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Van de voorzitter 

Een moeilijke bevalling deze Nieuwsbrief. Tijdgebrek 
en weinig kopij maakten het deze keer heel erg 
lastig. Het concert van dorpsgenoot Tino van der 
Sman kan ik van harte aanbevelen. Mede mogelijk 
gemaakt door de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 
Rabobank Zuid-Holland Midden, Koelhuis Arctic en 
Eetcafé 1837. Hartelijk dank! 

Agenda 
- 13 mei: Ledenvergadering 
- 23 mei: Concert Tino van der Sman 

Nieuwe leden 
Als nieuw lid verwelkomen wij: 
- Monique van Eijk 
Hartelijk welkom en we hopen dat u veel plezier zult 
beleven aan uw lidmaatschap. 

Concert Tino van der Sman 
Op zaterdag 23 mei zal er in CulturA een optreden 
verzorgd worden door het Kwintet Tino van der 
Sman. Na het succesvolle Mozart concert in oktober 
2006 vroegen leden  of we nog eens zoiets wilden 
doen. Dat bracht ons op Tino van der Sman, een 
dorpsgenoot die zijn sporen ondertussen meer dan 
verdiend heeft in Spanje. Om als buitenlandse gitarist 
lovende kritieken te krijgen uit “Flamenco Spanje” 
moet je wat in je mars hebben. En dat heeft Tino van 
der Sman. Inmiddels opereert hij al 10 jaar vanuit de 
Andalusische hoofdstad Sevilla en heeft hij voor de 
grote sterren van nu gespeeld, zoals Israel Galván, 
Segundo Falcón, José Valencia en meegespeeld met 
gitaristen als Chicuelo en Gerardo Núñez. Menig 
gitarist zou het Spaans benauwd krijgen als hij 
vergeleken werd met Tino van der Sman: “Een 
Hollands gitaarfenomeen met een Andalusische ziel!” 
De kunstenaar in kwestie doet er vrij luchtig over: “Bij 
ons thuis hing een gitaar aan de muur, die ik wel 
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wilde bespelen, ik vond 
een leraar die toevallig 
van Flamenco hield.” 
Jaren later wordt de naar 
Spanje verhuisde 
Hollander er op handen 
gedragen. “Het spel van 
Tino van der Sman is 
wonderschoon en 
sentimenteel, lyrisch, 
ingetogen en robuust 
(Diario de Sevilla). 
Tino is één van de 
weinige niet-Spaanse 
gitaristen die in Sevilla 
werkzaam is als flamenco 
gitarist. Na een jaar 
studie op de befaamde 

Fundación Cristina Heeren kreeg hij een baan 
aangeboden als flamencodocent en besloot hij in 
Spanje te blijven. Tino woont inmiddels 10 jaar in de 
Andalusische hoofdstad waar hij met veel grote 
flamenco artiesten werkte. 
Het kwintet bestaat naast Tino onder andere uit de 
danseres Úrsula López, zij was prima balerina van 
het Ballet Español, een grote naam in de Flamenco. 
Daarnaast komt pianist en bassist Niko Langhuysen 
mee, hij arrangeerde voor het metropool orkest. 
De voorstelling wordt gegeven in CulturA en begint 
om 20.00 uur. De deuren gaan om 19.30 open. Voor 
leden is de toegangsprijs € 5,- en als lid kunt u 
maximaal twee kaarten bestellen. Voor niet leden is 
de toegang € 15,00. 
 

Ansichtkaart 
Mevr. Mos – Van der Tang stuurde weer een mooie 
ansichtkaart op met daarop een beeld van de achter-
kant van de Dorpsstraat. 

 

 

 

Wanneer u vanaf het Oosteinde de Dorpsstraat inrijdt 
dan ziet u links een rij huizen die binnenkort afge-
broken zal worden. Een goede gelegenheid om nog 
snel eens wat foto’s te maken?  

Bieslanddagen II 

Op 5 en 6 september vorig jaar 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. 
 
Het gebruik van de Bieslandse Polder tot en met 
de 18

e
 eeuw 

 
Werd de Bieslandse Polder in aanvang voornamelijk 
gebruikt voor akkerbouw, met de inklinking en de 
vernatting werd het gebied steeds meer gebruikt voor 
veeteelt: weide en hooilanden kenmerkten vanaf 
ongeveer 1500 het karakter van de polder. Aan de 
Delftse kant van de Bieslandse Polder, tegen de 
Oostsingel waar de grond voornamelijk uit klei 
bestond, werden in de 17e eeuw enkele (groente-
)tuinen aangelegd. Mogelijk ligt hierin de verklaring 
dat de Bieslandse Polder op de kaart van Nicolaes 
Visscher uit 1682 wordt aangeduid met Kooltuyns 
Polder. 

 
Op de kaart (zie volgende blz.) zien we dat de polder 
door twee wateringen in ongeveer drie gelijke delen 
werd verdeeld. De linkse watering heette Het Korft 
(op oude kaarten ook: Korfft, Kurftwetering). Het is 
een oud veenstroompje dat ongeveer de grens 
vormde tussen het hoogveen en de kleigrond van 
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Delft. Het rechtse stroompje had de naam 
Loetwatering.  
Druk bevolkt was het gebied niet: in het ambacht 
Biesland stonden volgens de verpondinglijst van 
1732 twee huizen. 
 
De economische activiteiten in Delft en andere 
steden (distilleerderijen, bierbrouwerijen, porselein-
fabrieken, de lakenproductie) draaiden in de Gouden 
Eeuw op een grote energiebron: turf! Ook de 
pannen- en baksteenindustrie groeit snel. In de 
steden raken stenen huizen in zwang vanwege het 
brandgevaar. Het dwingt tot nieuwe vormen van 
vervening van de omringende veengebieden, 
namelijk het vervenen met behulp van de 

baggerbeugel, het slagturven. Door middel van een 
net, met ijzeren beugel of ring bevestigd aan een 
lange houten steel, gaat men vanaf de kant of vanaf 
een boot de turf onder water op de kant trekken. In 
de omgeving van Nootdorp werd dit in de 17e eeuw 
grootschalig gedaan. De Bieslandse Polder ontkwam 
tot ongeveer 1700 aan dit lot, maar de behoefte aan 
energie bleek groot. Op de kaart van Kruikius uit 
1712 zien we dat een groot deel van de 
naastgelegen Vrijenbanse Polder al is veranderd in 
een veenplas en dat de eerste repen land in het 
noordoostelijke deel van Biesland in water zijn 
veranderd: 
 
 

Fragment kaart Nicolaes Visscher 

Fragment kaart Kruikius 
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Nauwelijks enkele jaren later was het gebied van de 
huidige Polder van Biesland uitgeveend. De polder 
was veranderd in een grote waterplas. 
De diepe vervening van het noordoostelijke deel van 
de polder had grote gevolgen. De onderhoudskosten 
van de omringende kaden en wegen liepen zo hoog 
op dat volgens de ambachtsbewaarders van 
Biesland “het te dugten staat dat niet alleen geringe 
maar zelfs gegoede ingelanden daardoor zullen 
worden geruïneerd en tot armoede worden 
gebracht.” Er moest dus wat gedaan worden. Rond 
1775 ontwikkelde het ambachtsbestuur van Biesland 
daarom plannen tot het droogpompen van de 
uitgeveende polder. 

De drooglegging van de Bieslandpolder en de 
splitsing van de polders 

Op 14 maart 1778 kregen de Schout en Gerechten 
van Biesland van de Staten van Holland 
toestemming tot het bedijken en droogleggen van 
137 hectare uitgeveend land. Om dat voor elkaar te 
krijgen werd het noordoostelijke gedeelte verdeeld in 
twee blokken. 

In 1783 begon de droogmaking. Na voltooiing van 
het eerste blok in 1797 kon worden gestart met de 
bedijking en droogmaking van het tweede blok. In 
enkele maanden tijd was ook hier de droogmaking 
voltooid. 
Op het kaartje is de beoogde slotenstructuur 
aangeven. De lange sloten volgden de hoofdrichting 

van de sloten van vóór de diepe vervening. Er 
werden drie dwarssloten geprogrammeerd. Na de 
droogmaking bleken die dwarssloten niet in zijn 
geheel nodig. De aanzet daarvan is echter wel 
gerealiseerd en tot op vandaag bewaard gebleven. 
 
Maar het drooggepompte land lag wél een stuk lager 
dan het zuidwestelijke stuk van de polder. Dat gaf 
problemen met de uitwatering van de laaggelegen 
droogmakerij op de Bieslandse molensloot in het 
hoge gedeelte van de naastgelegen polder. Daarom 
besloot men de oorspronkelijke Bieslandse polder in 
1801 te splitsen in twee afzonderlijke polders. Het 
hooggelegen deel ten zuidwesten van de Loet-
watering kreeg de naam Bieslandse Bovenpolder, het 
deel ten oosten hiervan de Polder van Biesland.  

Een schetskaart van de Bieslandse Bovenpolder uit 
1861 laat een onderscheid zien tussen de kleilanden 
en de veenlanden. 

 
Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw werden 
ook deze veenlanden uitgeveend. De hierdoor 
ontstane veenplas kwam in bezit van Jan Dionisius 
Viruly, een rijke man. Hij kreeg op 2 september 1858 
toestemming om die veenplas in te dijken en droog te 
maken. Het gebied kreeg de naam “poldertje van 
Viruly” maar had geen eigen bestuur. Het viel onder 
het gezag van de Bieslandse Bovenpolder (waar 
Viruly vanaf 1862 voorzitter werd).  
Iets meer dan een eeuw later werd dit 

De Bieslandse molen 1900 

Molenromp aan Tweemolentjesvaart 1935 
Deze molen werd in 1650 gebouwd 
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drooggemaakte poldertje voor een belangrijk deel 
weer onder water gezet: de grote plas van de Delftse 
Hout. 
 
Op de kaart van Kraayenhoff uit 1810 zien we dat de 
Polder van Biesland behoorde tot een van de eerste 
doorgelegde veenplassen in het gebied rondom 
Nootdorp. Nootdorp zelf bestond toen nog uitsluitend 
uit wegen, kaden en water. 

Terwijl de Bieslandse Bovenpolder na 1950 geheel 
van karakter veranderde (de A 13, de stedelijke 
uitbreiding Delft en het recreatiegebied Delftse Hout) 
en in 1972 als polder werd opgeheven, bleef de 
Polder van Biesland zijn unieke karakter behouden. 
Weliswaar werd op  1 januari 1977 de Polder van 
Biesland als zelfstandig bestuurde eenheid 
opgeheven en werden de rechten en verplichtingen 
overgenomen door het hoogheemraadschap van 
Delfland, maar het unieke karakter wordt als zeer 
waardevol in stand gehouden. 
 

Erfgoedhuis Z-H 

Oproep: films en geluid Tweede Wereldoorlog 

In het kader van het programma Erfgoed van de 
Oorlog van het ministerie van VWS brengt 
het PHC in kaart wie er in Zuid-Holland in het bezit is 
van films en geluidmateriaal uit de periode 1933-
1950, dat betrekking heeft op de Tweede 
Wereldoorlog. Het project heet 'Oorlog in Blik' en 
heeft tot doel tot nu toe onbekend materiaal van 
amateurfilmers op te sporen. Bent u in het bezit van 
dergelijke films of geluidsopnamen, laat het ons dan 
weten. U kunt contact opnemen met Tamara van 
Zwol, vanzwol@erfgoedhuis-zh.nl of 015-215 43 96. 

Geschiedenis ZH website druk bezocht 

De eerste drie maanden van 2009 is onze website 
www.geschiedenisvanzuidholland.nl al ruim 25.000 
keer bezocht, een gemiddelde van ruim 8.300 
bezoeken per maand. Een flinke stijging ten opzichte 
van 2008, toen het gemiddelde op bijna 5.000 
bezoeken per maand lag. 

Nieuwe collecties en verhalen 

Inmiddels zijn ook de inventarissen van het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard op de site te doorzoeken. Verder 
zijn er verhalen toegevoegd over Sliedrechtse 
baggeraars (met dank aan het Sliedrechts Museum) 
en over groente-inmakerijen in Roelofarendsveen 

Fragment kaart Kraayenhoff 1810 
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(Stichting Oud Alkemade). Momenteel wordt er 
gewerkt aan een nieuw thema over rouw 
en begrafenis en wordt de gebruiksvriendelijkheid 
van de zoekfunctie onder de loep genomen
meer informatie over de website kunt u contact 
opnemen met Marloes Wellenberg, 015
wellenberg@erfgoedhuis-zh.nl. 

Stichting Historisch Ypenburg
Een deel van de Darling Market 
in Rijswijk wordt in het weekend 
van 16 en 17 mei omgedoopt tot 
‘Bevrijdingshal ‘45’. Tijdens het 

weekeinde wordt een beeld gegeven van de Tweede 
Wereldoorlog en de Bevrijding. 
Stichting Historisch Ypenburg is vooral op zoek naar 
materiaal dat te maken heeft met de voedsel 
droppings. Ze vragen of ze dit materiaal zouden 
mogen lenen om tijdens het weekend van 16 en 17 
mei te gebruiken in hun stand. Heeft u materiaal en 
wilt u dit uitlenen neem dan contact op met Bert 
Huijgen, 015 310 0203 of huig162@planet.nl

Herdenking Slag om Ypenburg
Door: Bert Huijgen (SHY)  

Het monument ter herinnering aan de Slag om 
Ypenburg staat op het ILSY-plantsoen in de VINEX
wijk Ypenburg (Den Haag). Op 10 mei 1940 was 
deze locatie het middelpunt van de strijd tegen de 
Duitse parachutisten.  Talloze, merendeels jonge 
reservisten bonden een ongelijke strijd
elitetroepen en slaagden erin het vliegveld te 
heroveren. Velen hebben die strijd met de dood 
moeten bekopen, zijn gewond geraakt, of maakten 
gebeurtenissen mee die hun verdere leven hebben 
beïnvloed. 

De Slag om Ypenburg wordt op 10 mei 2009
herdacht met een officiële plechtigheid. De 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve
Officieren biedt de veteranen van Ypenburg, hun 
nabestaanden en andere genodigden een (besloten) 
dagprogramma aan op het Instituut Defensie 
Leergangen. De officiële herdenking is openbaar en 
begint om ca 13.45 uur bij het monument. Civiele en 
militaire autoriteiten houden toespraken, kinderen 
van een basisschool leveren hun bijdrage en er is 
een kranslegging. Ook is er een expositie en de 
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mogelijkheid om oud materieel van Ypenburg 1940 te 
bezichtigen, waarbij historisch geklede re
aanwezig zijn. 
Voor informatie over het veteranenprogramma en 
voor nadere details verwijzen wij u door naar 
Defensie Voorlichting of de KVNRO 
(ypenburg@kvnro.nl). 
Foto’s van de plechtigheid in 2008 zijn te zien op
www.ypenburgnet.nl/shy 

Onderzoek verleden Ypenburg
Antwoorden zoeken op historische vragen over 
Ypenburg 
 
Snuffelen in de geschiedenis van jouw woonwijk. 
Ontdekken wat er ooit gebeurde op de plek van jouw 
huis. Zoeken naar de herkomst van de naam 
Ypenburg of Postenkade. Graven in archieven en 
bibliotheken naar gegevens over Ypenburg. Allemaal 
spannende dingen die je met andere mensen samen 
kunt beleven. Historie is "Hot". 
De historie van Ypenburg is oud. 5500 jaar geleden 
woonden op Ypenburg al mensen. Hoe woonden zij, 
waar leefden zij van? Wie hebben er na die eerste 
bewoners op Ypenburg geleefd? Of was het g
onbewoonbaar, een wildernis, moeras of water?  Wie 
hebben het gebied ontwikkeld, waarom groeven zij 
op Ypenburg naar turf?  Welke vliegtuigen hebben op 
Ypenburg gevlogen? Hoe zijn de gevechten op 10 
mei 1940 verlopen? Allemaal vragen waar we nog 
weinig antwoorden op hebben.  
Stichting Historisch Ypenburg wil met bewoners in 
kleine groepjes antwoorden gaan zoeken op de vele 
historische vragen.  Van een bepaald onderwerp 
zullen beschikbare gegevens worden uitgezocht, 
geregistreerd en verzameld,  foto's en
worden gescand en vervolgens de informatie in een 
leesbaar verhaal in een website op internet worden 
geplaatst. Het uiteindelijke doel is de historische 
verhalen in boekvorm uit te geven.  
Stichting Historisch Ypenburg heeft de werkgroep 
Historisch Archief Ypenburg opgericht om de 
activiteiten uit te voeren. De Werkgroep komt elke 
donderdagochtend bijeen. Locatie is Piet Vink 
centrum Ypenburg (Plesmanlaan 217a). Tijd is van 
10.00 tot 12.30 uur. Computers ed zijn dankzij een 
bijdrage van Rabobank Stimuleringsfonds Den Haag 
aanwezig. Ook koffie en thee zijn verkrijgbaar. 
Stichting Historisch Ypenburg verzorgt de coördinatie 
en levert de documentatie aan die zij al in hun bezit 
heeft.  
Deelnemers aan de werkgroep kunnen zich 
aanmelden op donderdag
Vinkcentrum of per mail via 
shy@historischypenburg.nl
Bewoners,  die niet op donderdagochtend aanwezig 
kunnen zijn, maar wel willen meewerken, kunnen 
zich ook via het e-mailadres aanmelden.  B
voldoende belangstelling zullen ook werkgroep 
bijeenkomst in de avonduren worden gehouden.  Zie 
voor verdere informatie www.historischypenburg.nl
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Winters Nootdorp 
Bovenstaande foto –via Peter Ripken verkregen – 
geeft een mooi sfeerbeeld van die strenge winter van 
1962/1963. Velen zullen achter Nové de schaatsen 
voor het eerst ondergebonden hebben. Friese 
doorlopers, houten noren en af en toe een 
kunstschaats of stalen noor.   

 
Het beeld is historisch, ook als we kijken naar de 
achtergrond. Daar had Piet Verweij zijn schilders-
bedrijf. Ondertussen is dit ook afgebroken om plaats 
te maken voor nieuwe huizen. 

Openbaar Onderwijs 
JUBILEUM VAN EEN NIEUW BEGIN.  

Op 23 oktober 1933 wordt de 2-mans openbare 
school van Nootdorp opgeheven. Een beroep van 
het voormalige "Volksonderwijs" (V.O.) bij 
Gedeputeerde Staten en een verzoekschrift aan de 
Kroon mogen niet baten. Het zal 26 jaar duren, 
vóórdat er opnieuw openbaar onderwijs in het dorp 
kan worden gevestigd.  
In de notulen van V.O. van 20 oktober 1933 lezen 
we, dat op dat moment het kassaldo ƒ 77,89 be-
draagt en dat er in het voorafgaande verenigingsjaar 
een feestavond is gehouden met verloting. Later 
neemt V.O. de "filmlantaren" van de ter ziele gegane 

school over voor ƒ 50,-. Dit bedrag moet over meer-
dere jaren worden afbetaald; maar de transactie is 
de moeite waard: het vertonen van films zal in de 
moeilijke komende tijd een belangrijke activiteit 
worden. Een groepje "principiëelen" besluit, ondanks 
de moeilijkheden, toch te blijven streven naar 
openbaar onderwijs in Nootdorp en zolang dat er niet 
is, hun kinderen buiten het dorp naar school te laten 
gaan.  
De verontwaardiging over de opheffing is klaarblijke-
lijk zo intens, dat er meer dan een generatie lang 
schoolbezoek buiten Nootdorp wordt georganiseerd! 
Het leerlingenvervoer stuit echter herhaaldelijk op 
problemen. Op 27 februari 1935 wordt een verzoek 
aan de gemeente tot bijdrage in de kosten 
afgewezen. Als later, in de oorlog, geen benzine-
bonnen worden toegewezen voor de bus, zijn de 
moeilijkheden wel zéér acuut, maar door "krachtig" 
optreden van Volksonderwijs kan het vervoer 
doorgaan, dit keer met paard en wagen. Zo worden 
vanaf 1940 dagelijks een 20-tal kinderen naar 
Pijnacker gebracht. Helaas blijven ook hierbij de 
problemen niet uit. De kinderen komen vaak te laat 
op school, meerdere malen zijn er problemen met 
een onhandelbaar paard en de "brik" is niet steeds in 
een staat, die veilig vervoer waarborgt. De voorzitter 
van V.O. zal daarom persoonlijk gaan toezien op de 
verkeersmiddelen. Weer later wordt het vervoer naar 
Pijnacker totaal onmogelijk en is de groep 
aangewezen op Delft.  
Het zal duidelijk zijn, dat ondanks de inspanningen 
van V.O. en de "principiëelen" dergelijke omstandig-
heden bepaald ontmoedigend zijn voor mensen, die 
openbaar onderwijs prefereren. In 1946 is dan ook 
alles, wat met openbaar onderwijs te maken heeft, 
op een triest dieptepunt beland. Dan, juist als de 
hoop al bijna is opgeheven, vinden er enkele 
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vernieuwingen plaats.  
Er komt een verjongd V.O.-bestuur, grandioze feest-
avonden worden gehouden, waar accordeon wordt 
gespeeld en zelfs gedanst en er worden hardnekkige 
propaganda acties gehouden.  
De laatste nog smeulende resten van het openbaar 
onderwijs worden zó krachtig aangeblazen, dat, met 
de frisse bries van de zich vernieuwende bevolking 
in 1952 het besluit valt tot stichting van een nieuwe 
openbare school.  
Vanaf dat moment heeft het nog een schoolgeneratie 
moeten duren, vóórdat, onder de bezielende leiding 
van Mevr. Dirkse, de school van start kan gaan. Dat 
is als één-mans school met 16 leerlingen en 6 
klassen. De kwaliteit van dit onderwijs is 
buitengewoon goed en het leerlingenaantal neemt 
dan ook snel toe. Er komen al gauw meerdere 
leerkrachten en in 1974 kan er zelfs een openbare 
kleuterschool worden geopend. Volksonderwijs wordt 
herdoopt tot: "Vereniging voor Openbaar Onderwijs" 
en de moeilijkheden uit het verleden raken langzaam 
in de vergetelheid. Het zijn echter juist de 
moeilijkheden, die vorige generaties hebben gehad 
hun openbare school te krijgen, die de felicitaties van 
V.O.O.-Nootdorp met dit 25-jarig en 10-jarig jubileum 
een extra betekenis geven. 
 
1984 - R.J. Geluk voorzitter afd. V.O.O. Nootdorp. 
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Een klas van de Openbare School, circa 1900, tegenover de school ter hoogte van het huidige restaurant La Giara. Op de tweede rij, vijfde 
van links, Heiltje Prins, geboren 1893. Van haar kleindochter ontvingen wij deze mooie foto. Wie kent anderen op deze foto? 


