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Van de voorzitter 
In deze laatste Nieuwsbrief van 2008 een paar 
interessante verhalen en mooie oude foto’s! Het 
bestuur is bij elkaar geweest en heeft wat ideeën 
besproken die we de komende periode uit gaan 
werken. Hoewel de agenda voor 2009 nu nog leeg is 
beloven wij u dat dit zeker niet zo zal blijven. Een 
concert en een lezing worden besproken en mogelijk 
ook een interessant bezoek. Heeft u zelf nog ideeën, 
laat het ons dan weten. 
Het bestuur wenst u naast veel leesplezier fijne 
feestdagen toe en een gezond, gelukkig maar 
bovenal zinvol 2009. 

Agenda 
- Op dit moment is de agenda nog leeg 

Nieuwe leden 
Als nieuwe leden verwelkomen wij: 
- Louise van Hekke - Gosker 
- Siem van Hagen 
- Nel Fransoo - Sonneveld 
Allemaal hartelijk welkom en we hopen dat u veel 
plezier zult beleven aan uw lidmaatschap. 
 

 

De eerste kerstkaart van Sir Henry Cole uit 1843, zie verderop in 
deze Nieuwsbrief.

7e jaargang 
nr 4, dec. 2008 
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Zomerlandschap 
Op zoek naar wat zon in deze winterse tijden vond 
Noud Janssen een schilderij van Chris van der Windt 
met als titel “Zomerlandschap nabij Nootdorp”.  

 
Het werk van de Leidse schilder Chris van der Windt 
is sterk verwant aan dat van de Haagse School. Hij 
werkte vaak 'en plein air' en zag het aquarelleren als 
de meest geschikte techniek om de typische 
atmosfeer van het Hollandse landschap weer te 
geven. Zijn geliefde onderwerp was het 'intieme 
boerenerf': een 'close-up' van een hoekje van een 
boerenerf met een enkel figuurtje, drogend wasgoed, 
en kippen of een oplichtend mutsje als blikvanger. 
Ook maakte hij stillevens in schitterende kleuren. 
Veel van zijn werk werd in Engeland en Canada 
verkocht. Museum: o.a. Stedelijk Museum De 
Lakenhal in Leiden. 
Hij werd geboren in Brussel, als zoon van een 
Belgisch-Nederlandse vader, van beroep kunst-
draaier en een Nederlandse moeder. In 1882 overlijdt 
zijn vader en de weduwe van der Windt vertrekt met 
Chris en zijn broers Laurent en Jean Josse, terug 
naar Nederland en vestigt zich in Leiden in een klein 
huisje in de Pioenstraat. Daar verdient zij als 
wasvrouw de kost voor het gezin. 
In Leiden bezoekt Chris van der Windt de 
ambachtschool en leert er het vak van huisschilder. 
Het stelt hem in staat gedurende enige tijd het gezin 
te onderhouden. 
Vanaf 1896 volgt hij tekenlessen op de tekenschool 
van Lampe en maakt onder andere kennis met de 
kunstschilder Daalhoff en de kunstcriticus H. de Boer. 
In die periode ontmoet hij ook de schilder Arend Jan 
van Driesten. 
Als huisschilder begint hij in het schildersbedrijf van 
Cohen op de Herengracht en als hij voor zijn werk 
dagelijks naar Rotterdam moet om daar 
brievenbussen te schilderen grijpt hij de gelegenheid 
aan en schetst de schilderachtige plekjes rond de 
Oude Haven. Het prille begin van zijn loopbaan als 
kunstenaar. 
Zijn volgende werkgever is een huisschilder in 
Aarlanderveen gevolgd door de schildersbaas 
Vijftigschild in Voorschoten alsmaar dromend over 
een loopbaan als kunstschilder. Met Arend Jan van 
Driesten maakt hij in zijn vrije tijd met de 
benenwagen al lange studietochten door het Zuid-
Hollandse landschap rond Leiden. Rond 1900 kiest 
hij definitief voor het vak van kunstschilder. 

Als schilder is Chris van der Windt autodidact en hij 
ontwikkelt al snel een volwassen vaardigheid vooral 
in zijn schetsen en aquarellen. Tot zijn genoegen 
wordt zijn werk al heel vlug gewaardeerd en volgen 
er tentoonstellingen bij de in Den Haag bekende 
kunsthuizen Maison Goupil, Boussod, Valadon & Cie. 
In 1911 exposeert hij in Leiden bij de vermaarde 
kunsthandel D. Sala en Zonen. Dat bezorgt hem 
blijken van waardering van schilders van de Haagse 
School. Via Joseph Israël wordt Chris van der Windt 
toegelaten tot het lidmaatschap van de in 1875 
opgerichte Hollandsche Teekenmaatschappij. Zijn 
aquarellen bezorgen hem zelfs een uitnodiging tot 
het buitenlidmaatschap van de Royal Academy of 
Arts in Londen. De Academy was in 1768 opgericht 
door een belangrijke groep Engelse kunstenaars 
onder wie Thomas Gainsborough en Joshua 
Reynolds. Voor een Leidse schilder een hele eer tot 
een select gezelschap te worden geroepen. 
Ondertussen wordt via de kunsthandel veel werk van 
hem tegen relatief hoge prijzen naar Amerika 
verkocht. Het gezin van der Windt wordt van 
geldzorgen verlost. 
In 1916 overlijdt zijn broer Laurent. Zijn broer Jean 
Josse is dan al eerder overleden. De dood van 
Laurent betekende heel veel in het leven van Chris 
want met hem deelde hij het schilderen. Beiden 
maakten studies en deden experimenten op scheep- 
en vliegtuigbouwkunde en zelfs op astronomisch 
gebied.  
Als zijn moeder in 1921 overlijdt blijft hij alleen 
eenzaam achter in het huisje in de Pioenstraat en 
sluit zich steeds meer van de buitenwereld af. 

Boeiende Boeken  
In deze nieuwe publicatie wordt een overzicht 
gegeven van de resultaten van de opgravingen op 

Ypenburg die tot en met 
2001 zijn uitgevoerd. Op 
Ypenburg zijn huisplatte-
gronden en een begraaf-
plaats blootgelegd uit de 
neolitische periode. Het 
specialistisch onderzoek 
heeft heel veel infor-
matie opgeleverd over 
hoe in die periode het 
kustgebied er ongeveer 
uitzag, wat men at en 
wat voor beesten er 
rondliepen en rond-

vlogen. Nadat het veldwerk was afgelopen zijn vele 
wetenschappers verder gegaan met het onderzoeken 
van de vondsten, elk met zijn eigen specialisatie. Zo 
zijn niet alleen de vele honderden botresten van de 
skeletten uit het grafveld onderzocht , maar ook 
gefossiliseerde uitwerpselen van dieren. Andere 
wetenschappers hielden zich bezig met de pollen en 
zaden terwijl ook de tienduizenden restjes hout en 
houtskool zijn bekeken. Grondprofielen zijn 
geconserveerd en bestudeerd en alle vondsten zijn in 
kaart gebracht. Het resultaat is een prachtig, lijvig 
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boek geworden. Tegelijkertijd met de presentatie van 
het boek werden op woensdag 12 november de 
deuren van de permanente thema zaal “De eerste 
kustbewoners” in het Museon geopend. De 
geschiedenis van de steentijd is hier in beeld 
gebracht aan de hand van de opgravingen die 
gedaan zijn op Ypenburg. Zeer de moeite waard! 
 
Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag. 
Zie ook www.museon.nl. 
 
KOOT, HANS, LAUREN BRUNING & ROS A. 
HOUKES (eds.). Ypenburg - locatie 4. Een 
nederzetting met grafveld uit het midden-neolithicum 
in het West-Nederlandse kustgebied. Leiden, 2008. 
Rijk geïllustreerd. 498 pp. ISBN: 9789080853454. 

Website 
Lang gezocht en toch gevonden dankzij uw prachtige 
website. Een leuk bericht ontvingen we van Hugo 
Hartog uit 's-Heer Arendskerke. 
Door omstandigheden is binnen onze familie weinig 
bekend over mijn grootmoeder, Aaltje Verploegh 
geboren 26.2.1887 te Woubrugge en overleden te 
Utrecht op 17 oktober 1954. Dankzij internet en de 
moderne wijze van zoeken werd het mogelijk te 
ontdekken dat mijn grootmoeder, nog 3 zusters en 
een broer, Arie Verploegh, had. Verbazing alom. 
Door bijgaande advertentie uit de Rijnbode van 1904 
ontdekten wij dat Arie Voorwinden (is achternaam 
van zijn moeder!) Verploegh in Nootdorp moest 
wonen. De link met uw schitterende website was 
gauw gelegd. We begrepen dat de genoemde 
'locomobiel en motor' voor de Windlust molen 
bedoeld was. Nog meer verrast waren wij dat in uw 
Nieuwsbrief van 2005, Alex Verploegh de koopakte 
had aangeboden. Een telefoontje met Alex 
Verploegh, mijn onbekende achterneef, uit Maassluis 
zorgde na nu reeds 2 lange telefoongesprekken voor 
een onthulling van onze familie. Een persoonlijk 
bezoek aan Maassluis staat binnenkort op het 
programma. Heel veel dank voor uw (niet geweten) 
bemiddeling. 

 

Wensen is van alle tijden 
Waarom versturen we kerstkaarten? 

"Waarom versturen we kerstkaarten? Omdat Sir 
Henry Cole er elk jaar met Kerstmis zo tegenop zag 
al zijn familieleden, vrienden en kennissen 
handgeschreven brieven te sturen. 
Cole was een drukbezet, energiek man, voortdurend 
bezig met nieuwe plannen en projecten. Het Victoria 
and Albert Museum, het Royal College of Music en 
de Albert Hall, om maar niet te spreken van openbare 
toiletten... allemaal projecten die hun bestaan aan 
hem te danken hebben. 
Omstreeks 1840 vroeg Cole een lid van de Royal 
Academy, John Horsley, een kerstkaart voor hem te 
ontwerpen. Horsley leverde die af in november 1843 
en Cole liet er met behulp van lithografie duizend 
drukken op stevig karton en daarna met de hand 
inkleuren. Ze werden verkocht op Old Bond Street 12 
in Londen, waar Cole geïllustreerde kinderboeken 
uitgaf. De kaarten kostten 1 shilling per stuk, maar dit 
project van hem was een flop. De wereld was nog 
niet klaar voor dergelijke kerstgroeten. Sommige zeer 
gelovige lieden vonden het van slechte smaak 
getuigen. 
Cole was zijn tijd duidelijk vooruit en het is de moeite 
waard je af te vragen waarom hij iets uitvond dat later 
in de hele wereld zo vreselijk populair zou worden. 
Welke invloeden brachten hem ertoe de eerste 
commerciële kerstkaart te ontwikkelen? 
Er waren al wel andere kaarten die hem op het idee 
gebracht konden hebben. In Europa waren al sinds 
de vijftiende eeuw Nieuwjaarskaarten in omloop en in 
Engeland waren Valentijnskaarten populair. Ook 
moesten Engelse schoolkinderen tegen het einde 
van het wintertrimester vaak 'kerststukken' voor hun 
ouders maken. Die bestonden uit velletjes 
schrijfpapier met in kerstsfeer versierde randen, 
waarin ze dan in hun eigen zorgvuldig aangeleerde 
handschrift een kerstboodschap moesten schrijven. 
Er was nog een belangrijke reden. In het jaar 1840 
werden de kosten van het versturen van brieven in 
Engeland drastisch gewijzigd. Voorheen kostte een 
kleine brief vier pence - een heel bedrag in die tijd - 
maar nu werd in één enkele drastische hervorming 
de eerste postzegel geïntroduceerd, gingen de 
prijzen flink omlaag en werden de kosten voor het 
versturen van een kleine brief teruggebracht tot een 
penny. De komst van de penny-post maakte het 
versturen van grote aantallen kerstkaarten financieel 
aantrekkelijk. En wie was er in 1838 secretaris van 
de commissie ter promotie van postale hervorming 
geworden? Niemand minder dan de 'vader van de 
kerstkaart' zelf... Henry Cole. 
Ondanks het falen van het oorspronkelijke project 
zouden anderen later Coles voorbeeld volgen. In de 
jaren zestig van die eeuw werd een goedkopere 
manier ontdekt om kleuren te drukken, waardoor het 
mogelijk werd kerstkaarten veel goedkoper aan te 
bieden. Toen kwam er in 1870 een speciaal posttarief 
voor kaarten: zegels van een halve penny. Nu werd 
men echt overspoeld met kerstkaarten, waarvan er 
veel heel gedetailleerd waren ontworpen. Ze werden 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 4 december 2008 

zo populair en schonken zoveel plezier dat er 
onvermijdelijk protesten tegen kwamen. Een boze 
brief aan The Times in 1877 noemde ze ronduit 'een 
sociaal kwaad'. Ze waren echter niet meer te stoppen 
en vandaag de dag worden er elk jaar in december 
miljarden kerstkaarten verstuurd. 

AMERIKA 
Halverwege de negentiende eeuw importeerde 
Amerika een aantal Engelse kerstkaarten, maar in 
1875 ontdekten ze hun eigen 'vader van de 
kerstkaart'. Hij was een Duitse immigrant, Louis 
Prang geheten, en een uitstekend lithograaf. Hij 
woonde in Boston en deed al spoedig goede zaken 
door dat nieuwe kerstgebruik. 
Het meest verbazingwekkende van de eerste 
kerstkaarten is wellicht dat bijna elke vorm van 
christelijke afbeeldingen ontbrak. Coles eerste kaart 
bevat een vrolijke familie die duidelijk op het punt 
staat grote hoeveelheden alcohol te gaan nuttigen. 
Ze hebben hun volle glazen geheven in een 
heildronk en de geschreven boodschap op de kaart 
luidt: 'Een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar'. Die woorden zijn nu nog altijd hetzelfde 
en het is geen toeval dat het woord 'vrolijk' geleidelijk 
aan 'beschonken' is gaan betekenen. Sommige 
mensen waren met name woedend omdat op Coles 
kaart ook kleine kinderen alcohol dronken. 
Er werd niet alleen aandacht besteed aan lekker eten 
en drinken met Kerstmis, met dikke Kerstmannen, 
grote kerstpuddingen en lekkere flessen wijn, de 
personen op de kaarten genoten ook van veel 
andere plezierige aspecten van de feestdagen, zoals 
spelletjes doen, dansen, schaatsen, sneeuwpoppen 
maken en cadeautjes uit de kerstboom halen. 
Andere kaarten uit dat tijdperk toonden besneeuwde 
landschappen, mistletoe, rozen, bloemenarran-
gementen en - vreemd eigenlijk - naakte meisjes die 
nauwelijks de puberteit hadden bereikt. (Dat laatste 
moet de ontwerper van de oorspronkelijke kerstkaart, 
John Horsley, wel bijzonder hebben tegengestaan. 
Hij zou later zo beroemd worden om zijn campagne 
tegen naakt in de kunst dat men hem de bijnaam 
'Klere-Horsley' gaf.) 
Slechts zelden zag men een heilig tafereel met een 
stalletje of drie koningen die een ster volgden. 
Waarom dat zo was is een beetje onduidelijk. 
Misschien achtte men de kerstkaart te onbelangrijk 
om een religieuze boodschap te dragen. Duidelijk 
was ook hier - zoals we steeds vaker zien bij een 
nadere beschouwing van Kerstmis - het christelijk 
element minder prominent aanwezig dan men zou 
verwachten. 

NEDERLAND 
Kerst- en nieuwjaarswensen per kaart, de een nog 
mooier dan de ander, hebben in Nederland de plaats 
ingenomen van de nieuwjaarsbrief. Kinderen legden 
een proef van bekwaamheid in schoonschrijven af op 
brieven, waarvan de sierranden en hoofdletters 
meestal door de meester waren 'voorgeschreven'. 
Soms waren de hoofdletters ook al voorgedrukt. 
Deze brieven werden alleen voor een 
nieuwjaarswens gebruikt, want de gewoonte om 

kerstwensen te versturen is nog niet zo heel lang 
ingeburgerd. 
Ook werden voorbedrukte nieuwjaarsbrieven gebruikt 
door de knechten van ambachtslieden, om er een 
fooi mee op te halen bij de welgestelde burgerij. 
Nieuwjaarsbrieven en later kerstkaarten, waren vaak 
versierd met oude motieven uit de volkskunst, waarbij 
ook veel van de knipselkunst gebruik werd gemaakt." 

Veertig jaar Vrouwtjeslant 
Door Ninon Vis 

De wijk Vrouwtjeslant (door vrijwel elke makelaar 
foutief gespeld als Vrouwtjesland), werd vroeger 
meestal Plan Oost genoemd. Dit als tegenhanger van 
de destijds net voltooide wijk: Plan West (rond de 
Vrijenbansestraat). 
Wonend in een krappe flat in Voorburg, werden wij in 
1968 in de gelegenheid gesteld een premie 
hoekwoning te kopen aan de Berkenhof. We wilden 
graag een tuin voor de kinderen en we wilden buiten 
wonen; het rook in Nootdorp nog zo fijn naar 
gemaaid gras en koeienmest. 
Nou, buiten was het wel…. 
Onze verhuizing in maart 1969 was slecht gepland, 
want het was de koudste maart-maand van de 
eeuw… De nog niet behoorlijk bestrate weg was zo 
modderig, dat onze Citroën Ami wegzakte en door 
een tractor vlot getrokken moest worden. We zaten in 
feite op een soort van eiland te midden van 
weilanden, akkerland en kassen. De Delflandstraat 
was doorgetrokken tot het punt waar nu basisschool 
De Winde staat. De Sytwinde was pas voor een 
gedeelte klaar en provisorisch bestraat. Deze 
slingerende weg moest de verbinding vormen tussen 
de straten, die alle bomennamen kregen. De buurt 
muntte uit in onvindbaarheid, doordat veel straten 
doodliepen en veel huizen alleen een voetpad voor 
de deur kregen. 
Vanuit ons zolderraam keek je rechtstreeks op het 

Oosteinde met de tuinderijen en schoorstenen. Nu, 
40 jaar later, zie ik van daar alleen nog huizen en de 
bovenste woonlagen van het in aanbouw zijnde 
Mercato-complex.  
 
De winkels in de Dorpsstraat kon je alleen per fiets 
bereiken door over ijzeren platen naar de 
Delflandstraat te rijden en dan via de Sportparkweg 
te fietsen. Zoals op de luchtfoto is te zien, bestonden 

Vanuit de zolderkamer aan de Berkenhof keek je vrijuit richting 
Oosteinde 
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ook Meidoornlaan, Acaciadreef en een groot deel van 
de Julianastraat nog niet. Het boodschappen doen 
kon je aardig beperken, want de bakkers kwamen 
langs de deur. Bovendien was ik klant bij De Bruijn 
met zijn rondrijdende groentewagen, bij de kaas- en 
eierenboer en bij kruidenier Van der Tas, die 
bestellingen kwam opnemen. Later reed ook enige 
jaren de SRV-wagen door de wijk. 
De op- en afrit naar de A12 was zeer snel via de 
rustige Veenweg te bereiken; je reed geen meter om. 
Wilde je met de bus naar Den Haag, dan moest je 
naar die op- en afrit lopen of fietsen, want een halte 
in het dorp was er niet. Zonder auto zat je dus 
behoorlijk geïsoleerd. Mij maakte dit niet uit; ik wilde 
immers in een dorp wonen en ik schepte tegen 
stadse kennissen op over de boerderij (met echte 
hooiberg!) waar ik langs liep wanneer ik 
boodschappen ging doen. 
Ik wist van Nootdorp even weinig af als de meeste 
nieuwkomers nu; dus pas veel later kwam ik er 
achter dat de schilderachtige boerderij aan de 
Dorpsstraat van Van Dijk was. In 1972 zag ik zwaar 
teleurgesteld, hoe deze werd afgebroken. Of het dorp 
wel een dorp zou blijven, vroeg ik me toen nog niet 
af. 
Het dorpsleven beviel ons direct goed, hoewel ik 
moet toegeven dat ik in die tijd geen contact kreeg 
met echte Nootdorpers, maar via tennisclub en 
openbare lagere school alleen met de nieuwkomers. 
Mijn echtgenoot, die voor de Sythoff bladen werkte, 
kreeg niettemin toch een bijnaam, zoals toen 
gebruikelijk was: de fotograaf, omdat hij een eigen 
donkere kamer had. En ons doel: zorgeloos buiten 

spelende kinderen met genoeg vriendjes en 
vriendinnetjes, dat was bereikt. Ze hadden hier een 
fijne jeugd. 

Aan het einde van de 
Dwarskade 
Koeienmelken, ongeveer 50 tot 60 jaar geleden; door Martien 
Waaijer 

Precies een jaar geleden schreef ik in de nieuwsbrief 
over de veranderde omgeving aan het einde van de 
Dwarskade, van 1829 tot ongeveer 40 jaar geleden. 
Ik wil nu even ongeveer 50 tot 60 jaar terug in de tijd. 
Hoe zag het dagelijkse leven er daar toen uit? Tinus 
Waaijer (mijn opa) was veehouder en landbouwer. Hij 
had een aantal melkkoeien en had een stuk grond 
waar groente, vooral aardappelen, op werden 
verbouwd. In de winter stonden de koeien binnen en 

 Vrouwtjeslant in 1969. In de rechter bovenhoek de op- en afrit. Links onder de Berkenhof; Elzenhof is nog niet voltooid 
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vanaf eind april tot oktober liepen ze buiten. De 
koeien werden altijd twee maal per dag met de hand 
gemolken. Als ze buiten liepen werd dat gedaan in de 
open lucht, dus ook als het waaide en regende. Op 
de foto op de vorige pagina is te zien hoe de koeien 
werden gemolken. Rechts zit Tinus Waaijer op een 
houten melkkruk en links zijn oudste zoon Gijs 
Waaijer. Op de achtergrond van de foto loopt de 
Oudeweg. De molen “De Windlust” en de bebouwing 
er omheen is in de verte te zien. Gijs Waaijer is later 
elders een eigen veehouderij begonnen. Piet Waaijer 
(mijn vader) heeft de veehouderij daar voortgezet. 
Zijn broer Doris Waaijer is daar een tuinderij 
begonnen. Overigens bestond het gezin uit negen 
kinderen.  
In de Bieslandse polder, aan de overkant van de 
boerderij, lag ook weiland. Ook daar werden de 
koeien in de openlucht gemolken. Er was wel een 
omheining, de “bocht” genaamd, zodat men 
enigszins uit de wind kon zitten (In ±1970 is er een dak 
bovenop de melkbocht gezet zodat men ook droog kon 
zitten. Deze melkschuur staat er nog steeds. Je rijdt er 
langs al je over het fietspad langs de Noordpoldervaart 

fietst. De melkschuur staat halverwege over het water.). 
Om daar te komen moest met een melkschuit (Later 
werd er en grotere oude veilingschuit gebruikt, deze heeft 
tot 1993 dienst gedaan. Op dat tijdstip werd er een 
betonnen fietsbrug over de Noordpoldervaart gemaakt.) 
vanaf de Dwarskade over de Noordpoldervaart 
worden gevaren naar de melkbocht. De melkschuit 
werd met een vaarboom en een touw voortgetrokken.  
Op de foto boven aan deze bladzijde staat Tinus 
Waaijer met zijn zoon Piet Waaijer. Zij zijn met de 
melkschuit, met melkkannen, op de plek aange-
komen waar de koeien in de melkbocht gemolken 
gaan worden. 
Als de koeien gemolken waren, werd weer koers 

gezet naar huis. Thuis aangekomen stonden de 
melkklanten al vaak te wachten op de komst van de 
melkschuit. Op onderstaande foto’s is te zien hoe de 

buren, van de Dwarskade, staan te wachten met 
emmers en kannetjes. Vaste klanten waren de 
families Kooy, Siepman, Braat en de familie Waaijer. 
Nadat de kannetjes en emmers gevuld waren met 
meestal 3 tot 5 liter moest er afgerekend worden. Dit 
werd direct gedaan, dus boter bij de vis. 
Niet alleen de emmertjes werden gevuld, maar het 
was ook een mooi moment om op de hoogte te 
blijven van de alledaagse gebeurtenissen.  
Op de achtergrond van de foto is de Bieslandse 
polder te zien, een toen nog wijds uitgestrekte polder.  
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Bieslanddagen - I 
Op 5 en 6 september waren de Bieslanddagen. Ter 
gelegenheid daarvan is een speciale editie van onze 
Nieuwsbrief verschenen die we in twee afleveringen 
op zullen nemen in de reguliere Nieuwsbrief. Noud 
Janssen heeft de geschiedenis van de Bieslandse 
polder beschreven. Het geeft een interessant inzicht 
in de historie van dit groene en bijzondere stukje 
Zuid-Holland dat ligt ingeklemd tussen Den Haag, 
Nootdorp, Delfgauw en Delft. 

De ligging en het huidige gebruik  

De Polder van Biesland ligt ingeklemd tussen de 
Bieslandse Bovenpolder met het gebied van de 
Delftse Hout aan de zuidwest kant, de Klein-
Vrijenbanse Polder met de nieuwe woonwijk 
Brasserhout aan de noordwest kant, het Dobbeplas-
Balijgebied aan de noordoost kant en de Noordpolder 
van Delfgauw aan de zuidoostelijke kant. 

Oorspronkelijk werd de naam Polder van Biesland 
gebruikt voor een poldergebied dat de huidige Polder 
van Biesland én de Bieslandse Bovenpolder omvatte. 
Momenteel is de Polder van Biesland voor ongeveer 
2/3 deel in gebruik als landbouwgrond en de rest als 
bosverbinding tussen de Delftse Hout en de 
Dobbeplas. De hoogte van het maaiveld varieert van 
ca 5 meter onder N.A.P. aan de oostkant tot 4 meter 
onder N.A.P. meer naar het westen. Een belangrijk 
deel van de Polder van Biesland is in gebruik bij de 

familie Duindam ten behoeve van hun veeteeltbedrijf. 
Op 7 maart 2007 tekenden de familie en diverse 
overheden zoals de provincie, het ministerie van 
LNV, de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp en 
het Stadsgewest Haaglanden een samenwerkings-
overeenkomst over Boeren voor Natuur. De 
overeenkomst houdt onder meer in dat er een 
subsidie komt voor het boeren in de Bieslandse 
Polder. De overeenkomst was het startsein voor de 
herinrichting van een deel van de polder.  

De herinrichting gaat de ecologische waarde en de 
duurzaamheid van de polder verhogen. De Stichting 
Vrienden van Biesland speelt hierbij een belangrijke 
rol. 

Het ontstaan van Biesland, de Bieslands Polder 
of de Kooltuynspolder 

Het ontstaan van de Bieslandpolder is scherp te 
dateren. In het jaar 1450 gaf het hoogheem-
raadschap van Delfland de opdracht tot het 
aanleggen van een scheidingskade in het noorden 
van “Delfgawy in ’t Bieslant”. Deze kade heet tot 
vandaag de Noordkade en scheidt nog steeds de 
Noordpolder en Biesland. Ongeveer één jaar later 
werd aan de noordoostelijke kant de Ryskade 
aangelegd. De noordwestelijke kade, de Bieslandse 
kade die diende ter kering van het water uit de 
Nootdorps Vaart (ook: Tweemolentjesvaart), moet 
ongeveer in diezelfde periode worden gedateerd. 
Weliswaar komt die naam pas voor het eerst voor in 
1525, maar omdat de Vrijenbanse kade aan de 
overkant van die vaart in 1457 werd aangelegd, mag 
worden aangenomen dat beide kaden nagenoeg 
gelijktijdig zijn gerealiseerd. Aan de zuidwestelijke 
kant grensde de polder aan de Oostsingel, de 
buitenrand van Delft. Op die singel waterde de polder 
af door middel van een sloot, de molensloot, en eigen 
molen: de Bieslantse molen. 

De bekading van de polder was niet het begin van de 
ontginning van dit veengebied. Het was meer een 
noodzakelijk gevolg van de ontginning.  

De ligging van de Bieslandse polder 
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De Middeleeuwers gingen op een eenvoudige maar 
inventieve wijze ingrijpen in de waterhuishouding in 
de veengebieden. Er werden sloten gegraven voor 
drainage en met klei werden waterweringen 
opgeworpen, de ‘caien’. Het systeem voor de 
ontginning was simpel: haaks op een wal of een 
waterloop (de zogenaamde ‘ontginningsas’) groef 
men evenwijdige sloten. De sloten dienden zowel 
voor de markering van het eigendom als voor de 
afwatering. Het is de enige manier om het 
veenmoeras geleidelijk mensvriendelijk te maken: 
veenontginning is feitelijk ontwatering: 80% van het 
veen bestaat uit water. Op de zeer gedetailleerde 
kaart van Kruikius uit het jaar 1712 is deze oude 
ontwateringsstructuur goed herkenbaar. 

De ontginning startte altijd met het trekken van sloten 
(‘tochten’) in het veenpakket om het water af te 
voeren. Om de bovenkant vruchtbaar te maken 
verbrandde men de bovenste laag om koren te 
zaaien. Regelmatige verbranding zal niet veel 
gebeurd zijn, omdat dit eigenlijk roofbouw was die 
slechts een kort rendement gaf. Met eenvoudige 
ploegen bewerkte men de oppervlaktelaag. In het 
begin van de ontginningsactiviteiten lag de nadruk 
vooral op het winnen van landbouwgrond.  

Er werd bij de ontginning wel wat turf gedolven als 
brandstof, maar die activiteit was in de eerste 
eeuwen beperkt en vooral voor het koken en de 
verwarming van de huizen van de ontginners en 
grondeigenaren. Toch is dat niet de hoofdreden 
geweest dat de bodem daalde en dat er kades 
moesten worden aangelegd. De voor de landbouw en 
veeteelt noodzakelijke ontwatering van het gebied 
had tot gevolg dat het hoogveen uitdroogde en 
oxideerde. Door deze steeds verder gaande 
inklinking kwam het maaiveld geleidelijk maar 
onomkeerbaar steeds lager te liggen. Deze inklinking 
leidde tot steeds meer waterkundige problemen, 
waardoor de hogere kaden moesten worden 
aangelegd om het buitenwater buiten te houden. 

Het maaiveldniveau, dat vóór de ontginning drie tot 
vier meter boven NAP zal hebben gelegen, was rond 
1450 nog nauwelijks hoger dan het NAP. 

Van de penningmeester 
Voor diegene die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2008 nog niet betaald hebben het verzoek dit 
bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op 
bankrekening nummer 1373.59.675, ten name van 
Noitdorpsche Historiên te Nootdorp. Ook 2009 kunt u 
natuurlijk alvast betalen. 
Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. 

Giften 
Bij beschikking van de Inspecteur van de 
Belastingdienst - dossiernummer 23347, dd. 30 juli 
2004 - is besloten om de Vereniging Noitdorpsche 
Historiën aan te merken als instelling zoals bedoeld 
in artikel 24, lid 4 van de successiewet 1956. 
Dit betekent dat giften gedaan aan de Vereniging 
aftrekbaar zijn in uw aangifte Inkomstenbelasting. 
Hiervoor gelden natuurlijk een aantal regels. Zie voor 
de meest actuele regels de site van de 
belastingdienst. 
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: 
1373.59.675 ten name van Noitdorpsche Historiën te 
Nootdorp. Vermeld er wel bij dat het om een gift gaat! 
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