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Van het bestuur 
Het nieuwe jaar is al weer een paar maanden oud en 
er is al weer veel gebeurd. Een lezing voor leden van 
de Rabobank Nootdorp-Pijnacker, een presentatie 
over de NH Kerk in de Dorpsstraat tijdens de actie 
Kerkbalans, een lezing door Hans Koot, 
voorbereidingen voor de Open Monumentendag 2003, 
een excursie naar het gemeente archief in Delft en 
deelname aan de werkgroep Straatnamen van de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. U ziet, we zitten niet 
stil! De waardering voor de vereniging is duidelijk 
aanwezig en we gaan komende maanden dan ook 
enthousiast door met het organiseren van activiteiten 
die u als lid zult kunnen waarderen. 
 
Naast deze plannen zijn we druk bezig met een aantal 
uitgaven. Deze zijn inhoudelijk al ver gevorderd. Een 
aantal leden zet zich zeer actief in voor allerlei 
onderzoek. Dat wordt erg gewaardeerd en is een 
belangrijke factor binnen de vereniging. Heeft u al 
eens nagedacht over een interessant onderwerp met 
betrekking tot de historie van Nootdorp. Laat het ons 
weten en waar mogelijk zullen we de initiatieven 
ondersteunen.  
 
Zoals elke vereniging heeft ook onze vereniging 
bestuurswisselingen. Voelt u iets voor een 
bestuursfunctie, neem dan contact met ons op. 
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Mededeling van de penningmeester 
Namens het bestuur wil ik iedereen vragen die 
zijn/haar lidmaatschap voor 2003 nog niet betaald 
heeft, het bedrag (€ 12,50) zo spoedig mogelijk over 
te maken op de rekening van de vereniging 
(1373.59.675 t.n.v. Noitdorpsche Historiën). De 
contributie stelt ons in staat om elk kwartaal deze 
fraaie nieuwsbrief uit te brengen. 
Komende periode zullen we verslag uitbrengen 
omtrent het financiële reilen en zeilen van de 
vereniging. De kascommissie zal de boeken 
controleren. Gerard Dingjan zal dit nog één keer 
alleen doen maar daarna hebben we nog iemand 
nodig die samen met hem de kascommissie wil 
vormen. 

Van de redactie 
De eerste nieuwsbrief van 2003 is weer klaar. Zoals u 
kunt lezen hebben we weer leuke en interessante 
artikelen. De kopij begint echter wat op te drogen. Om 
vier maal per jaar een nieuwsbrief uit te kunnen 
brengen is de inbreng van de leden uiteraard 
onontbeerlijk. Stuur je bijdrage voor de volgende 
uitgave, liefst voor eind juni, naar het 
correspondentieadres of naar een van de 
redactieleden: Ninon Vis, Berkenhof 17, 2631 GJ 
Nootdorp of George van der Zanden, e-mail: 
george@vdzanden.nl.  

Bezoek gemeente archief Delft 
Op uitnodiging van de heer Gerrit Verhoeven, 
archivaris van de gemeente Delft, konden leden van 
onze vereniging zich aanmelden voor een bezoek aan 
het archief in Delft. Op maandag 27 januari werden 
we hartelijk ontvangen door de archivaris. Verteld 
werd wat de rol is van het archief van de gemeente 
Delft en wat zij kan gaan betekenen voor het archief 
van de gemeente Nootdorp. Wij werden gerustgesteld 
dat het Nootdorps archief in goede en vertrouwde 
handen is en veel beter toegankelijk gemaakt zal 
worden. Met veel kennis van zaken werd ingegaan op 
een aantal vragen. Daarna volgde een rondleiding 
door het archief. We kwamen op plaatsen waar een 
gewone bezoeker nooit komt. Een leuk en interessant 
bezoek! 
 

 

Onze website 
Neem eens een kijkje op onze website: 
www.noitdorpsche-historien.nl. De site is weer 
bijgewerkt. De moeite waard om eens te gaan 
bekijken. De site is gemaakt door sponsor Webtown 
Internet Services. 

Onbekende foto 
De vereniging is in het bezit van een groot aantal 
foto's en ansichtkaarten Vaak komen we onbekende 
Nootdorpse plekken tegen.  
 

 
Wie zijn deze personen en waar is deze foto 
genomen?  
Stuur je antwoord naar het correspondentieadres: 
Jeneverbes 10, 2631 TP Nootdorp. 
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Peter ziet dubbel 
Het begin van de Brasserskade met zicht op de 
Dwarskade. 
 

 
 

 

De werkgroepen 

Genealogie 
OPROEP: Omdat ik bezig ben de mogelijkheden voor 
de werkgroep genealogie op een rij te zetten heb ik de 
volgende vragen: 
1. Wie wil daadwerkelijk gaan deelnemen aan 

archiefonderzoek of het maken van 
bronbewerkingen voor de werkgroep? 

2. Wie heeft zelf stamboomonderzoek gedaan naar 
geheel of gedeeltelijk Nootdorpse families en is 
bereid de gevonden gegevens (of een gedeelte 
daarvan) aan de werkgroep ter beschikking te 
stellen voor onze dossiers? 

Als zich wat mensen melden kunnen we misschien 
eens bij elkaar komen voor een inventarisatie van de 
mogelijkheden. 
Reacties graag naar: Maria Berkovits-van Eijk 
e-mail: berkeijk@xs4all.nl tel. 023-5636150 
  

De oorlogsjaren 
De 3e Jachtvliegtuigenafdeling bestond uit 11 
gevechtsklare Douglas 8A-3N toestellen. In de vroege 

morgen van de 10e mei stonden ze op vliegveld 
Ypenburg klaar voor een onmiddelijke start. De 
aanwezige bommen waren opgeslagen in een hangar. 
Om 02.00 uur reveille. Rond 3.55 uur stegen de 
toestellen op, de laatste bemoeilijkt door het 
luchtbombardement van het vliegveld. De Douglas 8A 
was als jager geen partij voor de snellere, en beter 
bewapende Messerschmitt 110. "Ze werden binnen 
het uur als wilde eenden uit de lucht geschoten" zei 
een van de vliegers later. De patrouilleformatie moest 
worden verlaten en al vrij snel was het ieder voor zich. 
De Douglas met nummer 387 startte terwijl de 
bommen op Ypenburg vielen. De 387 verloor tijdens 
de luchtgevechten de linkervleugel en stortte dicht bij 
Nootdorp neer. De bemanning werd uit het vliegtuig 
geslingerd en redde zich met parachutes. Het toestel 
sloeg tussen Leerbroek en Meerkerk te pletter. Aan 
vlieger J.F.A. Jansen werd na de oorlog de Bronzen 
Leeuw verleend. Linzel in "Mei vliegers" over hem:  
 
"Hij ging in zo'n trage Douglas de Moffen tegemoet. 
Een van de vleugels werd er afgeschoten en toen is ie 
in een rugvrille gekomen. Hij en de schutter zijn dwars 
door de kap eruit geslingerd. Door de enorme 
middelpuntvliedende kracht liep het bloed naar zijn 
ogen. Geen gezicht! Het wit van zijn ogen is zwart" 
. 

 
 
Luchtschutter, sergeant K.Beuving, gaf later het 
volgende verslag: 
 
"Het was alsof we stilstonden. Nog nooit had ik zoveel 
vliegtuigen bij elkaar gezien. We waren geen partij 
voor de Duitsers. De Douglas kon praktisch om zijn as 
draaien en dan was het net alsof zo'n Duitser twee 
keer om je heen zeilde. Het kookte er van de 
Messerschmitts en waar je ook richtte: je kon gewoon 
niet missen. Ik meen er zeven te hebben geraakt. 
Maar het was levensgevaarlijk zo'n vliegtuig te blijven 
nakijken om later een overwinning te claimen, er was 
trouwens geen tijd voor. Op een gegeven moment 
sloeg er een granaat dwars door de cockpitkap. Pal 
daarop werd de kist onbestuurbaar en viel in een 
rugvrille naar beneden. Het bloed liep in mijn ogen en 
ik zag niets meer. Als een baksteen gingen we naar 
onderen. De kap openschuiven ging niet meer en met 
alles wat nog in me zat, drukte ik het frame uit zijn 
voegen..."  
 
Jansen belandde in een boom bij Hendrik van Buuren 
in Leerbroek. Hij was vrijwel ongedeerd en ging terug 
naar zijn basis. Beuving werd opgevangen door Jacob 
de Wild, ca. een km. verder. Hij zat vol glassplinters 
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en had bloeduitstortingen rond zijn ogen. De Wild 
zorgde voor een dokter en Beuving is ca. 2 weken in 
een ziekenhuis in Den Haag geweest.  
 
Verder nog een losse aantekening: 
In het onderzoek van luitenant-kolonel b.d. E.H. 
BRONGERS (E.H.BRONGERS@planet.nl) getiteld: 
"Inventarisatie uit diverse bronnen van in de meidagen 
van 1940 in Nederland neergeschoten of vernielde 
Duitse vliegtuigen weergegeven per provincie" staat 
de volgende aantekening: 10 mei: Ju-52 bij 
NOOTDORP, bij schuur Hr. Wiegel, jachtopziener te 
Nootdorp. 
Verklaring Hr.Wiegel; Verslag dpl sld J.A.G.H. 
Haesen; zie E.H. Brongers: “De Slag om de 
Residentie”, 7e herziene en aangevulde druk, Baarn 
1990, pagina 168 (onder). 

Sprekend Verleden 
De leden van deze werkgroep, Ninon Vis en Nel v.d. 
IJssel, gaan op bezoek bij Nootdorpers die het oude 
dorp hebben gekend en daarover iets willen vertellen. 
Daarbij komen verschillende beroepsgroepen aan de 
orde. Het is de bedoeling dat de uitgewerkte 
interviews in druk zullen verschijnen. Namen van 
Nootdorpers die iets over het dorp willen vertellen zijn 
welkom. Neem contact op met: 
Ninon Vis: * Berkenhof 17, 2631 GJ ℡ 015-3109680 
 
In elke aflevering van de Nieuwsbrief plaatsen we een 
kort fragment uit een interview. 
 
Interview met Cor Meewisse 
"Werken van daglicht tot donker" 
In de jaren dertig bestond de Veenweg in Nootdorp uit 
een grintpad met in het midden de zogeheten 
paardenstraat, een klinkerweggetje waar de paarden 
op liepen. De houten wielen van de disselwagens en 
karren reden door het grint en elke week werden de 
ontstane gaten door Klaas van Leeuwen weer 
opgevuld. Cor Meewisse herinnert zich dit nog zeer 
goed, want hij begon in 1936 als tuinder aan de 
Veenweg nr.14, op de plek waar nu de Laan van 
Nootdorp de Veenweg kruist. Hij was toen 23 jaar.  

Cor verbouwde onder plat glas komkommers en sla 
en in de tuin bloemkool en bonen. De tuin-inventaris 
nam hij over van Jan en Rinus Oudshoorn voor 
ƒ.3700,-, in die tijd een aanzienlijk bedrag. Die eerste 
jaren leidde Cor dan ook een zorgelijk bestaan en kon 
hij het maar nauwelijks bolwerken. Hij heeft uit deze 
vooroorlogse periode een kasboek bewaard, waar 
onder meer in staat vermeld dat een losse arbeider 
zo'n twee gulden kreeg voor een dag werk. 
Loonwerker De Jong uit Voorburg kwam soms langs 
met zijn spitmachine en kreeg hetzelfde bedrag voor 
het bewerken van een stuk grond. Verder was alles 
handwerk: het spitten, zaaien, poten, snoeien en 
wieden. Dit betekende urenlang op de knieën onder 
het platte glas rondkruipen, terwijl de opgeklapte 
ruiten met een opsteker of als het hard woei met een 
stormijzer werden vastgezet. Cor werkte meestal van 
daglicht tot donker om het hoofd boven water te 

kunnen houden. Per jaar had hij drie vakantiedagen. 
Rugklachten of pijn in de knieën? Daar werd niet over 
gesproken. 

Niet iedereen mocht in de jaren dertig zo maar een 
tuinderij beginnen. Je moest een teeltvergunning 
hebben en zonder kennis van zaken kreeg je die niet. 
Bovendien kwamen er teeltbeperkingen. Je mocht 
bijvoorbeeld geen sla en andijvie tegelijkertijd onder 
een raam poten. Cor had dit op een gegeven moment 
toch gedaan en kreeg f.5,- boete. 

In 1940 nam Cor de tuinderij van Struijk over, gelegen 
aan de Dwarskade nr.18 , publiekelijk verkocht en 
afgemijnd voor de som van 20.100 gulden. In januari 
1941 trouwde hij met de twee jaar jongere 
Leidschendamse tuindersdochter Jo Hendriks, gezien 
zijn financiële situatie een nauwelijks verantwoorde 
beslissing. Zo lukte het hem bijvoorbeeld niet om 
mooie komkommers te telen, omdat de grond was 
uitgeput. Er zat fusarium (voetrot) in, een ziekte die de 
wortels van de planten aantast. Alleen door te stomen 
zou hij een goed product  kunnen verkrijgen. Pas na 
de oorlog kwamen de loonstomers Zuidwijk en Koole 
uit Leidschendam met hun apparatuur langs en was 
het leed geleden. 

Cor’s zoon Kees nam in 1967 de tuinderij aan de 
Veenweg over en bouwde daar een woonhuis bij. Zijn 
zoon Leo zette het bedrijf aan de Dwarskade voort. 
Zelf kocht Cor in 1972 van de weduwe van Piet v.d. 
Gaag het woonhuis Molenweg 63, vlak bij 
gemeentewerken, waar hij nu nog woont. De voordeur 
heeft een glimmend gepoetste koperen trekbel, 
afkomstig van de tuinderij van Struijk. Deze placht luid 
met de bel te rinkelen om zijn werknemers tot grotere 
spoed aan te zetten. De werking was averechts, want 
die werknemers lieten hun werk juist in de steek, om 
te kijken wat er aan de hand was. 

Cor Meewisse demonstreert hoe plat glas met een 
stormijzer wordt vastgezet. 
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Archeologie 
Bijdrage door Ton Gribnau 
 
Onderstaand deel van een vloertegel is gevonden bij 
een van de laatste mogelijkheden tot het betreden van 
de locatie waar de resten van Brassershof zijn 
aangetroffen. 
 

 
 
De exacte locatie van deze vondst is niet 
geregistreerd en er is verder geen nader onderzoek 
meer mogelijk op dit moment. De locatie van 
Brassershof ongeveer 52º 02'NB en 04º24'OL. Op de 
hoek van de Geerweg en Hogeveenseweg.  
Het archeologisch onderzoek op Brasserhof is in een 
zeer laat stadium en vluchtig geweest. Mogelijk was 
met dieper graven veel meer fundatie en andere 
gegevens beschikbaar gekomen. Dit had misschien 
meer inzicht kunnen geven over de historie van 
Brassershof. 
 
Vloertegel of plavuis 
Met deze vloertegel of plavuis concentreren we ons 
op een onderzoek naar de herkomst hiervan.  
De eerste aanwijzing in welke richting we moesten 
gaan zoeken kwam van Hr. C. Milot van AWN-
Voorburg. Hij had soortgelijke tegels eerder gezien en 
adviseerde ons om contact op te nemen met het 
Westland museum en dat verwees ons door naar het 
Nederlands Tegelmuseum in Otterlo. 
Van het Nederlands Tegelmuseum heb ik de 
volgende informatie ontvangen. Zij hebben twee van 
deze type vloertegels in het depot. De tekst die erop 
staat luidt: 
 

alle dinc - heeft - sijnen- tijt. 
 
Vloertegels van dit type zijn regelmatig gevonden en 
er is ook over gepubliceerd. Dat wil niet zeggen dat er 
veel over bekend is. Verwijzend naar "De 
Steenbakkerij in de Nederlanden" tot omstreeks 1560 
van dr. J. Hollestelle, ISBN nr. 90 6235 005 4, wordt 
gemeld dat; Het maken van gebakken vloertegels na 
het wegvallen van de Romeinse overheersing in 
West-Europa niet geheel in onbruik is geraakt. Er zijn 
tegels bewaard gebleven uit de Karolingische tijd en 

in sommige gebouwen van de tiende tot twaalfde 
eeuw, welke geen baksteen in de muren hebben, zijn 
wel gebakken vloertegels gebruikt. 
In de literatuur wordt de vloertegel echter in de eerste 
helft of het midden van de zestiende eeuw gedateerd. 
Afschoon in de middeleeuwen decoratieve vloertegels 
wijd verspreid waren in Vlaanderen en Frankrijk, 
waren ze niet erg verspreid in de Nederlanden, met 
uitzonderingen van kerken en kloosters, tot ongeveer 
1550. 
 
De kronieken van Friese kloosters maken meermalen 
melding van gebakken vloertegels, dat wil zeggen in 
de dertiende eeuw en daarna. (Uit de Kroniek van de 
Witherenabdij "Mariëndal" te Lidlum van H. 
Halbertsma.) 
Deze tegels noemde men plafuus, plevuys, plavey en 
tegenwoordig plavuis. 
Vooral in landen waar natuursteen schaars en duur 
was- Frankrijk, Vlaanderen en Engeland- werden al 
spoedig vele technieken ontwikkeld om de vloertegels 
van decoraties te voorzien. 
Deze tegels werden het eerst vervaardigd in landen 
waar baksteen het natuurlijke bouwmateriaal was, ze 
werden in tegenstelling tot de muurtegels van rode 
klei gemaakt. Dit verlangde echter uitgebreidere 
zuivering bewerking.  
De productie kan opgesplitst worden in graffito- en de 
inleg of incrustatie techniek. 
Bij de graffitotechniek werden hele vlakken sliblaag 
weggehaald; zowel de witte sliblaag als de rode 
ondergrond kon dan het patroon vormen en door deze 
tegels om en om naast elkaar te leggen, kon een zeer 
decoratief effect ontstaan. 
De andere techniek bestond eruit in de nog niet 
geheel gedroogde rode klei een stempel te drukken; 
de zo ontstane indruk werd dan gevuld met witte 
pijpaarde waarna de tegel gebakken werd. 
 
Achtergronden 
De Hr. J van Dam schrijft over "Tegels in de 
Nederlanden tot 1560" het volgende" 
Aan het einde van de Middeleeuwen kregen de staten 
van Europa de vorm en de omvang die ze nu nog 
hebben. Tot dat moment bestond Europa uit 
honderden staatjes, die in naam wel bij een groter 
geheel hoorden - het keizerrijk Duitsland, het 
koninkrijk Frankrijk - maar die in de praktijk voor 
zichzelf zorgden. Na 1400 kwamen er langzamerhand 
meer staatjes in één hand. Dynastieën vestigden hun 
gezag over grotere eenheden, die steeds belangrijker 
werden. De Verenigde Nederlanden - het huidige 
Nederland, België en Luxemburg en een gedeelte van 
Noord Frankrijk vormden een statenbond van circa 
twintig provincies, die in 1515 onder de heerschappij 
van één man kwamen, Karel V, Heer der 
Nederlanden. 
 
Geheel Europa was tot 1500 rooms-katholiek. Europa 
veranderde niet alleen in politieke zin, maar ook in 
godsdienstige zin. De rooms-katholieke kerk gistte en 
in de eerste helft van de zestiende eeuw ontstonden 
lutherse, calvinistische en doopsgezinde bewegingen, 
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die zich afzetten tegen de rooms-katholieke kerk en 
bepaalde gebruiken verwierpen. Met name het 
calvinisme werd in de Nederlanden zeer populair. 
De vorstelijke dynastieën in Europa, die in politieke 
zin een eenheidsstaat probeerden te formeren, 
vonden dat er in een staat ook eenheid van 
godsdienst moest zijn.  
In de Nederlanden betekende dit dat Karel V zich 
verzette tegen het calvinisme.  
In de loop van de zestiende eeuw ging de burgerij 
zich steeds meer verzetten tegen de 
belastingmaatregelen, die de eenheidsstaat in 
wording hechter moesten maken, en tegen de 
godsdienstrepressie. Dit verzet groeide in de jaren 
vijftig en zestig uit tot kleine opstanden en tenslotte tot 
gewapend verzet en een burgeroorlog de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).  
Een aantal provincies verklaarde zich zelfstandig en 
tenslotte onafhankelijk van de regerende vorstelijke 
dynastie Het uiteindelijke resultaat van deze 
burgeroorlog was in 1648 in het zuiden een aantal 
rooms-katholieke provincies die afhankelijk waren van 
de Spaanse koning (het huidige België en 
Luxemburg) en een onafhankelijke republiek in het 
noorden, die overwegend calvinistisch was (het 
huidige Nederland). 
 
In de eerste helft van de zestiende eeuw was in de 
Nederlanden de provincie Vlaanderen economisch 
veruit het belangrijkst. Naast het boerenbedrijf 
bestonden er verschillende soorten primitieve 
industrie, die niet alleen voor het eigen gewest, maar 
ook voor de export produceerden. De textielindustrie 
is hiervan een goed voorbeeld. In dit welvarende 
gewest was eerst Brugge, maar na 1500 Antwerpen 
de belangrijkste handels- en havenstad. 
Er bestond in de Nederlanden in de late vijftiende en 
de vroege zestiende eeuw ook een grote 
keramieknijverheid. Deze vond daar plaats waar 
geschikte klei voorhanden was en waar het mogelijk 
was om hout, de ovenbrandstof over water aan te 
voeren, en het product weer af te voeren Deze 
keramiekindustrie lag in de Nederlanden vooral in de 
zeeprovincies, van zuidelijk Vlaanderen tot Noord-
Friesland. 
De bakkerijen van plavuizen, stenen en dakpannen 
zullen met name in het westen van de Noordelijke 
Nederlanden een impuls hebben gekregen, toen in de 
loop van de vijftiende eeuw en zestiende eeuw 
verscheidene steden bepaalden dat men geen 
houten, maar stenen huizen moest gaan bouwen. In 
een enkele stad was het zelfs verplicht om bestaande 
houten wanden te vervangen door stenen muren in 
verband met het brandgevaar.  
Aan de kust en in het noorden was natuursteen duur 
maar baksteen was een goed surrogaat.  
 
In de publicatie van "Dutch Tiles" in the Philadelphia 
Museum of Art wordt het volgende verteld over de 
productie: 
Ook natuurstenen vloertegels waren te duur, maar 
gebakken plavuizen vormden een goed 
vervangingsmiddel. Voor deze plavuizen kon met een 

eenvoudige voorbewerking van de aangevoerde klei 
worden volstaan. Ze werden gevormd, gedroogd en 
ten slotte gebakken. Het product was echter poreus 
en weinig slijtvast.  
Om de plavuizen waterdicht te maken werden ze 
voorzien van een laag glazuur. Dit gebeurde door 
voor het bakken de plavuis te bedekken met een pap 
van klei en looderts. Soms werd aan deze pap een 
metaaloxide toegevoegd waardoor het glazuur groen 
(koperoxide) of bruin werd. Tijdens het bakken (± 950 
°C) vormde zich een doorzichtig glazuur. 

Beeldmateriaal 
Bijdrage door Peter Ripken 
 

50 Jaar geleden de Watersnoodramp 
Ook Noitdorpsche Historien wil even stilstaan  
bij de ramp die ons land 50 jaar geleden teisterde. In 
de nacht van 31 januari op 1 februari werd Zuid-West 
Nederland getroffen door een ramp .  
Tijdens een stormvloed braken in Zeeland de dijken. 
Dorpen liepen onder water en veel mensen ver-
dronken. In totaal vielen er 1835 dodelijke slachtoffers 
Een storm met windkracht 10 raasde gedurende 33  
uur over Zeeland. Deze storm veroorzaakte tijdens 
(spring)vloed  3 meter hoge golven boven het normale 
waterpeil waardoor de dijken braken. Wel op 500 
plaatsen bezweken de dijken, over een lengte van 
500 km werden de dijken weggeslagen.  
 
Vele dorpen veranderden in puinhopen.                        
Totaal liep 200000 hectare land vol water. Meer dan 
35000 stuks vee verdronken. Bij deze ramp werden 
totaal 47000 huizen en andere gebouwen vernield en 
of beschadigd.  
 

 
 
Bij de massale hulp en reddings acties werden 72000 
mensen gered en ondergebracht bij opvangcentra en 
gast gezinnen. Ook Nootdorpse mensen droegen hun 
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steentje bij. Zo waren Janus Kroon en Piet Ripken 
militair in die tijd en waren zij betrokken bij het dichten 
van gaten in de dijken met zandzakken. Andere 
mensen gaven huisraad en geld. Er werd landelijk een 
rampenfonds opgericht "BEURZEN OPEN, DIJKEN 
DICHT". Tijdens deze actie werd 138 miljoen gulden 
opgehaald. Vanuit de hele wereld kwam hulp voor de 
wederopbouw van de door de ramp getroffen 
gebieden.  
 

 

Verzorgde lezingen  

Hans Koot 
In vervolg op de succesvolle lezingen die we vorig 
jaar hebben georganiseerd werd op donderdag 27 
maart de eerste lezing van dit jaar gehouden. 
 
De vereniging heeft Hans Koot, stadsarcheoloog voor 
de gemeente Rijswijk en coördinerend archeoloog 
voor de bouwlocatie Ypenburg bereid gevonden om 
iets te komen vertellen over zijn werk. 
Ongeveer 50 belangstellenden uit Nootdorp maar ook 
Ypenburg, Delft en Pijnacker wilden wel eens weten 
hoe Nootdorp er zo’n 5500 jaar geleden uitzag en hoe 
het landschap rondom Nootdorp gedurende de 
eeuwen is veranderd. 
 
Hans Koot liet met dia’s zien welke opvallende 
opgravingen zijn verricht op de bouwlocatie Ypenburg. 
Natuurlijk was de vindplaats op een duintop – er werd 
enthousiast gesproken over “ons duin”- van de graven 
van de eerste bewoners van Nootdorp en omgeving, 
zo’n 3000 jaar voor Christus daarbij het meest 
spectaculair. Vol overgave vertelde Hans Koot over 
de vondsten en welke belangrijke informatie deze 
hebben opgeleverd over het leven van de bewoners 
en de veranderingen in dit gebied vanaf zo’n 5500 
jaar geleden. 
 
Nootdorp lag toen aan zee en Den Haag bestond nog 
niet. Uit vondsten kon afgeleid worden waarvan de 
bewoners leefden in die tijd. Interessant waren ook de 

resultaten van het onderzoek naar de bossen in het 
gebied, waarvan veel resten zijn gevonden. Natuurlijk 
kwam ook de latere veengroei in het gebied aan bod. 
Wederom een bijzonder geslaagde lezing! 
 
Het duin van Ypenburg met het grafveld 
Ypenburg is waarschijnlijk het oudste bewoonde 
gebied van West Nederland. Er zijn restanten van 
woningen gevonden. Het bijzondere van deze 
bewoning was dat men geen echte waterputten had 
maar dat  men gewoon een kuil had gegraven tot het 
grondwater en zo het water kon gebruiken. Veel 
leerzame vonsten zijn gedaan zoals scherven, een 
oude pijlpunt en vuurstenen beitels. Ook diverse pitten 
van o.a. de Sleedoornpruim, botten van runderen, 
kraanvogels en restanten van vissen (steur) zijn 
gevonden.  
 
Eind 1998 werd tijdens opgravingen een bijzondere 
vondst gedaan. Naast de plaats waar eens de 
startbaan zich bevond werd een duin met daarop een 
grafveld ontdekt. Dit was het bewijs van een 
permanente nederzetting op Ypenburg. Op deze 
begraafplaats bevonden zich 42 lichamen. De graven 
waren van jonge kinderen 0 tot 6 jaar en van 
volwassen personen van 20 tot 50 jaar oud. De 
meeste lichamen lagen in foetus houding. Veel 
grafvondsten in de vorm van sieraden zijn niet 
gedaan, het enige wat men gevonden heeft zijn 
enkele kralen.. De plek waar deze vondsten gedaan 
werden is de locatie van het nieuwe winkelcentrum in 
Ypenburg. 
Eén van de lichamen is te zien in het Museon in Den 
Haag.  

Ingezonden stukken  
 

Bijnamen van munten en bankbiljetten deel 2. 
Om de herkenbaarheid te vergroten werden (en 
worden) aan mensen vaak bijnamen gegeven. Met 
geld gebeurt dit ook. Bijnamen en spreekwoorden 
maken dat onze taal “Rijk is aan Geld”. Met de komst 
van de Euro zullen er weer nieuwe bijnamen ontstaan 
maar zullen er ook zeker vele verdwijnen omdat de 
munt er niet meer is, denk bijvoorbeeld aan het 
kwartje. Het tweede overzicht (zie de vorige 
nieuwsbrief voor het eerste deel) van bijnamen en 
spreekwoorden die met geld te maken hebben: 
 
Knaak De naam is van onbekende oorsprong. Benaming, 

in dieventaal en vervolgens ook daaruit 
overgenomen in de omgangstaal, voor een groot 
muntstuk, thans voor een rijksdaalder. Afgeleid 
van 'knaak' is 'knaker' in de betekenis van 
portemonnee. 

Kwartje De algemeen gebruikelijke naam voor een 
kwartgulden of 25 centen. Het ontstaan van het 
kwartje is als volgt: in de jaren 1756-59 
vervaardigden de muntmeesters van Gelderland, 
Holland, Westfriesland en Utrecht zilveren 
penninkjes, die dienen moesten tot 
nieuwjaarsgeschenken. Zij stempelden daarop 
dezelfde figuren en opschriften als op de gulden, 
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dezelfde figuren en opschriften als op de gulden, 
en verkochten ze voor 4½ à 6 stuivers het stuk, 
en wel in zulk een menigte, dat ze onder het 
publiek in omloop kwamen en als kwartguldens 
werden uitgegeven en aangenomen. Maar in 
1759 werd deze praktijk verboden. 

Lammetje Bargoens: anderhalve gulden, 30 stuivers. 
Genoemd naar de Hebreeuwse letter l, 'lamedh', 
die de getalswaarde 30 heeft. 

Meier Bargoens: honderd gulden, afgeleid van het 
Hebreeuwse 'mei'oh' dat honderd betekent. 

Piek Gulden, waarschijnlijk is de naam ontleend aan de 
voorstelling van de Hollandse Maagd op munten 
ten tijde van de Republiek. Zij werd afgebeeld met 
een lans (een piek). 

Prikje Een 15de-eeuws muntstuk, ter waarde van 1/8 
kromstaart of stuiver. Vergelijk de uitdrukking: 
Voor een prikje in de betekenis 'voor weinig geld'. 

Rijksdaal
der 

Benaming voor (gedurende het tijdvak van het 
midden van de 16de tot het midden van de 19de 
eeuw) in omloop zijnde zilveren munten, zowel in 
ons land als in sommige andere landen 
(Duitsland, Zweden, Denemarken) geslagen; hier 
nog in gebruik gebleven in toepassing op het 
zilveren muntstuk van twee en een halve gulden. 
De oorspronkelijke betekenis komt van: een 
daalder in het Rijk d.i. het Heilige Roomse of 
voormalige Duitse Rijk volgens de besluiten van 
de Rijksdag geslagen, een Reichsthaler. In 
navolging van de Duitse Reichsthaler werden ten 
behoeve van de onderlinge handel ook door 
sommige andere landen (Denemarken, Zweden, 
Nederland) rijksdaalders gemunt. De rijksdaalder 
speelde verder een belangrijke rol in de handel 
met het Oosten. 

Riks Kort voor Rijksdaalder 
 

 
  
Rooie rug 
 

Bargoens: duizend gulden. Zo genoemd omdat 
het duizendguldenbiljet dat in 1859 verscheen, 
aan de achterzijde inderdaad ..... was. Het woord 
duikt voor het eerst op in het Algemeen 
Handelsblad van 21 april 1916, waar wordt 
gespoken over een pakje 'rode ruggetjes'. De 
bijnaam had het biljet zoals gezegd te danken aan 
zijn uiterlijke verschijningsvorm. Opvallend aan de 
rugzijde was bovendien een tekst die in gebogen 
lijn was aangebracht. De kromming doet denken 
aan een kromme rug. 

Snip Bankbiljet van honderd gulden, zo genoemd naar 
de afbeelding 

Sou Ontleend aan het Frans: een stuiver. 
Spie Bargoens: een cent 
Stuiver Benaming voor zekere munten, voorheen van 

zilver en een enkele maal van koper) en nu van 
koper vervaardigd, gewoonlijk ter waarde van 
twee Vlaamse groten of vijf Nederlandse centen. 
Het woord stuiver schijnt het eerst in de 15de 
eeuw in Nederland gebruikt te zijn, en is in de 
volgende eeuwen in vele muntverordeningen 
gebruikt, totdat het in de Wet van 28 september 
1816 vervangen werd door „stuk van een 
twintigste gulden, of van vijf cents"; men bleef 
echter spreken van stuiver en ook voor de 
rekenmunt bleef men stuiver bezigen. De 
oorsprong van het woord is onzeker; men heeft 
het wel in verband gebracht met Stobbe, Stoof, 
boomtronk, enz.: de eigenlijke betekenis van de 
naam zou dan zijn (afgesneden) stuk, brok, of iets 
dergelijks, eigenlijk: hoek (van een grotere munt). 
(Vergelijk de oorsprong van het woord 'oord'.) 

Voorwiel Bargoens: een gulden, verg. Achterwiel 
Vuurtoren Bankbiljet van 250 gulden, zo genoemd naar de 

afbeelding. 

Agenda 
Voor het tweede kwartaal staan de volgende zaken op 
de agenda: 

April/mei – voorbereiding open Monumentendag  
3 juni – lezing voor de Lions Club 
eind juni – lezing 
onthulling herdenkingsmonument Parade 

Nieuwe leden 
Cor Meewisse 
Rijksdienst voor Monumentenzorg 
Ron de Beer 
Louise van Wijngaarden 
Piet Schreur 

 
Allemaal hartelijk welkom bij onze vereniging! Dat 
brengt het totaal aantal leden op 73. We hopen 
natuurlijk dat u veel plezier beleeft aan uw 
lidmaatschap en misschien zien we u terug in één van 
de werkgroepen.  

e-mail 
Steeds vaker sturen we een e-mail rond naar de leden 
met een korte mededeling, een aankondiging, etc. 
Heeft u een e-mail adres, laat het ons weten dan krijgt 
u voortaan ook via dit medium berichten van de 
vereniging. Stuur uw e-mail adres naar ons adres: 
info@noitdorpsche-historien.nl 

 


