II

voorzitter............................. 3612767
Sccretaris....... ................. -.... 36 I 7050
Penningmeestcr....................
Redaotielid............................

36 15785

361123'7

Conservator.......... ... .... . 3618031
2c Consenator I.oto's Il.D.. 3614176
Algcmeeir bestuurslid ....... ... 4029826

l,idmaatschap G.O.N. : fl 17.50 prrjaaÍ.
Buite Noordwijk: Í1 20.00 pcl jaar.
Buiten Nederland: fl 25.00 pr iaar.
GIRO:428'1.16

Genootschap Oud-Noord$,rjk
.Ian Kroonplein 4
2202 JC Noordwijk ZH

'fel:071 - 3617884

ISSN:1381-1592

Geop€nd: op we*dagen: 10.00
op zondagen: 14.00

- 17.00 uur
- 17.00 ulir

Tocgargspri,jsr il 3.50 (niet leden)
fl 2.00 (kindcren)
Gopcnd van: 14 april tot eird oktobcr

Voor inlichtingen:
Werkploc.g: zie Nr. 94, blz.

III (o[Nlag)

op dolderdagen vaII 10.00

- 17.00 uur

Ír.l

Íriï-rl
lrrrr

o

I

H

l-r rE!!_rl

I

È

cq

zÍr.l
z

-\a

F

z

.\J

tr.,l

à
'rL
\)

>

:
§

z

U

F
q.l
à

\)

o

V)

§J

$i
;la

N
o\

o\
\
§

Q

\

*l

3
i-

Ií 7e
.-ii3fi

rí [r iÍ

ii, !:rrl

t-

--i
;

r'r c! !:J,f

. ÍiI

.;,

=..
ó A7

?

== à

-==

4

à §è § Y,§§ §
§ÈË§§§§à

À=:§§il§§

§È§§;:§s
§§§Ë§§§:
I È: è
§ È{
-.s

a? o È!:

cl

§§§EÈ§§§
§§ÈÈ

rt:§§

§ÈèÈ §§§§§

DE BLATIWDOTTER
vooRJAAR 1997. NR 102
Kwartaalblad van het Genootschap Oud-Noordwijk, opgericht april 1962
Rednctie: Ber, rd Duij Aoolilredacteur), Stalonan Bossestraal 54, 2203 GK
Nootdwijk, 071-3613583; Rinus Paardekooper (vomtgetnry), Leydtwech 18, 2201 NK
Noordwijk. 071-3ó1ó236: Bert Koena s (oto's), Prits Bemlnnlstruat 33, 2202 LE
Noordwtjk, 071-3614176; Peter Reddigi s, Redeijkerspleh 17,2203 GC Noordwijk,
071-3614237:

He* wn

Zuilekon, Bínnenkant 64, 2203 NE Noodn,ijk, 07:,-3615308.

Rcdectieadres: SifaÈ/ra, Bosse:tÍaat 51, 2203 GK, Noordvttli.

-8r*r*;" -G".rA; -Qr""r*;" -@"-*;, -@"onh,
IN DE TEIL

cen klein huisje zonder douche of stort-wc,

Een paar maanden voor oÍts tÍouwen, kwarn
ik vanuit Amstedam naar hier om het week-

en m'n man kwaln net zo vissig thuis als

end door te brengen. En daar de meeíe huizer hun deuren niet op slot haddeÍI, stapte ik
zonder kloppen binnen, zoals gewoonlijk ! Ik

z,eemansleveq voor de

bleei rncteen in de deurcpening staan, van

B. van Rooijen.

dlijd. Z,o, dat was rn'n entree in het
tijd dat hij op de

hariqvisscrij voer.

verbazing zegt men weleens, viel mijn mond
open.
a.s.

Mï

mar Nas van zee thuisgekomcn. Met

eer

beetje overlcg kon eefl schipper het rege-

lÈn, als alles meezat, on1 hct weekend dluis te

zln. Dat was dit keer gelukt.
De vissers, 5 tot 6 dagen op zee geweest en
niet uit de klcrcn; komen dan met hun vislucht cu smelig thuis. En daar zat-ie daq op
z'n knieen op cen dwarsgq)laatste stoel, een
teil op lafel met een flinke plens water er in,
err daar stond m'n schootzus haat broers
hoola te wassen, het zeep schuimde er af, z'n
oren rvcrden uitgepeuterd, overal kwamen
schubben af. Grietje roste door, hals, armen

eii

oksels, borst en rug, (,r toen zc aan de na-

v€l toc was, zei ze: hiel is de lap, doe dc

nriddeNnoot maaÍ zelf en Íoe|. aN "as ik je
pote not doe ". Wij dus ruar de keukm onr
koffic te rnaken en daama waren de benen
aaD de berlrt. Daar hadden rve nog nooit over
gesproken

!

Enfur. alles weÍlt. Een paar maanden later
wrs rk dc rvasvroulr. Ook wil bcgorLnen nr

DE GORREDIJK
Uit Rotterdam kwam cen tclefoontjc van
oud-Noordrvijkcr Vliet Vlielald. Naar aanleiding van de il Blauwdotter l0l opgenomen bclevenisscn van Rcí van Leentjc
rneldde hij. da( dc Gonedrjk in zekrre zin
nog in de vaart is. Ze ligt ir de haveu l,an
Scheveningen en wordt gebnÍkt voor pleziervisscrs. Vliet Vlieland heeft nog onder
schipper Bert op de Gonedijk gevaror.
VISVERKOOPSTER
Nog ecn inlormmt over Aal Barerds: Beí
van Schie, Schoolíraat 62. tsehalve ook door
anderen ingezonden en in dcze Blauwdotler
algedrukte gegcvcls mcldde hij als booep
van Aal visverkoopster. Haar marr $'as
zeernan. Van Schie ooernt ook de naanr Bel:

Aaltje was het eerste kird uit het huwelrk
van LeendcÍ Haasnoot Drct Maartje §parm.
Deze Maaíje was eefl dochter tan Berend en
Dirkje Bel.

OP

Bf,ZOEK BU

AAI

klareir door

BARXNDS

Een dochter met haar drie kinderen op
bezoek bij moeder en opoe op het Lombok.
Dat is de situatie op de foto van Aal Barends

in Blauwdotter 101. Huig van der Niet uit de
Henriëne Roland HolsEtraal. die op papier
generaties Noordwijkers in huis heeft, berichtte ons, hoe het zit.

Aaltje Haasnoot oftewel Aal

zijn

mcdewerking aan de

stamboom van de Pluggen en lezing va1l het
boek Uw naam is Plug(ge), sanergesteld
door Joost Plugge. Willem Plug geeft een
mooi overzicht van de familierelaties, waarvoor we echter om doublules te voorkomen,
verwijzen naar de gegevans van Iluig van der
Niet in de reactie hiemaasl

Barends

(1833-1910) was een dochts van Leendert
Haasnoot en Maartje Barendsdr. Spaan. Haar
bijnaam Barends verwees dus ÍIaaÍ haaÍ opa
Barcnd . Ze was getrouwd met Hendrik Am-

meraal (1834-19261. l'lun dochter Krijntje
(1871-1955), getrouwd met JohaÍmes Plug

DE DRIE DIJINDAMMEN
Over het stuk uit De Zeekalt bcl-reffendc de
koning van koniqin Wilhelmina (Blauwdotter 101), bericht de heer C.H. van der Niet
uit Kat\À.ijk ons, dat de genoemde Bctje Sijt

niet de weduwe Vaa

Duyn-Spaandennan

stonden met moeder Krijntje haar dochteíjes
Johanna (1894-1968), Alida (1898-1961) en

was, maar de weduwe Duindam-Spaanderman, woÍend piet HeinstÍaat 15 eÍr getouwd
met AÍie Duindam, geboren 1872. Bet Sijts

Jacoba (1904-1907). Gezien de vemoedehjke leeftijd van Jacoba, het meisje op

zwager, die naast haar woonde op Piet
Heinsaaat 13, was niet Arend I-Iazenoot,

moeders arm, is de foto gemaatrt in 1905, nog
geen twee jaar voor ze stierl Behalve Jaqoba

maaÍ Janus lla,/enoot, bcter belend als visboer Janus de Klipper. Hij was getrouwd met
IÍnmetje DuindaÍL uit 1878. Naast hen, Piet

(1871-1966), keeg tim kinderen. Op de foto

overleden nog drie van de kinderen uit dit
geztn zeer vroeg. Een van de tien, Willem,
geboren in 1 908. leeft nog en woont in Grcot
Hoogwaak.

I'W NAAM

IS

PLUG

Behalve van Iluig vzm der Niet kwam er ook
opheldering uit Australië over de foto vaÍl
Aal Barends (Blauwdotter 101). Wi1lem Plug
sclrijft vrmdaar, dat hij de veÍwantschap
hrssen de afgebeelde Noordwijkers kan ver-

Heinstraat 11, woonde Willem Duindam
(1868) mct zijn vrouw Madjtje van der Niet.
Dat warcn de oude$ van zln groohnoeder,
Leuntje plug-Duindam. De drie Duindam-

men, Arie, Immetje en Willern, waren
behalvc brcer eÍr zuster dus ook buren vtur
elkaar. Ze walr:n op crrl na jongste drie
kinder€n vall Arie Duindam en Anna Plug,
di( ellkmderen hadden. De longsie Arrtje. is
op 2-jarige Iecftijd overleden.

Opníeuw Aal Barends met dochter en kleinkindeten.

llíe nu over de Quarles tan Ufordst aal loopt, kan zich niet zo gemakkelijk voorstellen,
dat híer ooit verraad al illegaliteit elkaar o tmoetten.

De leider van de groep was Henk

van

Randwijk (1909-196ó), dichter van de regels
op het nationale monunml op de Dam in
Amsterdam: Een volk dat voor tirannell
zwichl, zal meer dan lijf en goed verliezen.
Dan dooft het licht.

Van Randwijk had de leiding van het toen
illegale blad Vrij Nederland en op de Quarles
zou mell in het weekeinde vergaderen over
de loekomst van dit blad na de oorlog. In de
biografie van Van Randwijk (uitgave Nijgh
en Van Dit]nar), geschreven door Gerard
Mulder en Paul Koedijk, staat eeÍr hoofdstuk
Bezoek aan Noordwijk. Daarin leesje onder
meer, dat sommigen, onder wie Henk van
Rardwijk en Arie van Namen, al op zaterdag
naar

Noordwijk waren afgereisd.

EEN OMMETJE
Zaterdagavond maaklen Henk en Arie nog
cen ommetje over de boulevard. 'Op het
strand mocht je toen al niet me€r komen
wegcns de voorbereidingen voor de Adantil'1vall. Het was een lome zomeravond, met

nog lalg licht. Terwijl ze door Noordwijk
slcnterden, praatten ze over hun toekomstplannen met het blad, als er niernand in de
buud was natuurlijk. In een café dronken ze
ieder nog een glas cognac. Niet zomaar cognao, het was echte Hennessy, de eerste die
Arie ooit in zijn leven had geproefd.
Heel even leek het net alsof ze gewoon met
vakantie waÍen, alsof er geen oorlog was.
Langzaarn liepan ze terug naar de Quarles
van UffordstÉat. Ze wilden het niet laat
maken, want de volgande dag zou de grote

bijeelkomst zijn, waarop ze spijkem met
koppen zouden slaan met befrekking tot het
aaustaaflde

'opduiken' van

\tI.

'Als jullie

naar wete[,' zei Van Namen voor het
slapelgaaq 'dat ik morgenochterd vrceg
opst4 want ik wil in Scheveningen naar de
kerk

lnderdaad bleek hij de volgende ochtand
verdwenert. De anderen wachtten op de
komst van de rest van het gezelschap, dat uit
Amsterdam moest komen: de Groot, Hos,
Speelrnan ell Otter. Dat Hos en Speelman
verhinderd waren en waarorn, wistan ze nog
niet. De aanleiding tot die verhindering, de
verader 'Harry', zat op dat moment met Jan
H. de Groot in de trein van Amsterdam naar
Leiden, waar ze de Blauwe TraÍn naar

Noordwijk namen.

Het laatste shrkje, van het tramstation naal
het zomerhuis, moesten ze lopen. Vlak voor
het huis draaide 'Harry Hoogland'zich
plotseling om en verdween. Jar H. belde aan;
een geagiteerde Henk van Randwijk deed

open. 'Ik heb die llarry meegenomen....,' begon De Grcot, maar Henk onderbrak hem.
'Kom gauw binnen,' zei hij,'Jan, da's verraad. De Duitsers kumer elk ogenblik hier
zijn.' Vrijwel op hetzelfde moment dat De
Groot aarbelde, had Van Ra:rdwijk een verdachte hoed boven het Iuinmuurtje zren
uitstekeÍL die uas val1 een van de agenten die
De Groot en Hoogland de hele weg hadden
geschaduwd.

ARRESTATIE

Een paar minuten latí waten ze er: een shrk
of vier Nederlandse rechercheurs ondet aan-

voering van de AflsteÍdamse irspecteur A.
Berends, toen tijdelijk gedetacheerd bij de
Centrale Recherchedieflst in Den Haag elr
toegevoegd aan de procureur-generaal in
Arnhem. Henk, Ada, Mies srl Gesina hadder
de korte tijdspanne tussen Henks alaÍÍnlreet

en de inval gebruilt om zoveel mogelijk
belastend materiaal weg te werken. ln de
woonkamer stond l1og een tas vol nlet
illegale spullen. Van Randwijk Fopte die
haastig tussen de kussens van een stoel en
gooide er eeÍr kleed overhecn. Ada duwde
papieren achter een steelpan die aan de muur

hing; tot haaÍ ontzetting zag ze rog eíI hoek
van het papier onder de pan uitstekeL stak de
kopij van een van haar artikelen in haar b.h.
Ze werden niet meteen weggevoerd, maar
moesten wachten tot eI een areslantenwagen

kwam. Dat wachten was martelend; niet

hoofd,

zijn

onafscheidelijke Deutsche

Zeihrng in den Niederlanden in de zijzak van
zijn colbert. Ada leidde de aardacht van de
invallers af door een verhaal !e beBimen
over een fles todcurfl die ze in haar hand
hield ert die ze volgers haar geen seconde

kon missen.

alleen waren ze bang dat
Barends en zijn marmen

Ondertussen

maande Henk met voorzichtige hoofdbewegingen
Arie tot doorlopen. In een
seconde had Van Namen

van alles zouden vinden als
meteen

ze het huis IIu

gingen doorzoeken, maar
bovendien kon Arie van

door wat er aan de hand

Namen elk ogenblik terukomen. Wat het eerste

was. 'Je zag hem plotse-

probleem betrcf, wisten ze
geleidelijk een oplossing te
vinden. De dames mochten
achíereenvolgens naar de
wc en van die gelegenheid
maakte Gesina gebruik om
haar eigen artikel door te
spoelen. Ada griste op weg
naar de wc onopvallend de
sftrkken achter de koekenpan vandaan en spoel-

kleiner worden,' zei Henk
later tegen Ada. Maar hij
liep zo onopvalleld

Ihg tien

centimete.

mogeliik verder, kauwend

op een papiertje met
a&essen. Schijnbaar een
eeuwigheid wandelde hij
door Noordwij k voordat hij

het erop waagde quasi

H.M. van Randwijk

maken
kijken;

de ze dooÍ.

De arrestanten wisíen pEcies wat ze wel en
niet zouden zeggen. Onder leiding van Henk
hadden ze namelijk deze situatie van tevoren
geoefend om op alles voorbereid te zijn. Ada
bezwoer de politiemaÍLnen dat de beide

andere dames alleen maar toevallig op
bezoek waren en nergens iets mee te maken
hadden. Berends informeerde bij Gesina van

der Molen wat ze vaÍl Hitler en Chuchill
vond. Ze maal-te zich eÍvan af door te zeggen

dat ze zlcí alletwee voor God

zijrr schoenveter vast

te

vemntwoord€n hadd«r. Op Berends vraag
wat ze van NSB-em dacht zei ze dat ze die
det kende. Berends had in haar tas een
bijbelle gevonden en vroeg ofze vroom was.

en

te

achterom te

de straat was leeg.

DOODSTIL

De arrestantenwagen kwam voorrijden om
het gezelwhap in te laden. Toen Bert Otter
even daarna arriveerde, trof hij een doodstil
huis aan. Alleen de overvolle asbakken, die
hij door de mrnen kon zien staan, duidden

erop dat Henk van Randwijk daar zijn
domicilie had gehad. Aan de overkant van de
stÍaat stond Kleijs Kroon armgebaren naar

Otter te maken. 'Ze zijn zojuist allemaal
opgepakt,' zei hij. Kroon had de hele
arreíatje van achler hel raam van zijn eigeo
huis kururen volgen. Gesina had zelfs onder
bewaking haar hondje Waldy bij hem mogen
onderbrengen voordat ze werd weggevoerd.

Ze gaf geen antwoord.
Al die tijd stonden Henk en Ada doodnerveus

De

voor hel Íaam, schijnbaar zomaar, maar in
werkelijkheid om íe proberen Arie te
waarschuwel voor het geval hij eman kwam-

aan de Elandsgmcht omdat de arrestatie door

Rond half drie 's middags sisle Henk: 'Daar
komt Arie.' En inderdaad verscheen in de
straat de i!Íniddels veÍÍouwde gestalte yan
een zondags geklede jongeman, hoed op het

arrestanten werden onderhlss€n naar
Amstedam. gebracht, niet naar de Euterpes1Íaat, maar naar het hoofdbweau van politie

de

"reguliere" Nederlandse politie

was

verricht.

De volgende dag werd Ada na

verhoor
!,rijgelaten omdat er jegers haar det genoeg

verdenking bestond. Henk, Jan H., Mies en
Gesina werden per trein overgebracht naar
Amhem, de vrouwen gescheiden van de
mannen.Henk en Jan Il. werden door twee
rechercheurs bewaakl en kegen een lange
bamboestok in hu.Ir hroekspijp geíoken zodat
ze moeilijk konden vluchten. Op deze manier
werdel in AmsterdaÍn al lang aÍestanten per
tram vervoerd. ln de trein zaten ze gewoon
tussen de andíe reizigers in. Ilet was een
onwezenlijke situatie. 'Naast mij praatte e:n
man over het weer en een moeder veÍtelde
haaÍ dochteíje hoe gezellig het zou worden
bij oma op de Veluwe, ' sclreef Van Rand\,!.ijk later over deTe treinreis. 'lk hield mijn
been rnet de stok verboryen. Ik wilde niet
storen....' Jan H. fluiíede een katholieke
priester tegeÍrover hem toe dat ze arrestanten
waren. 'Dan zal ik vanavond voor u bidden,'
fluisterde de priester ierug. Een paar uur later
sloeg in het Huis van Bewaring in Amhem de
celdeur achter hen dicht.

ONDERVRAGING
Ze deelden samen een cel en Henk was daar
bijzonder blij om, want hij maakte zich
steeds meer zorgen om het gcdrag van zijn
vriend. Jan FI., de aíiest, dc onverbeterlijkc
romanticus, had zich in zijn hoofd gezet dat
hi.j groots en meeslepeÍrd wilde steryel voor
het vaderland. Voor het vuurpeloton wilde hij
bij wijze van sprcken zijn borst ontbloten en

bij Van Randxijk getaand. Dat de
Groot de bohemicn uithing, boezemde hem
in de verste verte niet meer het onlzag in dat
hem was

hii bij hun

r:crste ontmoeting had gevoeld. In
mstiger tijden raakte Henk erdoor vertederd

nu in

hij het een

levensgevaar, vond

buitergewoon hinderlijke hebbelijkheid.
Bovendien verweet hij lan

tl.

te lichtvaardig

op'Harry's'avances te zijn ingegaan. Van
Randwijk was er zo vaÍr overtrigd dat De
Groot alles rr een romantische bevlieging
zou verpesten, dat hij uren later, toen Jan H.
bij terugkeer rrouwhartig meldde alles precies
zo te hebben opgedist als was afgesproke4

alleen maar kon uitbrengor: 'lk geloof
je niet, Toch was het zo. De Grcot had zich
keurig aan de overeenkomst gehouden bleek
Van Randwijk toen hijzelf voor vcrhoor aan
de

beuí was.

Een bijkomendc meevaller was ongctwijfeld

hij en de
bij toerbcurt werdeÍr vcrhoord, geen
kille sadisten ware[, maar iels gecompliceerder in elkaar zaten. Waltcr Becker, chef
dat de twee n'Énnen door wic
aÍrderen

\ut de

Aussenstelle

Anlteim van

de

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des

§D, was enezijds een uiterst slimme

en

gevaarlijke vijand (daar zou dc illegaliteit
nog achter komen) rnaar andezijds was hij
geen hest. Becker was erg geinteÍesseerd in
Nederland, had ook NedeÍlands geleed en
slelde er een ccr in zijn afiestanter ír het

'VuuÍ!' gevefl.
Var Randwijk had daarentegen maar een

Nederlands te ondervragen, iets wat voor eelr
DuitseÍ tamelijk uitzonderlijk was. Tijdens de

gedachte: 'Hoe liegen we ons hieruit?' Hij
was als de dood dat De Groot zijn pogingen
om een geloofwaardig klinkend sgookje op
te hangen, zou doo*ruisen met dmmatisch
ten gehore gebrachte waarheden. Daarom

verhoren bleef hij correct el gematigd en
Van Randwijk slaagde erin een positiefbeeld
van zichzelf op Beckerc brein te projecleren.
Nog mcer succes had hij daannee bij zijn

a[dere ondcrvrager, de chef van

Faatte hij dc hele nacht op hern in, nam

arres{atieteam, Antonie Berends.

persoonlijk het commaÍrdo

gedetailleerd alle denkbare vragen met hem
door en prcntte heÍn de gewens(e aÍrtwoorden
1n.

De volgende dag werd De Groot als eerste
gehaald voor verhoor. Van Randwijk brak
het klamÍne angslzweet uit bij de gedachie
aar wat zijn vriend allemaal zou kumen
uithalor. Hij mocht Jan H. nog steeds gmag,
maar de oorsFonkelijke bewondering voor

het

Berends, die voor de oorlog als rechercheur
bij de kirderpolitie en bij de centmle
recherche in Amíerdam had gewer}l, had al
van Van Randwijks reputatie als schrijver en
onderwij svemieuwer gehoord. Daamaast was
Berends voor de oorlog lid of sfmpathisant
van de CDU geweest en in die hoedanigheid
had hij Van Randwijk waarschijnlijk horen
spreken. Een persoonlijke onlnoeting met

deze Van Randwijk was voor hem een
fascinerende ervaring en Henk liet niets na

indertijd predikant in Noordwijk van het

om die indmk tre veGt€rken. Ze praatt€n over
van alles, over politiek en liteÉtuuÍ, oveÍ de

elijke goepering, na de oorlog

cdsis vaÍr voor de oorlog en

de

vooruit-

zichten na de oorlog. Hent wist B€rerds te
biologeren door zijn woorden, zijn channe,
zijn dwingende stem. En de politieman kon
er maar niet genoeg vaÍr kijgen.
Na drie dagan besloot Becker op vooBpraak
van Berends om in elk geval Van Randwijk

en De Grcot vdj te laten. Een politionan
bmcht hen naar het station. Voor de ingang
draaide hij zich om naar een gluderende JaÍt
H. er zei dÍeigeÍrd: 'Door het oog van de
naald, meneer De C;root, door het oog van de
naald.'
De overbuurman Kleiis KÍoon, van wie in

deze beschrijving sprake is en die de
arrestatie vanuit zijn huis had gezien, was

Hersteld Verband. Deze progressieve k€rksam«t-

gesmoltel met de hervomde kerk, had haaÍ
kokdiensten aanvankelijk in het zaaltje van
Krau aan de Julianastmat. Later kwam rnen
bijeen in een speriaal aan het huis var Piet
van Duin (de schilder) gebouwde ruimte op
de hoek van de Quarles van Uffordstraat en
Egbert de Gootstmat.

llíe tan de

lezers van de BLaltwtlotter v)eet

nog op welk nummer 1)a de Quarles van

Ufordstraat indertijd ds. Kleijs Kroon

lr,oonde , laÍer opgetolgd door ds. Venenans?

Als je dat weet kun jc ongrueer nagaan in
welk huis Henk van Rawlwijk en de àjnen
',i,erden geatesteetd. Kroon vas
mers de

i

oyerbuutman. Graag een berichle aan de
redactie-

Bij een verhuizing ofna iemands overlijden, zijn er vaak spullen waar u of nabestaanden geen
inteÍesse voor hebberL "Gooi maar weg", is het dan- "Zonde om weg te gooien". zeggen de
bestuurs- en werkgroepleden van het Genootschap Oud-Noordwijk. Er zitten meestal nog
dingen bij, die zij graag willen bewaren, bijvoorbeeld

TROI'WKAÀRTEN

BIDPRENTJES

GEBOORTEKÀARTJES

KRÀ]TTENKNIPSELS

TROIÏWT'OTO'S

HERDENKINGSBOEKEN

PÀSFOTO'S

FOTO'S VAN JUBILEÀ

KLASSENFOTO'S
ROU1VKAÀRTEN

PRINTBRIEFKAÀRTEN
SIRAÀTFOTO'S

Dringetld verzoek bel een van de redactieleden en wij komen het halen.

Bii vooóaat onze harteliike dark.

VAN KOK TOÏ STUURMAN
ln Nt. )00 was geen plaats neer v@r deze bijdruge, die oud-redacteur Kok ofit|ihq
b urjongenHe niev.d. Loo. Hel begint,net een vroege oorlogsenarine.

h juli

1942 slaagde

ik voor het

eindexamen

aan de Kweekschool voor de Zeevaart in
Amstedam. Normaal zou ik daama als stuurmansleerling gaan vaÍen om de verplichte
vaaÍijd te halen voor mijn exarnen 3e stuurman Grcte Handelsvaaí. Maar het was oorlog en daarom werden eÍ concessies gedaan.

Zo ook door de RotterdaÍnse Lloyd en de
Maatschapp! Nederland, die een zgn. Walpraktijk cursus gaven voor afgestudeerden
van Zeevaartscholen. Die cursus telde voor
de halve verplichte vaartijd. Er voeren toen
nog ca l5 tot 20 kustvaartuigeÍr onder Nederlandse vlag vanuit Delfzijl via het Kieler
Kanaal naaÍ Denemarken en Zweden. De
bemanningen werden gevomd door de afgestudeerden. Bovendien had de examencommissie voor stuurlieden-examens vastgesteld
dat 3 maanden varen opeen "coaster" voldoelde was, om examen te mogen doen voor
3' stuurman. Maar het diploma werd pas
uitgereikt na het volÍnaken van een heel jaar
vaartijd.

MONSTERBOEI(]X
Na het volg«r van dc cursus, die de Rotterdamse Lloyd gaf, was ik zo gelukkig om
geplaatsl te worden op de Vertrouwe4 148
BRT. Met l-cylinder Krcmhout-motor van
180 pk.

Maar eerst moest ik, het was
monsterboekj

e

juld

1943, een

hebben.

Ik kon dit alleen kijgen wameer min vader
hrervoor tekende. omdat ik nog mindedang
wa§. En tijdens de rcizcn zou dit boekje door
de kapitein worden bewaard. Bij aankomst en

vertrek uit Delliijl werd het door de Duitse
autodteiten geconholeerd. Het was mij dus

niet mogelijk

in

Zwcden te ontsnappen

zondeÍ

uijl

vader daaldoor in gevaar te brengor.

De totale bemanring vaÍl de

Verkouwen

bestold uit 5 man, van wie de kapitein de

van

z\n vrceqere

oudste was 25 jaar ! Ik was de jongste: l9
jaar. Daarom wed ik aangewezen om als kok
te werkerl N{aa.r druis had ik nooit de "vaten
gewassen", laat staan fteewater gekookt en ik
stond dus met 2 linkerhandcn in de kombuis. Mijn loopbaan a.ls kok duurde daarom
slechts I dag. Een ander werd aangesteld als
kok en ik werd ingedeeld in de wacht, samen
met de kapitein. Maar deze had niet veel zin
in shren, zodat ik l0 tot I I uur per dag aan
het roer stond. In elk geval beter dan koker.

Het vaartuig ging meestal onder zeilvermogen, zodat er voor ons vijven genoeg te
doen was.

Tussen jruLi en novcmber 1943 heb ik
gewerkl voor mijn oom Kees Lindhout,
getrouwd met een oudere zusleÍ van mijn
vader en wonend in de Wilhelrninastaat (van
het bollenbedrij 1.1. ln sepGmber I 962 nam ik,
op eigen verzoek, alscheid van de zee en
kwam ik aan de wal als hoofd van de afdeling Varend Persone€I. In april 1965 verlrokken we naar Amerika, waar we achter-

eenvolgans in Chicago, Venhm, Huntingto[
Beach en San Diego ge.,\,oond hebber. Uiteindelijk zijn we in 1988. na m4n pensionering, naar Oc€anside verhuisd.

NASCHRIFT
Zie ook het monsterboekje van de auteur. Hij
was o.a. l" stuuman op het sship de watermar, wEulrmee na de oorlog tÍoepeÍl en
emigranten werden vervoerd. Oud-redacteur

Kok keerde er eind 1954 mee terug uit
Zrid-Afnka. Zie zljn foto's op pagina

9.

Ook de naam van Herdik v.d. Loo
evolueerule: ra Hen ie via Hetlk ei
Hanh tot Vanderloo.
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Uii het monsterboekje van H.J van de. Loo (r943 - r958)

i( *_

Het schip Waternan (zusterschip: Zuiderkntis:) ín 195.1 in fitalvisbaai, een desalaie vaestlnpLaats in
ZW-AÍlka, met teruEkere de entgrunten. Onder: Een plotselinge schuiw in de GolÍ van Biscaje,
iaofti tiëntallen bordeh in de eetzaal op de grand kletteràen. Het schiP l.t8 "als een larkensblaa§".

l0

Fa

lie Van Bohenen rond 1968 op bezoek ih Volekdafi. V.l.h.r. : Ineke td. Niet-r,. Bohehen, n€rr. C I
Bohenen-Snit, A.F. \'. Bohemen, Janníe Schoaneyed- v. Bohenlen en Caroline v.d. H lst- v. Bohet en.

Ca 1927, Hervonnde school, Huis tet Duinstrcat.1: Willy Ba elmeijer, 6: Jan C. Nedeneen (inze der, r.,t
Mónébiaatsó),7: PieíBediin, Il: Leuntiera Roow4 21: Mej. Grcenendijk. Wie weet andere namen?

1l

OUDEJAARSAVOND OP ZEE
Dit verhaal komt uit het Leidsch Dagblad vafi.lecetkbet

1938.

Hel gaat owr een jonge

zeeman die oyerboord is geslagen.

'tls al enige jaren geleden. Aan het rcderijkantoor werd gemeld, dat het logg€rschip
"Voorwaaís VL 209" thuis zeilende was van

bries, de wind liep later om West ten Zuiden

en het begon hoe langer hoe harder

te

waaiel, het werd zoe§es aan een storm met

de Doggersbank, waar het de beugvisscherij

sneeuw-

uitoefende, maar zoo werd er bijgevoegd
"vlag halfstok". Dat beteekent dooden aan
boord. Kunt ge u voo$tellen wat dat is, de
angst van al de nabestaanden van de b€manring van af het oogenblik var het bekend zijn

jacht. De lucht was pikzu.art en je kon bijna

"vlag halfíok" tot de pijnlijke

zekerheid?

Elkeen vreest toch dat het de zijne wezen
kan, die zoo moedig en vroolijk mede uitvoer
ter beugvisscherij en nu.... misschien.... wie
weet'l

De vrouwen of moedeff, verloofden of
bruidar, die bij binnentomst van het schip de
zondagsche spullen aantreklen en naaÍ het
havenhoofd gaarL om hun dierbaren te verwelkomen, ze weten het, dat ze nu maar in
stille vrees thuis moeten blijven en maar
wachten moeten.... of hij thuiskomt... ofniet!
De reeder en vele anderen staan al lang voor
biÍulel (omst te tuen of ze op de Maas het
schip zien aankomel en daar komt het
eindelijk aarzeileq "vlag halfstok". De
l8-iarige Anne de Boer, uit Friesland, had
zijn graf in de golven gevonden. Het schip
lag gemeerd, en toen de schipper vaÍr boord
kwam cn de rceder hem de hand reikte
met het gebnrikelijke "wellekom schipper",
stondeÍr er traner in z'n oogen, toen hij het
gewone antwoord gaf "danlle meneer".
AodsÍs volgt op het welkon de vraag: Alles
wel aan bood? Maar nu nict.
"Dat is een droeve thuiskonst, schipper"
"Ja meneer, we zijn d'r allemaal kapot van "
"En vertel eens hoe dat zoo gebeurd ís".
Tocn ging de jonge, fenne Schevedrger cr
bij zittan en frommelde zijn pet in de hand en

begon met emslig en be&oefd gelaat te
vertellsn: We warel op de 57 (d.i. gmden
N.B.) en er stond 's middags al een íijve

voorje oogen zien. We hadden de
beug birmen boord gehouden, de slu]'llrnaÍr
geen hand

had de wacht te roer en Allne dor uitkijk
voorop. Ik was omlaag gegaan om wat te
gaan lezen in mijn kooi en had last gegeven
over een uur "ovelslag" te gaan en mij dan te
rcepen en hoewel de stuurman zei, dat ik
daar niet voor geroepen hoefde te wordeÍL
stond ik er toch op bij het overstag gaan erbij
te zijn. De logger liep voor gereefd grooueil
eÍr kluiver met een paar mijls gangetje. Het
zal zoowat I 0 uur geweest zijn toen ik voelde
dat het achterschip oÍrder mij doorying en
daardoor bemerkte dat ze toch ovcrstag
w.uen gegaan. Ik sprong mijn kooi uit om
naaÍ het dek te gaan toen eensklaps gcgild
werd:. "Een nensch te water, man oterboord !

"

HT,LPGEROEP
Bij het overstag gaan had het zeil Arne
gcgÍepen en in zee geworpefl. In eeÍl oogenallemaal aan dek en we
hoorden met ontzetting het hulpgeroep uit de
schuimende zee. Een zijna kamaaden wilde

blik waren we

hem nog nasprilg«r sÍl ik moest hem vast-

houden

om het roekeloos waagstuk

te

voor*omeÍL want roekeloos en hulpeloos zou
het gewe€st zijn in zce te springen in dien
stikdonlteren nacht. Angstig klonk het noodgeschrei tussch«r het gehuil van den stormwind door, van dien armel kameraad

womtelend met

de golven en hoe

een

waagstuk het ook was, zijn makkers waren
niet te houden cn de scheepsboot ging te
water met zes man erin, het gatlicht van den

t2
logger voorop en zoo de loeiende zee en

zwaÍe duistemis in. Met

rcuzenkracht
roeiden ze op tegen de golven als huizen zoo
hoog, half waanzirurig van smart en pijn door
dat noodgekerm van hun kameraad, die hen
allen zag, terwijl zij zelf hem niet konden
zien. Hij riep ze allen bij hun naam, want hij
zag de vcrlichte boot en z'n logger en den
schipper en deÍr stuurÍnan, en angstiger weer
lverd het hulpgercep: Aai, Kees, LeeL help
me toch, och help me toch, en ze huilden, die
verweerde visschers, omdat ze niet helpen
konden. Langer dan een uur duurde die
worsteling met de ze en den dood langer
dan een uur klonk in de duistemis dat angígeschreeuw van denjongen zeeman, die zich
zoo moedig verdedigde, maar wiens krachten
begonnen te veminderen. Al zwakker en met
grooter tusschenpoozen klonk het hulpgercep. Eindelijk hiel het geheel op en hoode

't

stormgehuil. We stonden
sprak€loos eÍr diepbewogen op het hevig

rnen alleen

slilgerend schip en toen ffrm ik mijn pet af
en zei. 'Cenachl A he, als je sÍen)en moest,
stcrfdan zacht en de Heer zei je genadig".

Het was tegeÍI twaalveÍr toen de

boot
terugkeerde met de bedroefde en uitgeputte

"Hoeza schipper? "
"Wel me[eer, op de Scheveningsche loggers
met Scheveningsche equipage gaat elken dag
het boek open (d.i. de godsdienstocllÍrmg
aan boord), maar hier en in aodere plaatsen
met jong volk, van overi vandaan, gebeuí
hct aueen maar 's Zatedags als er niet
gevischt wodt en Zondags. En in het begin
kwamen ze allegaar met de psalmboekjes en
zongen ze hartelijk mee, maar gaandeweg
werd het minder en minder en zoo :ratcÍr we

's ZateÍdags vóór den Maandag, dat het
ongcluk gebeurde, nog maal met z'rt drieèn
te zingen. En toen nou 's Maandags dic arme

Arue verdronlien was en we na terugkomen
vol de boot naar de kooi gingen. loen sltepen
we geen van allen en dachten maar aan dat
noodgekrijt, dat ons nog voortdurend in de
ooreÍl klont.
En 's nachs om lulÍ vier komt de kok bij me
in de kajuit en zegt "Schipper, zou jc niet
met het boek voorin (het volkslogies) willcn
komen?"

"Welzeker, kok", zeg ik en ik ging met hct
boek naar dek, naar het logies en bad bndeÍweg: Herre, geef mij wijsheid rvat ik zeggen
moct-

bemaÍuring, en toen de boot was ingehaald en
al het volk, op dien eene na, weer aan boord

En toen ik in het vooronder kwaÍn, zaten ze
er allemaal, maar nu hadden ze allegaar d'r

was, zei

*el bij zich.
Ze waren nog sterk onder den indruk en ik
gillg zitlen en sloeg zonder te zoeken zoo
maar 't boek open en daar viel n1'n oog op dc
woorde4 "Ilant alle vleesch is als gms", en
nog weer later op een andere plaats, die ik
ook zoo maar opsloeg, "Watlt in let iddeh
uwer dagen ait gíj wandelen onder de
poonen cles douls".
En zc zaten verslagerr. Toen sloeg ik eor der
psalmelr op en zei: Iaten we nu samen den

ik 'Jongens, nu gaan ve het
it met één man minder aan

Oudejaal
boord".

GEBROKEN IIÀRTf,N
Stil en ontroerd had ik naar zijn eorvoudig en
gevoelig, emstig verhaal geluisterd, en toen
hij zweeg, haalde hij zijn roode zakdoek te
voorschijn en &oogde zijn oogen er mee aÍl

die

We

nog

zalen
even
overliepen.
sprakeloos tegenover elkaar, de vromg ernstige Scheveninger schipper, die al zooveel had
meegemaakt in zijn zeemansleven var jongs
af

aarq en

ik. "Het is vreeslijk,

schipper",

was al wat ik zeggen kon- "Jae, meneer", zei
hij. met dat aardige dialect. dal Scheveningers nog zoo trouw bewaren, "Jae meneer, de
wegen des Heeren zin onnaspeurliik en de
dood van dien eenen werd weer dienstbaar
gemaak aan de zieleÍr van de alderen".

boekje

103" psalm zingen (waar zoo maar m'n oog
op viel) eÍl toen ze het slot aanhieven: Hij
weet wat van

z'[

maakscl zij te wachten. I-loe
van

zwali van moed, hoe klein we zijn
krachtcn.

Iln dar we stof van jongsaf zijn

geweest.

Toen bleef geen oog droog etr waren
hartor gebroken, Zoo veÍtelde de schipper.

de

l3

SCHEERMESSEN
'Er liggen een boel scheennessen op het
stand.' Elke Noordwijker weet zonder meer
wat hieÍnee wordt bedoeld, maar mensen uit
het binnenland weten niet waar je het over
hebt, of vermoeden, dat er een schip met
een lading schesrmessen is vergaan. Deze

sprake in een
gedicht van Maria van Daalen over het
bouwen van een zardkasteel op het stand.
scheemressen komen

teÍ

Hier e€n fragment:

Ik moest eerst het kasteel maken:
mijn hand
en

smkikeir

tot adn de elleboog

vissen, maar die komcn alleen in de Rode
Zee, de Indische en de Stille Oceaan voor.

Ook het \INT, de encyclopedie en mijn
Complete Jeugd Natuuryids gaven geen
opheldering. Ik vond de prachtigste
schelpenzadcls, parehroemeuten, glaruende

tcpelhooms, wulker el1 zaa&ies, maar geen
ankel scheergereiEr zat niets anders op dan

mij telcfonisch te
wenden tot enkele kustslÍeekbewonem. Dic
bleken het scheennes zowaar allemaal te
kennen. en wel var jongs af aan: bcrnming
voor een smalle, platte, ongeveer I5 cm lange
en 1 cm brede schelp,
algemeen op
Noordzeeslranden. Hij dankt zijn naarn aan
zijn vomr: niet hct harkmodel van het
modeme wegwerpkmbbertje, maar de zakmesvofin van het klzssieke scheermcs dat

lrij

groe/het koude zatd uit, schrupend.

Vootzichtig mmen et deuten openen
rondon wrsieren net kokkels,

en

du b be le schee rme ssen (.. -)

.129)
ZraarÀscbede
In het maandblad Onze Taal (okober 1996)
beschrijft Guus Mddag, hoe hij zich bij het
lezen van dit gedicht verwonderde over het
gebruikte woord scheermessen: 'Zou er een
verband bestaan tussen de scheeÍmessen en

het drijvende hoofd (waarvan later in het
gedicht sprake is, redactie de Blauwdotter).

wat

ver
zelfmoord? IIet leek
gezocht.Het lag meer voor de hand te denken

Moord,

rlat het scheermes de naam zou kunnen zijn
var eor schelp, ook vanwege de belordende

kokkels. Maar Van Dale v€nneldt het nqgerls. Scheermessen (alleen me€rvoud)
schijnt onder de vissers de benaming voor

ijle haringen te zÍn (haringen
zonder hom of kuit), naar het is niet eÍg
zogenaamde

aarnemeliik dat die door de jonge dichteres

op haar kaÍeel geplalt woden. Vader
de scheermes-

noemt Van Dale ook nog

opengeklapt tan worden. Zitten de twec
helften van de schelp nog aan elkaar vast,
dan schamieren ze aan eel van de uiteinden
ten opzichte van elkaar, als bij cen zojuist
operyeklapt scheermes: in dat geval spreeLt
men wel van dubbele scheennessen, a1 is dat
strikt genomen een pleonasme.
Mijn probleem was nu opgelost, maar het

was vreemd dat dezc blijkbaar algemeen

gebruikeliike benaming

in

geen

enkel

naslagwerk terug te vindm is. Aan de Last
vsrwees men mij door naar een bioloog met
schelpen als specialisatie. Die wist meteell
de
dat de onderhavige zeebervoner

in

vatriliteratuur

beter bekcïd staat

"mesheft" (of

als

"messenheft"): de
overkoepelende naam voor "platte en
langweryige, rechte of kromme schelpcn die

l4
doen denken a.aÍr messen, zwaarden of de
heften of scheden daarvan".
In zijn boek Zeedíeren (1950) spreekt Kees
Hana over 'de wonderbaa.rlijk lange schelpen die alle kinderen meteen scheennessel
noemen en die ze ook als zodanig gebruiken". Hij zal hierbij gedacht hebban aar het

symbolisch schercn,

het

gladstnjken van

de muren van het zandbourvsel, een gebruik
dat ook door verschillelde kustbewoners

werd gemeld. Mesheften rvorden verder ook
wel op vismarkteir te koop aangebodeq al
gelden ze niet als eor dclicatcsse.

Ta'Ícll[esh€ft

Het schelpcnl,isse m vroegcr jaren.

15
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Wie weet welk prachtig Noordwijks ple(e dit is,
een eervolle vermelding. Oplossingen naar de

kijgt in de volgende Blauwdotter

rcdactie.

(Foto: Arie Bamhoom)
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Willem Bdalbergen vefieb over het hole Lombok. Hoe heÍ ís ontstaan, wie er gewoorul
hebbea, en hoe heí er vtoeget aah toe ging.

In de Blauwdotter van zomer 1984 schrijft
Lewrtje van der Niet iets over haaÍ

kinderjaren in Noordwiik. Het begint zo: 'Ik
ben geboren op Lombok en de Schoolstraat
heette toen nog Kleipad'. Ze yertell dat ze
met 9 kindererq dus I I mensen, in een van de
huisjes woonde en dat er gebruik werd
gemaakt van gezamo ijke pleean. DesoF
danks kijg je uit haar verslag niet de indrut
dat men op het Lombok onplezierig woonde.

De redqr voor mij om iets over de

ge
schiedenis van het Lombok te schrijv€n, is
tweeledig. Ik heb er lang gewoond, niet in het
hole zelf, maar in het voorhuis, Schoolstraat

31. Ik beu in dat huis ook geboren en
herinner me daardoor nog veel van het leven
op de 'dam'.

INTORMÀTIEBORDJE
Een tweede reden om wat op papier te zetien,
was een aanbod van de WV om in samenwerking met de ANWB een informatiebordje

op het Lombok te plaatsen. De lekst die op
dat bordje moest komeÍL noopte me iÍr het
verleden te duiken. Nu had il al eens, jaren
geleden, gesproken met de dames Van

Als dÍie ongetrcuwde zusters dxeven zij indertijd ee11 y/inkeltje in de

andere aardappelen werden geteeld. Dat del
was íe berciken met een trapje vanaf het

ef

van de Van Bevercns. Op dat trapje zat dc
vrouw des huizes de aaldapp€len te schillen.
Het was haar favoriete plekje en ze vond het
dan ook rerschrikkelijk dal haar man bij een
verkoping aan een pand h de Hoofdshaat
bleef ha.ngen. Dal moel rond lg00 zijn
geuTeest.

Het huis dat zij verlieten en de rokenj werden
gekocht door Johan de Witt, balker in de
Hoofdstrcat. Hij v€Íhuurde het woonhuis aan
een kappq uit Zandvoor! Kerkman genaamd. Deze kappemzaak werd later door
Smit (Jan Stokkie) overyenomen. Mijr vader
kocht het huis in 1928. Hij r estigde daar zijn
behangerij en stoffeoderij. Van de rokerij liet
De Witt een viertal huisjes makeL Tot op de
dag van vandaag is te zien waarvóor de
Íuimte eerst werd gebruikt. Op de mureq
onder de kalklaag, zit nog altijd eor dikke
laag teer als oveólijfsel van lrct roken van de
vis. Aan de oostliant van het perce€l liet De
Witt nog eens 6 huisjes zetten. ln een vandue huisjes werd de genoemde Leuntje valr
der Niet in 1902 geboren.

Bever€n.

HoofdstÍaat, op de hoek van de Bomstraat.
Daarnaast heb il, betrek-ketijk kort voor zijn
dood, een gesprek gehad met Jaap llaasroot

jarenlang badman bij hotel Den Hollander.
Ook hij is op het Lombok geboren. Uit die
gesprekken had ik al een indruk gekegen
van de geschiedenis van de visserswoningen.

Willem van Beveren liet het woonhuis, nu
Schoolstraat 31, rond 1880 bouwen. Achter
het huis kwam de haringrokerij, een lange
§malle schuu gedekt met oud-hollandse
pannen. Deze dakpannen warcn zo flJim
gelegd dat de rook erdoor kon ontsnappen.
Achter dez e rokerij was een del waaril onder

NAÀMGEVING
Over de naamgeving van het ho{e zi,jn vele
gissingen gemaakl. Zeker is dat de naam
Lombok al snel in het dorp werd gebmiLl,
maar dat de huisjes in de registen als Schoolstaat waren genurnmerd. Wanneer men de
naam Lombok officieel is gaan gebruiken,
heb ik (nog) nict kunnen achtefial€n. Opvallend is wel dat bij het totstandkomen vaÍr
het plaatsnaÍnenboek over Noordwijk werd
geconstateerd dat de raam nooit door de
geneentemad was vastgesteld. Dat is toen
alsnog geberud. Ton Meyer, de auteux van
dat boeh brengt de naam in verband met het
eiland Lombok iI1 de Indische arclipel. Aan

t'l
het einde vall de vorige eeuw was het daar
nogal onrustig en men ging er vanuit dat het
lcvor op dergelijke "dammen" ook niet altijd
even vredig verliep. 'lbch is het de vraag of
die conclusrc terecht rs Z€keÍ in het begin
van deze eeuw werd het Lombok bewoond

door families die niet echt arm

waren.

Haa$oot vedelde mij dat er in dre beginjaren
wel vier schippeN van bomschuiten op het
Lombok woonden- Die schippers voerot ook
in die tijd al op een deel van de besommrng

zijn

v

latere dahm.

In 1935 in het voofiuis

geboren, is mij vooral het levmdige karaller

van het hole bijgeblever. Achter

ons

woonde de familie Plug eÍr in het twecde
hurs1e aan dc ardere zijde het grote g€zm
Van Duin. Het is mij altijd een nadsel
geblcven hoe de leden van rnet name dat
laatste gezin allemaa.l een plekje vonden il
zo'n piepklein huis.je. Moeder Van Duin had
dc gewoonte om met het eten alle kindeÍcn
bij hur naarr te roepcn. Dat ging dan on-

en hadden het niet slecht.

gcvr:.r to' Ane Klalssie.

Haasnoot wistnog uit zijn hoofd wie er in die

etc...ctcn......1

tijd h de huisjes woondel Dat waÍen onder
meer de lamilies DuyndaÍn (Bigge); Haas-

Natuurlijk wa.s er ook wel eens ruzic, hoc kan
het ook andels, de rnensen zaten op e1kaa6
lip. Met namc de bewoners van de laatste
twcc huisjes aan de oostkant konder het niet

noot (Jan van Berte); Plug (Huig); Hazenoot
(Jacob van A{eÍrtje); Plug (Vlugge); Cramer
(Engel Bas): Vink (Jan Toom); Spaandeman
(Pict van Klaasie); en Plug.
Mijn eigor herirureringen aan het Lombok

Bassic

zo go«l met elkaar vinden. In die tijd waren
dc uitgcbouwde keukentjes nog van hout,
terwijl de slukjes daartussen met een lagc

Ter gelegenheíd van de intocht van butgeheester Van de Mortel heef Jaap Haas ooÍ zich
op een poard gehesen. Línks van hen Van der Níet (MeemieÍ) en Texr van der Berg.
Rechts

Aie

-rafi det Niet (Kokkes) en Kees van Beelen.

l8
schutting waren afgezet. Die paar vierkante
meter was het eigen erf van de bewonsrs. De
ruzie tussen de bewonstes van de aahterste
twee huisjes weÍd uitgevochten terwijl zij op
hun eigen er[e stonden. Tusen heÍl in het
keukentje waarbl dan bij tijd en wijle het
hoofd ev€n om het hoekje werd gestoken om
een duit in het zakje te doen. Op deze wijze
beleefden we als kinderen een gratis
opvoering van Jan Klaasen an Katrijn.

KONING

In míjn jeugd woonden er

eleklriciteit bouwde hij op zijn huisje cen
windrnolen en voozag zich zo van stroom.
h de jaren vijftig zijn de houten uitbouMjes
verdwenen en door steneri keutrientjes vervangen. Daarbij is ook de binnenkant van de
woningen wat opgekrapt. De tijd van dc

al voorbij. Er
kwamen wat oudere mensen wonen elr het
Lombok keeg toen ccht mqlr het karakter
van een hofie. Iloewel het er bepaald niet
altijd even rustig was. Daar zorgde Van
Beelen @addy) wel voor. I{ij woonde in het
grote gezinnen was toen

twee broe6

laatste huisje aan de westkant en rverd door

Duyndam op het Lombok. Kees, badman bij
het Huis ter Duin, terwijl het vooÍslc huisje
aan de weg door Klem werd bewoond. Deze

onze kindcren op handen gcdragen. Opa
Beelen was alles voor hm. Van Beelen was

laatste

was de koning van

woong€Íneenschap.

de

Zijn woord was wel Het

een rusteloze man die altijd brzig was. Was
het niet met het rckcn vafl malseel, dan was

hij wel weeÍ

een boot aan hct restaueren.

was een lange vent mct haÍlden als kolen-

Zijn 'scheepswerfie' was ia die tijd ook

schoppen en als kinderen hadden wc behoorlijk ontzag voor hem. Klern was iemand

middelpunt van het dorp.

die var alle markten thuis was. Nadat

de

huisjes in de oorlog werder afgemeden van

Het Lonbok

h

de

jarch twintig.

De pleeën

inmiddels de schuur van Zeebad
Blauwdotter Nr. 69 gesman.

llalf

het

Noordwijk

lovam hier geregeld
buurten. Alleen al over deze Arie van Beclel
zou een bockje Lc maken z1n. Als herin-

staan

og

i lvl mídden

van de

in het dal gebouwd. Dezc foto

dan. ll/el is

heeft ook

ir

l9
ianering aan hem en aan zijIl buurman
Willem Roos bewaren we nog een foto van

IlaaÍ Katwijk is dat anders gelopor. Gelukkig
zeggen we nu. Ook het voomeÍnel tot sloop

hen beiden. Ze staan daarop met onze kinderen die zich voor een Oranjefeest hadden

door de gemeente ten behoeve van

verkleed.

loop der jaren zijn de huisjes verder gerestaureerd en inmiddels is het een leukc

BEWAARD GEBLEVEN
1972 kwam het Lombok in ons bezit. Het
lag in de bedoeling ons stoÍIeerdesbedrijf,
dat in het voorhuis was gevesdgd, wat uit ie

woongemeenschap geworden. Met de Lange

In

breiden. Dat had dan het einde vaÍl het hoie
betekend. Door verplaatsrng van het bedrijf

een

school heeft het Lombok overleefd. In de

Dam het laatste 'dammetje' mct visserswoningen in Noordwijk.

(Willem Baalbergor)

GOUDEN PAAR
De ouders van Jaap Haasnoot waren op 3l Januafl 195I 50 jaar getrou\rd- De ZeekahÍ ,ak 2 íebruan
1951 buteed.le hier aandacht aon. On toestemming voor het huwelilk te krijgen moest de brudegofi
JanMaa enzin naam ,\)n H@enoot in Haasnoot rerakderen.

Er is weer een

gouden bruidspaar in Noord-

wijk.

een boekje over kururcn open doen.

Eerr Scheveningse reder bijvoorbeeld voor
enige tijd werkte, kocht voor de reis
goedkoop Amerikaans spek er als de kok dat
bal:te, zorgde je uit de buuí te blijven, zo
stonk hel Maar dat is alles veel beter ge-

Op 31 januari hedacht het echtpaar Jan wie hij
Maarten Haasnoot en Arcndje Hazenoot te
Noordwijk aan Zee zijn so-jarige echtvelbintenis. Een zeldzame gebeurtenis, vooral als
men beide kasse oudjes aanziet. Kras dan
vooml wat hun geestkracht aangaa! want beiden hebben de laatste jaren wel de moeilijkheden van de oude dag ie dragen gekegen.

worden.

In

Maar zij zijn er opgewekl ondeÍ gebleven.
Het zijn immers de mensen niet, die het je

1938 maakrc HMsnool ,.ijn laalste 5 Íeizen
naar Moemansk-L-ust.
was toeÍl kok en
had de zorg voor 20 man
Gem kleinigheid er werd dan ook gewerkt
vem 's morgens half vijf tot des avonds half

aandoen? Zo was dc gouden bruid zenen jaren

tien.

lang bedlegerig, totaal verlaÍnd en blind. Het
voilgja?tr lagzij 27 weken in het Acadernisch

Schipbreukea of dergelijke narighedan heeft
Haasnoot gelul:kig nict meegemaakl. Wel is
hij betrokken geweest bij ean zeer gevaarLjke
redding van eerr Duitsc kapitein, de enige
overlevende van zijn schip. aan die redding
onder schipper Van Duin hebban nog meer
Noordwij kers meegewerkt. Allen hebben
voor huÍl moedige daad later eeÍl aandenken

Ziekenhuis te Leiden en thans is zij weer
zoveÍ, dat z\ zich weer goed in huis ka.n
bewegen en weer vrij goed kaÍt zieÍr. Ook de
heer Haasnoot voelt zich nu gezond. Dat het
voor hen zo moge blijvan.
In de woning van een van de dochte$ valr het
bruidspaar werden wij vriendelijk ontvangen
en wij hebben daar aan het gouden bruidspaar
onze gelukwensen overgebracht En vanzelfsprekend hebben wij er veel G horen gekegen over de oude

tijd

V1ftig jaren. van zijn 12" tot zijn 63" jaar, is
de heer Haasnoot op de visserij geweest. En
dat was je woeger wat. Daar zou Haasnoot

Iïj

ontvangen.

En zo is er zoveel geweest in het lcven van
gouden paar dat vermeldenswaard zou
zijn, want in een halve eeuw tijds is er veel

dit

veranderd.

Maar

wij willen niet besluitcn voor wij
het gouden paar een goede

nogmaals

levensavond toegewenst hebben.
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EEN AERDTS PARADIJSIE
De bewoners vermeien er zich als in

aerdfs pamdijsie. Zo oordeelde men volgens

herinnert zich het bord boven de deur var het
oude gasthuis met de tel.ist: 'Hier laet men

Kloos in zijn boek Noordwijk in de loop de.
eeuwen over 't Gasthuys te Noordwijk aan

oudt, kreupel, arm, lam cn blinde wonen.
Doet wel aenÍl't volck, Godt salt U eeuwich

Zee na de

gÍote

een

loonen.

Aruo

1662.'

restauatie vaÍr 1910.
Het was het jaar dat
Adriana van Rooijen
en Leendeí Ovezijl

In

(zie foto op de voor-

rcgelmatig 'dc klad-

aankaden
als opzichteres en
opzichter, moeder en
vader, vaÍl dit verblijf
bejaarden.

schilder' Cluistiacn
Vander I-leydcu uit

pagina)

voor
Aanvankelijk was er
een bejaardoftuis
voor zowel inwoners
van Noordwijk-Binnen als van Noordwijk aan Zee. MaaÍ
wie Noordwijk en de

Noordwijkers kent,
zal het niet verbaz eÍL

dat dit geen staÍrd
hield. Op 2 januari
I

652 werd in het zee-

1716 haddcn

de

gasthuisneesters een

buitenltansje. In
NoordwÍk vcrbleef

Lcidcn, die er rvarmpjes genoeg bij zat
Noordwijksc wouw die
hem altijd vis krvanr
brengeÍr te belovcn,
dat zij een pl.ratsjc in
gasthuis zou
kijgen. Onder die

onl de

hct

voonvaarde zou hij

narnelijk gekl tcr
vcrhctenng víur het
Ilris nalatel en írdcrdzrad

keeg

he1

van hem een legaat

dorp de scheiding
met een spetterend

guldcl, Il1 1828

feestje gevierd. De

het ueer fecst. Maar

twee net

van bijna

35.000'
was

benoemde
nu om een omgcgastluismeesterc van
kÈrdc reden als in
het Zeese huis en de
1(r52r de gastltuizen
Het gasthuis in de H@fdstraat tond 1900 (ets KK)
twaalf ter
Rinnen en Zsr
dering
werden
' dronken twee halve vaten bier sane[gevoegd. Het is nooit te laat voor L'en
leeg op de geslaagde sepa.ratie. Men kocht
bekering, zo blijkt. De reden tas overigors,
vervolgens voor 500 guldeÍr een huis, waar dat de gasthuismeestem
Binncn in
vier b€jaarden in konden worden onderge- geldnood zaten en de gcmeente hun gcbouw
bracht. Zeven jaar lateÍ werd voor 868 gulden
nodig had
dorpsschool ill te
en 10 stuiver contant een woning aan de
huisvesten.. Van de twaall beschikbarc
Hoofdstraat verworvenr op de plek waar nu plaatsen in hct huis op Ze'e I'ramcn er zes
het warenhuis Blokker staat. Daar bleef het beschikbaar voor lieden van zestig jaar en
gasthuis gevestigd tot begin jarcn vijftig vail ouder uit Noorduijk-Biruren en zcs voor
deze eeuw. Toen verhuisden de bejaarden
ZeeëÉ, gekozen uit de minvermogcnde
burgerklassc.
eerst naaÍ Dalruí cn later naar Groot
Hoogwaak . MoLig oudere Noordwijker

in

om de

2t

BOLLEN NAAR AMERIKA
Midden in de eerstu vereldoorlog ging de Noordwijkse bollenhandel met het buiÍe land
kentelijk gewoon door. Het GON beschíkt over een in het Engels gesÍelde catalogus ,tit

1917vanbulbgrowerP.rdÍtderMeelC.so.DatC.son.sÍaatvootCorneliszoon,Knelis,
zoals ze hem in Noordwíjk-Bínnen noemden.

De catalogus meldt, dat het bedrijf in 1872 is
opgericht en kwekerijer heeft in Noodwijk
en Oegstgeest nabij Leiden. Het heeft ook
een New Yorks adres: P. van der Meer C.son,

c/o Messrs. Maltus and Ware, 14

Stone

Steet, New York Ciry. Per telegraaf is men
te bereikell onder VaÍrderMeer, Noordwijkbimen, ABC Code 5th Edition Used. Het
boekje is gedruLl bij Electric Printing Works

in

Noordwijk (Holland) en bevat
behalve foto's van de kwekerijen reeksen
Flora

namen van allerlei soorten bollen met

prijsvermeldfug.
In eerl 'praatje over mijn beddjl vertelt Piet
van der Meer, 'dat ik eigenaar ben van enorm
uitgestekle bollogrondor, beslaande een
oppervlalde van 75 hectare. De grcnd bestaat
uit puur zand en is rijk aan leem. Het gebied
Iigt h Noodwijk en naaste omgeving, zodat
het helemaal onder mijn persoonlijke supervisie valt. Dit stelt mij in staat de bollen
onder de beste omstandighedm in bloei te
brengen en geeft mijn klanten de garantie, dat

ze bij een bestelling uitsluitend ontvangen

wat

zt

L'waliteit

wensen, namelijk

de

allerbeste

Maar het ligt niet alleen aaÍl de hvaliteit
bollen om de beste bloei te verkrijgen. De
opslag var de bollen. nadat ze vakJ,.undig zijn
bewerkl, heeft daar ook alles mee te makelrtr is een groot verschil tussen kunsbnatrg en
natuurlijk gedroogde bollen. Mijn meer dan
veeíigjarige ervaring in de bollenteelt heeÍi
me geleerd, dat schuren die open zijn en goed

ktumen worden gelucht de beste zijn. Die
geven een perfecte bloei. Voor hen die niet in
de gelegarheid zijn mijn bollenkwekerijen te
komen inspecteren, heb ik eert aaÍttal
illuslraties il deze catalogus opgenomenDaarop k-unnen ze zien, hoe de bollen worden

behardeld voordat ze aaÍr verzending toe
zijn. Misschien zijn deze loto s voor mijn
buitenlaadse klanten een aanmoediging om
behalve met de bolleltee1t ook met anderc
aspectcn van \oordwijk te gaan kennismaken.'
h deze Blauwdotter is in het tweede verhaal

over de familie Verwey te lezeÍL

dat

Noordwijkse ondememeË soms de hulp van
de tefteÍkundige verwey inri€pell voor de
veÍtaling in het Engels van llrrn brieven naar
buiter andse relaties.

Het bollenbednlftm P. tan der Meer C. son. dat was gelegen aat de Ofenweg.
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Double Yellow and Orangc

TULIPS
"::::t"'

Single Early Tulips

AÍbeelding

|an de

caÍaLoglls van

M@rC són nl917

P. van

der

Bladzijde uit de catalogus. Ook toen varen er

dure filpenbollen: IAA Diana\ 1,oo/ 80

Een mooí bollenveW met dubbele

muillo's
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0642-1925 Dirk Duindam visser l8 jr Jan
Kroonsweg 14. Tegen een perceel leunen
zonder toesternÍning: een boete van
3 dagen.

fl 3,- of

Op het voetpad hrssen Zee en Binnen met

een los paaÍd:

fl

3,-

of I dag.

fl 3,- of 24-m-1858

07-02-1925 Engelbertus de Haas zeernan 32
jr Schiestmat 17. Reed over het voetpad met
een fiets: een boete van

jr.

3 dagen.

Petronella Koopman detailist en
naaiíer. Het niet behoorlijk vast maken van
haar naar buiten in de Kerkstraat uitstaande
vensten. Vonnis ?.
11-03-1858 Johannes de Haas Simonszoon

19{2-1925 Comelis Jacobus de Grouw,

13 jr.

kantoorbediende 27jr. Had geen welklinkende bel op zijn fiets: een boete van fl. 3,- of

broeimmen van Comelis Grullemans: Vrij

Sneeuwballen gegooid

op

de

gesproken.

3 dagen.

19-06-1859 Arie Spaarderman visser 20 jr,

1942-1925 Johannes Gijsbsrhrs van het

Klaas Spaandennan visser 15

Wout autobusondem€xner Heilige Geestweg
41. Nummerplaat was niet goed zichtbaar
esn boete van

fl. 5,- of

5 dagen.

22-A-D25 Joharures van der
motorschipps

55 jr.

Roekeloos varen: eeÍr

Mark

Schieshaat 11.
boete van fl. 6,- of 6

dagen.

dagen.

en Willem

dag

0546-1858 Theodorus Cleophas molenaar.

Op

zondag malen van graan zonder

toesternming:

22-02-1925 Comelis Petrus de Jeu winkelier
26 jr. WilheLminastraat 68. Niet geijkt kilo
gewicht.: eer boete van Í1. l,- of 1 dag.
2442-1925 Clasina Adriana Koemans 20 jr.
MoleNteeg 2 I . Heeft over een shtk verboden
trambaan gelopen: een boete van fl. 3,- of 3

jr

Waadorp arbeider 15 jr. Zich buig
gehoudefl met een spel om geld onder
ke*tijd en dichtbij het kerkgebouw: ? of I

fl 3,-

23-0l-1872 Pieter de Haas 12 jr, Willem de
Haas 11 jr en Jacobus Groenewoud l1 jr.
Keien tegen de kerk gegooid: ieder

Í1 3.-.

03-10-1875 Johaffres Brekelnans arbeider
15 jr. Dat hij 's avonds om 7.30 op het
kerkplein voor de Ned. Herv. Kerk in
zittende houding zijn behoefte heeft gedaan:

2442-1925 Wrllem Ztidhoek timmerrnan 24
Voorctmat 115. Een privaat put gele€gd

Bij verstek fl 2,-.

buiten de toegestanen tijd. Op 9 feb tussen 7
eII 8 uur: een boete van fl. 5,- of 5 dagen.
16-08-1856 Pieter van Eeden landbouwer en
koopman. Het laten lopen van zijn koeien op
het land van L. Brusse te fujnsburg: een
boete van fl. 3,-

StÍopen en opgeven van een valse naam:

jr.

Aie van den Berg jr
bouwmanvoon 16 jr. Vissen met een
12-08-1856

harpoen: een boete van

fl.

10,- of 4 dagar.

1348-1856 Comelis van der Wiel visver-

21-10-1875
100,- of

1

Jan

fl

maand.

van Oosten JaMn
Een ki'uiwagen met bladeren

27-12-1871 Willem
arbeider 19

jr.

gestolen: 2 dagen.

2í12-1862 Willem RietÍneijff voermar 28
kerstmis vorig jaar de zadeLmaker H.

jr. Op

fl

Tammerijn uitgescholden voor afzetter:

1,-

25-07-1873 Engel van Kampen 23 jr,
Maarten Plug 21 jr en Arie van Kesteren 19

koper 43 jr. Ear hond onbeheerd laten loper;
buiten de bebouwde kom. Voorzien van een
slepende kruisbeugel: een boete van fl. 10,-.

jr. In de

2443-1858 Hendrik fuetmeijer voerÍnanleoling 16 jr. Op het Schie onder Noordwijk
vloeibare mest vervoerd in geen goed
vervoemiddel zodat de stmten besmewd
werden: fl 2,- of I dag.

Jan en Comelis
dagen.

17-03-1858 Bank Zandbergen landbouwer 28

Groenewoud arbeider.

gouden buwt, met

centen

gekikkerd: Ieder fl 3,-.
2742-1862 Cornelis Paardenl,opr 36

jr

en

var Grauw 36 jr. Stropen: 6

22-11-1814 Johannes Paardenkoper, petrus

de Grcot en Willem van Ooster. In

de

tappedj van de cersle na toegestane tijd:
vrijspraak.
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Afte|ering

2

o|et NoordwiJkers

die gëvaren hebben bu de V.O.C-

M'N ARIE DIE IS ER GAÀI\I VARTN
"Watdoet

Jd

de Zeeman met àl'n Beld?

Hij spaarÍ het op en hij geeft het aan àjn

"
(Eer geLxiste versie van een
moeder.

eigantijdse

meelaller.)

In deze aflevering maken we keÍmis met
Adriaen de Mol, vermoedeJijk niet in Noordwijk geboren, maar daar wel een grcot deel
van zrjn leugd woonachtig geweeí. Hij was
een zoon van Reijnhout de Mol or Maartje
Jeroensdr., die we in 1684 voor het eerst tegenkomen als bewoners van een huis staande

op de hoek van het Oude lvÍarktveld en de
Raadhuissb-aat. het tegenwoordige pand
Lindeplein 14.' Zii hadden em 2' zoon.
Jeroen Reijnouu. De Mol genaamd- dre in
1706 aa[ de Voorstaat woonde. Dil huis is
verdwenen en maall nu deel uit van de
Lindenlloftuin. Enkele jarm later bJijlrt
Jeroen als schoonrnaker werbaam te zijn in
het weeshuis te Noordwijk.2 de moeder van
Adriaen en Jeroen was e€n dochter van
Jeroen Comeiisz. Van der Does sn Adiaentje

adriaensdr. En uit haar versterf werd de
familie de Mol eigenaar van het genoemde
huis, waarvan in 1693 Reijnlrcut de Mol nog
als bewonff wordt vermeld.' Daama ver-

dwiinen zii uit de belastiqkohiero; maar
niet uit Noordwijk, want op l7 januari 1701
verkoopt de weduwe van Reijnhout de Mol
het huis aan Dirk Joppen van Velzen.a

Daor Henkan Schebis.

inkomen jaarlijks fl. 3 3,- aan haar over. Voor
vertrek had zij al fl. 50,- van hem ontvangen,
welke som, samen met een ha[dgeld van fl.
22,- zij nde 2 maandm gage- als schuld op zijn
lopende salariÍekeÍing werd geboeJ't.' De
schipper van de Berkemode, Jan Abraham

vart Oldeohove, bleek een dege]iik

en

voorzichtig mens te zijn. Die indruk ontstaat
althans blj het verloop van wat een lange en

weinig enerverende reis

is

geworden.

Kort na veÍtek, is Addaan ziek geworden en

kijgt hij

van de

scheepschirugijn Sebalt
mutsje (1,5
Antum toegediend en 2

Mauritsz. Zwerg een half

deciliter) Infusi

dagen laíer nog een dosis Sal Carbend, sal

pnrnei aa «r Elix. Prop gt )fX.6 (Huisarts
noch Apotheker heeft uitsluitsel kunnen
geven over de samerctelling van deze
medicijnen.) Op 30 mei wordt het eiland St
Mchiel gepeild, waama op 3l mei .in het
scheepsjoumaal de aantekenilg *ordt gefiazkt dal "door Codes zege de l4aamse

eilanden @e Azoren) gepasseerd zijn". De 8"
juni bevind het schip zich op 4l mijlen
bewesten de Cannrische Eíanden, waarbij in

het joumaal wordt aangetekend, ')rarl ,ef
spreekwootd sijt: Hoe verder van trer, hoe
men hem minder bran dl '1 De I 3' juni wordt
in de middag om de Zw gezeid "oÍ wij de

sofi eijlande in 't
sons onderganck

gesígt kijge maat met
de selve niet konde zien,

hebbe de cours aangesÍek de nagt door, de
vínt N bmmzijls koelte, moy lief weer". De
dag daarna wordt in de scheepvaad besloten

Vemoedelijk verke€Íde zij in zeer behoeftige
omstandighedel en is dat de reden waarom
haar zoon zijn geluk in de Oost ging zoeken.

de "Soute

ÍIET \IERTRIK

Baóas (Mauetanië) verkent. Door íeÍke

Op 25 april 1701 vertrok Adriaen de Mol a1s
bossch.ieter (volrnatoos) aan boord van het
635 toII meterde fluiÍschip Berkenrode van
Texel naaÍ Batavia. Ziin gage b€drceg fl. I 1,per maand en als brave zoon van e€n armlastige moedsr maaL1e hij var dat riante

Eilanden" (Kaap Verdische
eilanden) niet aan te doen en deze ten westen
van ons te passeren ter vermijding vanmogelijke zeerovers. Op 2 juli rvordt Kaap Don
tegenstrcom bevindt het schip zich een week
later nog steeds ir het zicht van genoemdc
Kaap, maar de 23' juli kon1t het eiland
Thome (in de Golf van Guinee) in zicht met

waarneming lai "een glote menigte van
wgels als pijlsbarten,schaamogels et meer
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ander soort". De 25" juii passeert het schip
de "linie" en de volgende dag komt Kaap de
Lopo de Gonsalu (IGap Lopez in Gabon) in
zicht. Op 5 augustus wordt op het eiland
Annobon waargenomen, dat zij aldaar een
' leitte ylag waíj en van een
fortres ". Op de T
augustus rMordt beslotel om alsnog Kaap
Lopez aan te doen voor irmemen van vers
\ryater. Het schip komt daar op 13 augustus
ten anker en blijft tot de 22" op die plaats
liggen. Met behulp van de scheepsboot wordt
water en bÍandhout ingenomen. De reis naar
Kaapstad wordt voortgezet, nog steeds met
de bedoeling om dit via de kortste rouie te
doen. Nu volgt een wa.e martelgang zoals
blijkt uit de vorderingen gemaall tussen 24
augustus, beginnende vanuit een middag-

aankomst was gebeurd, de reis vcrvolgd. De
poging om de reis pal zuid voort te zetten is
nu opgegeven. Er wordt een westelijke koeÍs

gezet, richting Zuidamerikaanse

L:ust.

A&iaen de Mol va:r Noordwijk heeft zich
tijdens dit deel van de reis aan de hand
verwond, welk letsel wordt behandeld met
"Bals Copiin en andere sdbe e de pldijsters
verbonden tot het genese ". Volgens het
gisbestek is de Berkenrode op 20 november
op een breedte zuid van de Abrolhos gekomen m wordt de koers orr de zuid en
vervolgens zuidoost gelegd. De Abrolhos,
een verzameling van gevaarlijke rolsen voor

de

de kust van Braziliè, rverden door de
Oost-lndiëvaarders zeer gevreesd. De lle
december kont land in zicht op 33' 50'
zuiderbÍeedte en 2 dagel later, in de na-

oktober die op 9' 32'
zuiderbreedte is gesteld. Op 4 oktober is dan
ook wegens de "landurige en nogt tegenspoedige rijse" het bmodrantsoen van 4 naar

middag, worden de vlaggestok van Robbeneiland en de Kop van de Leeuw gepeild. De
laatste aantekening in het joumaal luidt:
"Danck Godt almagtich daÍ híj ons al te

positie van 1o 14' zuiderbreedte en
middagpositie van

l0

ris

3 pond gebracht.

sqfien na soo langdueigen

NII,IIW RANTSOf,N
De 11" oktober is een gedenkwaardige

cloden gehadt te hebben híer aan de Caab
de Goede Hoop heefi laten landen". }1et
schip verblijft tot 6 jaruari 1702 te Kaapstaè

dag

blijkens een aantekening, dat in de namiddag
boven op een hoogte het kasteel St. Machiel
en een waterkasteel beneden in een "valij"
w«den gezien. Tussen beide kastelen staat
het vol huiTeÍ. meest op de ItaliaaÍse manier
gebouwd, doch geheel vervallen. Er werden
witie vlaggeÍr met rode kruizen vertoond en
er lagen 8 schepen tussen het eiland en de
vaste ual. Op een fortje werd nog een vlag
gezie\ die "en is ge qemt Flexrer de rosan ".
De Berkenrode liet tussen het eiland en de
wal het arker vallen (Luanda in Angola). De
volgende dag ghg€n de schipper en boekhouder naar de wal om de gouverneur van St.
Poulo de zeebrief te tonen en eeÍl verzoek tot

iÍrame van water sÍl voqling te doen. Zij
kegen orders om het fort met 7 schoten te
salueren en als het fort geantwoord had,
nogmaals met 3 schoten te antwoorden. ln de

daarop volgende week werden 44 pijpen
(vaten) water, 6 ossen, 20 ho€nders en 2
vaÍkens aan boord gebracht. Op 19 oktober
wordt het anler gelicht en, na het wisselen
van saluutschoteÍI met het foÍ gelijk bij

sonder

waar de bemanÍing de gelegerÍreid kijgt om
bij te komen van de geleden ontbeingen en
de opgelopen schaden aan het schip worden
hersteld. Ook het 2" deel van de reis heeft de
Berkenrode met forse vertÉgingel te make[
Ruim 2 maanden na vertek Kaapstad wordt

het broodmntsofl wederom verlaagd omdat
"sedert reltrek van Cabo de Goede lloop
nogh soo min onse ijse geroldefi i,aarefi en
nogh door de continueele toge spoet ee

la ge ijse Íe vreesat hddde". Op 24
1702, eeÍr

ja

apr:.l

na vcrhek van Texel, is

de

Berkeruodc "God lofop Batatia geaireeft".
Een lange reis is tot een goed einde gekomerL
zeker wat de bemaming betreft, want van de
140 opvarenden is er op de lange oveÍtocht
slechts 1 ove eden. Adriaen de Mol blijft tot

9 juni aan boord van het schip,

wordt

vervolgens te Batavia aan de wal geplaatst en
verdaagt op 24 juni in het hospitaal aldaar,
waar hij 4 dagen lala "zoruler goederen na
te lot?n" kotnl te overlijden. Bijna 3 jaar

laÍeÍ, op 23

jtui

1705, plaatst moeder

Marre§e Jeroens haar handtekening onder de
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afrekening van haar overleden zoon en
ontvangt dan uit handen van een veriegenwoordiger der Amsterdamse V.O.C. het
vors@lijke bedÍag van 15 gulden 2 stuiveÍs
en 4 pemingen.5 Onze befaamde Gouden
Eeuw was toen net ten einde. Jammer dat

MarÍetje nirnme r hee ft bese ft, hoe bevoorrecht zij was om in deze roemrijke periode
van onze vaderlandse geschiedenis geleefdte
hebten.
(Herman Schelvis)

lJ G.A.NW. Nr, 570. Zatt- zeep heet'e- en rcdernptiegeld 1684.
2J G.A.i,lw. Nr. 1275 Releningen van weeshuistneestels.

3l G.A.|Íw. Nr.738 Brandweerboekvan 1693.
4l G.A.Nw. Nr. 501 Verepotdingskohier inzoke huizen in Noordwijk.
5l Archievenvan de V.O.C. Nr. 5495. Grootboekvan de Ber*enrode.
6l Archieten V.O.C. Nr. 5 1 2 2. Dagregister van zielÍte§/patienten van Berkenrode.
7l Archieven V.O.C. Nr. 5122. Scheepsjoumaal van de Berkenrode.

Eeu, h de Nederlanden vaa de l7e eeuw was een tijd van ongekend€ bloei op het Sebied
van handel, scheepvaart en beeldende kun§ten- Kooplied€n zochten fortuin toÍ ver bujten d€
landsgrcozen. In de havenstsden van Holland en Zeoland ontstonden zo verschillende
hande.-lsmaatschappijen, die echter een felle concurrenli€strijd met elkaar voerden- Voor de
Staten-Generaal was dit aanleiding om de kooPlieden tot samenwerking te bewegen en d€
maatsrhapp{jen tè burdelen. Vooral door toedoen van laadsadvocaat Johan van oldenbarneveldt
ontston<l àpio maart 1602 de Verenigde oostindische Compagrie (v.O.C-). De v O C' keeg het
De Gouden

de scheepvaart en handel op het veÍe oosten en behi€ld dit octÍooi tot hetjaaÍ 1799' In
periode voeren jaarlijk tientallen v.O.C.-schep€n naaÍ de oost om rijk beladen met onder ddeÍe
specerij€fl ÈÍug te keren.

alleenrechiin
<tie
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ALBERT VERWEY

II

Bla wdotler (tufifier

101) vertelde een zoon van de dichter Albert Verflet, GerloÍ, over
van
de
Vetee!
s
in Villa Nova op de haek Nrcut)e Zeeweg-Prins Hendrilal)eg te
fonilieleven
Noatdwijk aan Zee, die ze sinds 1890 be ,oonden. Doarbi n.ts ook spruke vah de Noord\rAkse Aa!
\)ok Beveten. UÍ haat boebe Een uií zeren wn dochtet Mea blikt, dat Aal een sleuteLrcL in het gezin
speelde. AanvankeliJk had de Ía ilie Aals zusÍer Pietje van Bereren als hulp en oak nog Griet van

In de vorige
het

Mea vermeldg dat de van Beverens oorspronkelijk uit Zeeland kwamen. Er was dan
ook in Noordwijk geen ander van die naam.
Moeder Var Beveren, Amm€Íaal (Admiaal)
geheten, was een echte Noordwijkse. Vader
van Beveren was "landÍnan", kleine zelfstandige. ZÍ hadden elf zonen en dochters,
prachtige gestalten met donkere ogen en
donker haar, en behalve de jongste dochteÍ
Arendje, een blonde, die met een conducteur,
laier onderchef van de Katwijkse trarn
houwde, woonden zij allm in het dory. De
lamilies Verwey en Van Beveren zijn zeer
aan elkaar verknocht gemakt en gebleven,
hetgeen in de loop van dit verhaal meermalen
zal blijken.
Pietje van Bevoan kwam dus mijn moeder
helpen, maar haar huishoudelijke opleiding
bij moeder thuis was niet veel degelijko dan
die van mijn moeder, tegen wie haar moeder
gezegd had, toen ze haar veÍloving met
Albeí meedeelde:"Ga dan maar gauw naar

de zolder om de was te rekken". De oude
dame bedoelde daannee: als je zo'n arme
man gaat houwen, mag je je wel schielijk
gaan bekwaman in de huishouding. Koken
kon noch de tweeantwintigiarige mewouw
noch haar achttienjarig dienstneisje, en toen
er voor de eerst€ kesr raapsteel§es op tafel
kwameÍI, was de hoeveelheid bosjes gestonken tot een mondjevol, want mijn moeder
had geme€nd, dat het om de stqrltjes te doen

was, en had de blaadjes weggegooid. Het
gerecht heette toch irnÍneÍs raapstélen en
omhent de behandeling vóór het koken gaf
het ijverig g€raadpleegde kookboek geen
uitsluitsel. Pietje van Beveren keeg ook niet
de gelegenheid veel te l€ren: eén of twee
jareÍl latq trouwde ze, ert werd opgevolgd

door haar zuster Griet. Na de gebooÍte van
het tweede kind Verwey kwam haar nog wat
jongere zuster aal Gdet gezelschap houden,
en aangezien Griet pas dertien jaar lato
trouwde. cn Aal na ecn eudeloze verlovirg
aan ongehouwd blijven de voorkeur gaf, is

dit

tweetal voor de opvoeding van

de

jeugdige Verwey's in hur khderjaren medevcrantwoordetijk. Toch had deze lalgdurige
"vaste" verkering vcn beide meisjes voor ons

veel voordelen. De uitverkorenel van Griet
en Aal, Klem ell Luyt gehetcn, waren landlicden en walneer wij mct Aal gingen wandelen,

of 's

zondagsmorgens of-'s middags

ook wel met Griet hvam er al$d uit een
bosje of duin wcl &n van de heren te vooÍschijn, die ons op de wandeling vergezelde.
Kwamen wij voorbij ecn veld met worteltjes,
of koolnap, of een bosje lelietjes-van-dalen
achtcr prikteldraad, dan zeurden wij: "Toe
l,uyt haal er een paar voor ons?" en of Aal
dan al zei: "Neen jó, niet doen, hoor, het mag
niet". En tegen ons: "Jullie mogen niet vrage[", Luyt zei: "Dat land hoort van die of die,
en dat mag wel", of hij voerde ons voorbij
zijn eigen land, wa{u het helemaal mochl
Griet trouwde overigens oiet met Klem, maa.r
met Bedijn, die huisschilder $"s, en verwant
aan de in die jaror beliende badman Pict
Bedijn en zijn dochter, Dirkje de "bad-

Tot de familie Van Beveren behoorde nog
Koos, die de huishouding deed bij een ongehouwde oom Ammeraal: Kneel, die bij
bakker De Witt ging helpen, maar ook een
gewilde kracht was voor de grcte schoonmaali in Villa Nova, en Arendje, die tweede
meisje wod bij mijn grootmoeder, en latcr
met Bol de conducteur trcuwde- l)e zoons
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warcn Willem, Klaas, LeeÍ! Jan en Piet, respectievelljk bokkingroker, landman, kruide-

scheep op loggers en trawlers, die de kleine
Noordwijker schepan ver achter zich lieten.

nier en metselaaÍ.

Zelfs het nettenboeten langs de duinweg,

EEN SMOUS
Willem, geaouwd met de dochteÍ van de
bakkel was eor gezian "burger" in Noordwijk aan Zee. Naast en achter zijn huis, dat
midden in het dorp teg€nover het oude
"Gasthuis" stond, lag de "werf', waar men
aan de voorkant met paarden en wageÍls
iffeed; het hele complex van klehe huisjes
waarin vader en moeder Van Beveren en ome

Leen woonden, de rokerij eu, besloeg de
linkerzijkant van de werf, die doorliep tot een
achterpad. Willem leverde gerookte bokking,
onder meer naar Engeland, en mijn vader
hielp hem met veÍalen en opstellen van
Engelse brieven. Bij moeden kegen we een
smous uit het poge met witte babbelaars, dat
als zoetmiddel dienst deed bij de koffre, die
de hele dag op het lichtje stond. Als wij
dremden om bij moeders te mogen binnengaan, was de plichtsgetrouwe Aal alleen te
lijmen, vanneer ze nog ampel de tijd had. Op
onze weg van en naar zee kwamen wij altijd
door de dorysshaat. Veel oude huisjes stonden er in die dorpsstaat niet: die moest men
zoeken in de achterwegen eÍr slopies tussen
de wegen naar en van zee. Langzam«hand

werden die ook door nieuwe huizen en
huisjes vervanger; et voorzovet ze aal:. zee
of op de eeste duireeks stoflde& vervangen
,door en weggemoffeld achter hotels en
pensions. Behalye het Gasthuis en de werf

v€rdween, toen de grond meer en meer voor
bouwgrond ging dienen. I-Iet eÍfge wat er

voor ons overbleef, waren de wijdbeos
gaande zeelui

zelf met hun platte petten en

hun ringe§es in de oren, elr de

zeekaak

(oÍïiceel scheepsbeschuit), die ze als overgeschoten scheepsproviand meebrachten en
waar wij er wel eens één van kegen. Onze

tandsn werden

er sterk van. Gebakken

werden de zeekaten niet in Noordwijk wij
onldekten later een bcllerswinkeltje in
Katwijk, Kömdörfer, waar ze veIs el1 knapperig geleverd werden: e€rt delicatesse v€rgeleken bij de oudbakken kaak, die wij uit de

plunjezakken gewend waren. Alleen de
reddingsboot var de NZHRM b1eef, maar
zuidelijk.

De verbrede skandreep vlak voor het dorp,
waar 's wintem de marmen stondexr uit te

kijkol

heette ook de werf, wat \Mij niet

anders dan de

wurft hoorden uitspreken. De

vrouwen van de zeelui droegan 's zondags
nog de kleine kanten kapjes, die latrer ook
door de badgasten gedragen werdan. Ze
werden gekocht in het winkeltje van Pie de
Bruyn, een bijdehande Ka, wier man, Huig
geheteÍr, niet meetelde. Hun kinderen heetten
dan ook "dejongens van Pie de Bruyn. Haar
maa bewerkte zijn veldje ell ventte gmente,
maar zijn vrouw verkocht alles aan huisraad
en kledij, wat in de huishouding te pas kan
komerq en maakte daar goede zaken mee.

met omgeving van huisjes en vrolijke
bloemen, uas er dichtbÍ zee de kerk die aan

de stmat cachet gaf De gele koepel er
bovenop deed mij altijd vreemd aan.
Ongetwijfeld is deze houten bovenbouw later
aangebmcht op een kerk, die er veel ouder
uilziet en de stompe torcn bezag die mor bij
zovele aan het water staande kerken aantreft

DE.VI,SSERIJ
Helaas bleef er na mijn kinderjaren van due
bedrijvigheid niets meer over. De nog
aanwezige zeelieden gingen toen in
Scheveningen of Katwijk of in IJmuiden

ONS SOoRT lliIENsEN

Bij Pie de Bruyn en moeder Van

Beveren
vervielen wij dadelijk in het Noordwijks, het
oude strandfries. Aal vond dat niet in orde,
want \rat bÍ haar hoorde, pasle nier brj ons
haar mond
IJet ons soort mensen lag
bestoryen, eÍl dit ging niet van mijn ouders
uit, maar van haar zelf.
De straffen waarover Aal te beschikken had,
waren: een drcge boterham, en geen suiker
op de rijst (of havermout of kamemelkse pap,

h

eiz). WaruIe Aal het eten bimerbracht
werd haar door míjn vader plechtig gewaagd:
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Aal zijl]. zÉ zoet geweesl? En dan moest het
nogal ery zijÍL wanneer Aal niet antwoordde:

Zijn dichterlijke gaaÍ, zijn trouw d@t vinde,
De zachtheid van een LvachÍ, die dmagt en

Ja mijnheer. AaI breide zwaÍte sajetten
kousen, voor zichzelf an voor ons, en leerde
ons die vaardigheid ook. Helaas hebben de
voorwerpen van die vaardigheid, de kiebelkousen- mij voorgoed het plezier in breien
bedorven, ook al mochten wij de kous die

schraagt.
Ofde onaJhankelijkheid van zijn beleid
Dan hoop ik, dat één zeggen zal: Wij weten
Dat hij als mens, dichter en viefid, qls krucht
En leider 't zíjne deed; maatnu de spil
Van 't denken stilsaat en zelfrergeten

af was, op Sinterklaasavond bljmijn grootmoeder onder de schoorsteen zetten en de
volgende ochtod gemld terughalen.

Zijn

BIJ KOK OP DE RÀDIO
Ir 1950 schrcef schoolhooftl J.E. Kok, de
vader van oud-Blauwdotter-redacteur Karel
Kok, over AIM Verw€y als zijn overbuurman. Hij ded dat in Zon in uw geziÍr,
een boekje met schetsen over opvoeding.
Noordwijk is mooi, schrijft hij. Hoe langerje
hier woont hoe intensiever je van de unieke
schoonheid geniet.

De bloeiende, geurende bloemenveldeq geziell vanaf duintop of hoge randweg. De
afwisselende duinparLnen en de villa's var de
Zuid, stralend a1 in 't zonnelicht als je met de
tmm naded (een echt Zwitsers tafeÍeel). De
heerlijke uandelpaden door de Staatsbossen.
De rustige wegen naÍlx Katwijk en dan die
zee, die altijd wisselende, altijd mooie zee en
dat vrclijke strard.
En toch, het mooiste plekje van Noordwijk is
z'n kerkhof. In stille eenvoud ligt't daar.
Echt 'n Friedhof, beschut tussor hoge dennen
en slanke popul.ieren Verder naar links de
witte kruisen der gevallen oorlogshelden
(hier rust...).
Maar 't merkwaardigste van ons keÍkhof is
een graf, dat ge vindt rechts, heel aan 't einde
van het middenpad.

DaaÍ ligt een grcte sGen op het familiegraf
van Noordwijks kluizenaar: de dichter AlbeÍ

En op die steen is een vers
gebeiteld, door Verwey zelf gedicht. Hier is
Verwey.
het:
lÍ/anneer ik stef ea zij, die nij beminder'
Rondom mijn baar staan en de een d'andre

vmagt:
I[/at had ge

lieÍi

hem,,ijn menslijk]teid

,

i

ond zich sbot, zien wij

zin

sterktte

machl:
Een op de onsterlelijkheid geichte

vil.

Lees dit vers en heÍlees het. Het laat u niet
los. Het is beangstigord schoon.... Ik heb
Verwey nog rwee jaar gekend. lk L-wam in
1935 hieÍ eÍr de dichter stierf in 1937. Hij
was mijn overbuurman en woonde in Villa
Nova, de villa met dat wijde uitzicht op de
hoek der Prins Henddkshaat. Toen Verwey
70 jaar werd, is zijn woord op 'n grammofoonplaat opgenomen en werd het door de
AVRO, in den lande doorgegeven. Hij had
zeJ[ geen radio en ik bood hem aarq bij mij

z'n stsÍn te luisteren.
"!Vat zijn je woorden weinig zeggord, als je
ze zelÍ later nog eens hoort" zei hij, de bescheidene, na afloop, "hoe heb ik dit kunnen
zÉg$etl.l" Zn was hij. Een welwillende,
vriendelijke oude heer. Fijn beschaaf(
oaax

eenvoudig en zeer corecl
Heeft Verwey de onsterfelijkheid ktumen

bewerken? Twaalfjaar later, de dag, waarop
's dichters stof werd neergelegd, sta ik b! het
vers. Maar er is niets gebeurd. Alleen tweemaal is de steen tijdelijk gelichl. loen zijn
gade, Van Vlotens dochter, in de honger-

winter moeizaam
(l-2-'45)

bij

hem werd

en v/el&a door

gelegd

'n dochter gevolgd

(6-3-'45). Nu is het toch geworden: Stofzijt
gij en tot stofkeerdet gij wedeÍ.
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G.J. de Roos, biJ velen beter bekend ak Goof Roos, heeít zíln heinneringen uit de laatste
ootlogsjaren aan het papier íoerertrouwd. De vorig jaar o\erleden fotograaf hoopte dot deze
herinnerihgen zouden bijdrugen aak een sÍll ie histarische beeH|orming van het alleÍlaagse lewn in
in @rlogstild. In deze Blouwdottet deel I ran zijn verhaal.

Zoet en Vink en op de aÍrderc hoek café De
Beurs van Karel Vink. Wij waren pas een
paar wekel getrouwd toen ik thuis kwam met
de mededeling dat ook wij moesten verhuizen. Ook naaÍ Noordwijk-Binnen.

MaaÍ waar dan wel? Dat was niet

zo

eenvoudig. Droevig gestemd gingen wi.l eens
kijken wat de "heren" voor ons uitgedacht
hadden. Het werd een grote schrik in het
bewuste huis had men konijnen gefokt en dat
was heel goed te ruikeir. Mjn wouw kreeg
gordelroos van de spanningen. Gelukkig
werden we in de gelegenheid gesteld zelf een
woning te zoeken, wat ons na enig speurwerk

luk1e. Zo kwamen wij te wonen in de
Wilhelminasaaat, die de nieuwe naam de
Krocht had gekegen.

HOUT SPROKKELEN
Het \ ennen was een kleinigheid, want het
klikte goed met de buurtjes. Alleen de
omsandigheden u crdcn elke week moeilijker. Wij haddq zoals vrijwel iedereerl
een zogenaamd zomerkacheltje en daarvoor

hadden we kleine houtjes nodig om tc
kunnen koken. Tijdens het koken moest
telkens wat hout worden bijgevuld. Op een
keer tokken we sameÍr gewapeld met een

G.J. de Roos
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Toen wij zomer 1944 op last vaÍ de Duitse
bezetter genoodzaaLl werden Noordwijk aan
Zee te v€f,laten, was dat een hele verandering

in ons dagelijks

leven. Eerst moest vader
verhuizen van de Grelt naar de Voolshaat,
schuin tegenover Royal, in huis en automa-

tiek van mewouw Van Dam.

Vroeger

woonde daar Justrs Imlhom met een sigarenwinkel. Nu werd het weer sigarcnwinkel.
Op cle hoek vras toeÍr de riiwielhandel van

mand en een kapmes het bos LeeuwerÍlorst
in om hout te sprokkelen.
Een kreet veÍscheurde de rust van het bos. Ik
had met al mijn vlljt ir mijn hand gehakt. We
moesten dus stoppen met het karwei en terug

naar huis om verbonden te worden. Mjn
vrourÀ is daa.r heel handig in en ze kon mij
ook veíellen dat het nogal meeviel. Maar de
schrik zat er wel in Ik wilde niet meer naar
het bos. Om aan eten te komen, was in
Noordwijk-Birmen niet zo'n probleem. Er
groeide van alles en men was er alttd tot

3l
helpen bercid. lk had mijn fotozaak ondergebracht in een oude bakkerij met winkel.
Het was er voldoende ruim om te verbouwe0
tot iets anders. Dat was irl de Bronckho$tstaat. Voor de oorlog was daar bakker Van
der Lee. Het was een heel oud huis. In de
schouw zaten nog oude blauwe tegeltjes en
op zoldeÍ stondm kisten met oude koekplanken. Voor lielhebbers heel interessa[t.
Op een dag bleek dat eI voor beide wel
lieÍhebbers waren geweeí. Inbrckers hadden
alle tegelles uitgebroken en ook de koekplanlcn gevonden. Zelf was
ook liefhebber van dit sooÍt zaken, dus de lezer zal
begrijpen wat er in mij omging. Maar ja, het
was oorlogstijd en je moest doorgaan. Er

nou?" "Nou," zegt Bertje-Kris, "weg laten
halen en hij moet andere gcven. " "Als je dat
lull ben je een spekloper," zeg ik. "Dat zal
je zien, baas." En waarlijk hij keeg het voor

waren «ger dingen........

Aangekomen ging ik naar de rvinkeldeur en
voelde dat deze op de knip iral Ja, dat koll

ik

De donkere kamer voor het ontw.ikkelen en

afdrukken

var fotowerk werd

ingericht.

Dantrzij een beetje handigheid en vindingrijkheid van de "jongens" die mij ten dienste
stonden, kwameÍl we een heel eind. De
jongels waren los-vaste medewerkers, oftewel onderduikers, die opgcpakt konden
wordcn door de DuitsLTs orn in hel buitenIand te

we*

gesteld te worden. Een van deze

donkere-kamer-jongens, Ab van der Wiel,
maakte zelf van een gresbuis een ontwikkeltank. Zrjn vader, de Noordwijkse aannemer Var der Wiel, had voor de gresbuis
gezorgd. Ja, dat was een handige jongen. Ook

had

ik nog een Ílinke

\vinkeliuÍïrouw. Ze
AÍu[e Kooijmans.
Elke middag ging de zaak om 12.30 dicht.
Dan was het tíd om te eten. Die beperkte
heette

openingstijd was toen nog voldoende.

AARDAPPELEN
Op de bovorverdieping van de voormalige
baklienj was een voorkamsr met een bedsteg
een ingebouwde slaapgelegenheid voor twee
personm. Twee huizen verdeÍ woonde boer
De Mooij, die ons aan aadappelsÍl kon

helpen voor een zacht prijsje. Ik liet de
bedstee vol laden met piepers. Of ze goed
waÍen kolr ik niet zien, maar een van m'n

jongens, Bertje-K-ris noemden

we

heÍn,
kwam al rap vertellor dat die aardappels heel

slecht waren.

"2o," zeg tk, "wat

moet dat

elkaar. Zonder prijsverhoghg. U moet wcten
dat cr in die tijd nogal eens mensen uit dc
stad kwamen bedelen om een paar gekookte
aadappelen.
Ik was een keer een beetje mijn tijd vergeteq
was erge[s gaan fotograÍèren en kwam te laat
naar de zaak. lk had de sleutel en zat er al
over in hoe de jongeÍls dit zouden oplossen.

Naast de winkel was een pooí,

of

lievcr

gezcgd een lang pad langs het huis, dat leidde
naar de uitgang val de baklierij, aan de
stÍaatzijdc afsluitbaar nret een dubbele deur.

ook, maar wat dan.....

Ik

loop naar

de

poofldeur en doc dic voorichtig open en zic
een zeldzaam vers:l'rijnsel: de corpulorte
wirkeljuffrouw hecft hct raam oporgeschoven en komt achtcrwaarts uit het raam.
Dit was echt een prachtgezicht. Ik deed de
deur weer dicht. Ik heb het haar nooit
verteld.. ....

Een paar dagen latcr kwam een Duitsc
militair aan de vastc deur. Voorbijgangers
hadden veíeld waar ik woonde. Hij zocht mij
op. Een poosje later stond hij voor de deur op
dc Krocht- maar nu met een gewcer op zijrr
schouder en dat zag er nogal dreigend uit. Ik

moest mee. Dit vcrhaal ging als een lopcnd
vuuÍtje door het dorp mct als gevolg dat
iedereen dacht dat ik opgebracht was. Koí
daarop komt mijn mocder naar mijn wouw
aan de I«ocht om tc vragen wat er aarr de

hand is. Gelukkig kan rnijn woun

mi3n

moeder gerust stellen. lk lnoest de man allccn
fotogmferen. Dat gaf vlees op de planl; want
hij betaalde met sigaretten.

Het leven wetd in díe tijd steeds nt@ilíjker.
De voedselvoorziening liep laigzaam tertg.
Men zocht naar andere nogelijkheden. Het

duude niet lang of veel nrcfisen

kookte

suikerbieten en dampte| die in roor stroop.

Ook tulpenbollen werden op den dwc
. De e e otoedet' kooLte ze nog

geqete

32

var hun eteD
Koí na onze aankomst namm we
afscheid. Ditmaal reden we met twee.

"lekketder" dan de andere.

zouden we weer een deel
opmaken.

NAÀRAMSTERDAM

In de steden was het leven veel

zwaarder.

konijntjes in de tas vzu mijn vrouw, wat een

Mijn schoonouders woonden in Amsterdam

stuk minder zwaaÍ was dan de bepakking op
de heenreis. Het was heerlijk weer. Het had
's nachts iets geworen. Na verloop van tijd
voelden we de vermoeidheid toenemeq
want, geloof me, zonder bandeD is het zwaar
werk. Even Íuste[ dan maar en daÍl toch weer
verder Zo naderden we langzaam Noord-

en op de Krocht woonde de lamilie Kooijmans, expediteurs met een schippersdienst op
Amsterdam. Da*zij dlze beurtschipper konden we nog wat contact onderhouden met
mijn schoonouders. Boodschappen err pakjes

bezorgde Nol Kooijmans keurig. Wij woonden nog niet zo lang in Noordwijk-Birurar, of
we werden ve[asl door een alarÍnbrief yan
mijn schoonouders ov€r gebrek aan leveÍNmiddelen, maar ook met de mededeling dat
(schoon)vader kleine konijntjes voor ons had.
We besloten goedgewlde koffers en tassen

op onze hetsen ie laden.

Helaas....onze

fietsen hadden geen bande[ Maar nood

wel De volgende morgen veÍhokkefl
we richting Amsterdam. Het was een zware
tocht, maaÍ met nu en daÍl wat rusten kwamen we er toch. De vrcugde was natuurlijk
breekt

wijk-Binnen. Ter hoogte van Noordwijkerhout zie ik een bekende Noordwijker Ik
begin te zwaaien, niet alleen met mijn alm,
maar ook met mijn stuur. I-Iet gevolg: het
voorwiel van de fiets vat mijn wouw komt in
aafiaking met mijn achtenviel. Mijn vrouw
komt te vallen en wel op die zijde waar de
konijntjes in de tas verborgen zijn. Gelukkig
kwam mijn vrouw er wonderwel goed af, dus
ging de zorg over naar de diertjes. Ja hoor, irc
leefden nog en ze hcbben de kerstmis nog
gehaald......

groot bij de emstig verzrvakte schoonouders.

Wij wilden niet ovemachten,

want

dan

(wodt vervolgd)

het grote huis op de hoek yan de Wilhelrninastrdat (de Krocht) hebben Goof Roos en
zijn ,rotw het laaÍste jaar van de oorlog gettoond.

ln
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DEN WONDERBARE VA}IGST
Het verhaal gaat, dat Di* van der Zwan uit
het Schreudosslop aan boord ineens werd
vermist. Paniek. Mm begon ijlings het net in
te halen om een uiQeb(Eide zoekactie naar de
drenketing te kunnen sLarteD. De verrassing

opluchting waren onbeschrijflijk toen Dirk
tussen de vis in het net wed aangetoff€ÍL
springlevod an nog vol goede moed. Zljn
eerste mededeling terug aan dek was: 'Ilr
doch bij me aage, dat onze lieven 'Eer me
noódig had".
B€rt Ko€ÍnaEs, bestuurslid van het GON, die
eói was, bevestigt het gebeurde, zij het dat
eÍr

de gangbare versie volgens hem wat is
verfraaid. In werkelijkheid hok de bov€npee§
van het net Dirk van der Zwan mee zee in en
lud men h€rr in een oÍnmezi«t weer op het
droge. De weergave van zijn reactie is echter

zin heeft het mij te beloneÍr? U hebt mij geen
kinderen gegeven, ik zal kinderloos sterveÍr
en Eliëzer, de Damaskener, een van mijn
knecht€n, za1 mijn erfgenaam z!n." Maar
Jaap de Fik las niet Damaskener, maar

Dameskenner.

Dus iernad die wat

De plicht doe[ was de godsdielstoefeing

aan boord, gewoonliik geleid door
die uit DaÍnaskus

komt

Wie voor lolgende Blauwdonerc een mooi

Noordwijks verhaallje heeft, gÉag

briefe of telefoo

je

Stakman Bossestmat 54, tel 071-3613583.

een

vene zou worden begmven, antwoordde ze:

'Als-ie het beleven mag wijdag. "
Deze manier van uitdrukkeq naar zijn her-

kcmst wel het vooóehoud van Jacobus genoemd (zie het blbelboek Jacobus 4: 1317),
werd vroeg€r zo automatisch gebnrikl dat ze
soms haar betekenis voorbijschoot.

NOG EENS: DE DAMESKENNER
Zetfouten hebbeo de anekdote over Jaap de
Fik in de yorige Blauwdotter (nunmer 101)
onbegrijpelijk g«naakt. We proberen ha
opdeuw.

Er wordt vedeld door Noordwijkers die bij
Jaap van Duin, bijgenaamd Jaap de Fik,

tijdens "de plicht" voorlas uit het bljbelhoofds[rk Genesis 15. Daar shat in y€rs 2:
Toen zei Abram: "Heer mijn God, wat voor

it (de Knar) tan II.H. wn
Krnijrcnburg.
Schipper was de man tdn Bet Sijt, Aie
l)ui dar .
Bomsch

een

uaar de redactig

markant. Verteld wordt, dat lang geledm een
hoogbejaarde Noordwijkse, wier mar koÍ
tevoren was overleden, bezoek kreeg van de
predikflrt Op zijn waag, warmeer de gestor-

hem voeren, dal. de Katwijkse loggerschipper

de

schippeÍ. De Damaskenel wil zeggen iemand

authentiek.

AIS-IE EET BELEVIN MAG
Dit is riet een mooi veÍhaaltje, maar wel

de

lTouwen beteft vau wanteÍr \ eet. De bemanning had het niet meer va-o de lach.

IV

Eind vorig jaar werd door het GON aangegeven dat de belangstelling van het
Noordwijkse publielq met name van de
jeugd, voor het muszum onvoldoende was
Er moest een oplossing gevonden wordor,
want het zou jaÍnm€r zijn als de aandacht

voor de geschiedanis van Nootdwijk zou
verslappan.

Een oplossing werd aangedmgen door de
Federatie Culhreel Erfgoed Zuid-Holland,

Icrachten al enthou§ast op'het Foject gereageerd. Daamaast is de openbare bibliotheek
benaderd. Die zal extra aaÍrdacht besteden
aan de literatuur om het Foject heeÍr.
Er moet voordat het Foject van §1aÍ gaat
(anuari 1998) nog veel gedaan worden. Voor
het goed verlopen van de werkzaam}eden, is
een werkgroE) gestaÍt. Daarin hebben zitting:

die het project Mus€a en publiekspaÍicipatie
aafl het opzetten was. De bedoeling van dit

Carola de fudder, Peter Reddingius, Bert
Koemans, Joke Heus, Ar€nd-Jan Sleyster,
Manon vd Hulst en Maaike VoodraÍL De
laatste twee zijn de sckijfsters van dit stuk.

nieuwe pÍoject

Wij,

is

middelgrote en kleine

musea in Zuid-Holland mogelijkleden aan te

bieden waarmee ze nieuwe publieksgroepen

kumen bereikec
Er wat is ff dan beter dan bij de basis te
begirmen: dejeugd.

Voor alle Noordwijkse schoolkinderen va!
vier tot yijftien jaar worden daarom in het
museum opdrachten gemaakt. Deze opdrach-

ten horen bij twintig voorwerpen uit het
museum, zoals de nettmboetster cÍr het
model van de bomschuit. Op een speelse
manier komen de kind€ÍeÍI in aanraking met
het leveÍr in Noordwijk van vroeger. De
opdrachten worden zo gonaak! dat de
kinderen per tweetal zelfíardig een uutje
bezig kurmen zijn, Natuurlijk wordt er dan
wel toezicht gehouden door medewerkers
van het mus€um, leerkachien en ouders.

Voor de scholeo worden

museurndozen

gemaakl waarin de twintig voorwerpen uit
het museurtr ook voorkomen. Zo kan het
museumbezoek worden voorbereid, ofkan er
achterafnog over nag€praat wodetr.
De kosten yan het project uorden gedragen
door de Federatie, de gemeente Noordwijk,
een sponsor en het GON, waar we natuurlijk
erg blij mee zijn.

Het is voor het slagen van het

project

belangrijk dat de scholen er woegtijdig brj
betokken vloderl omdat die mede kumen
bepalen wat voor de toekomstige bezoeker§es aantrekkelijk is. Daarom hebbq we

dat contact gezocht m er

is door de leer-

studenten var de Christelijke Hogeschool fujn-Delfland in Den ÉIaag, zijn als
stagiaircs aangetrokken om te helpen b! het
opzetten en het uitwerken van het plojecl Op
dit moment zijn we bezig met het kiez€n van
de twintig voorwerpen en het bedenken van
leuke activiteiten. Ook staat er e€n bezoek
aan de openbare bibliotheek op ons programma en zijn we laatst bij basisschool De
Zeevlam geweest om wat veldwerk te doen.
We zijn in ieder geval erg enthousiast over
dit project en het opzetten eÍvan. We zullen
er alles aan doen om het tot een succes te
maken. Mede dankli de medewerkers van
het GON (onder meer de vele kopjes koffre
an thee!) zal dit zeker lukken.
Tot ziens,
Manon van deÍ Hulst en Maaike Voorham

