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NOORDWIJK.PROMOTIE

Als rcactie op de afbÉak var het

oude

Noordwijk stuuÍde een Noordwijke wier
bij de redactie bekend is, maar die

naam

verder anoniem

wil blijven, de Blauwdotter

het volgende rijm.

een onderzoekje ingesteld naar het adres
waar Van Randwijk en de zijnen werden
gearresteerd (zie Blauwdotter 102). Hij vond
uit, dat de aÍestatie plaats had op nummer 8
van de Quarles van Uffordstraat. Wegens
hemummering van de Quarles na de oorlog is
het toenmalige nummer 8 nu echter nummer

De Noortukkers klaege stien en bien,

74, het huis waar lange tijd de familie

Omdat ze vamet ouwe NooÍuk niks meer

Eichelsheim heeft gewoond.
Cees var Duijrr rneldde vcrdcr rucuwsgrerig

kennezien.....
Waer is toch de

\trurft ebleve

????

lvaer de Buut Írut Fdssie Drcp ????
iae d'r most eel wat sneve,
Ut steeig die lul naer d'rkop .....
Ze moste Noortuk toch "prcmote" ?l
Nouw 'tis gewerurweg naer de klote M | |
De Boulevart, vrouger zo keun en fain,
len en al beton. niks meer a:r. gien grain .....
ut is bekant om te griene,
Maer ar's keruik ut nie miene ..
Jae

. . .

Nurges

un skone stÍael

't leit vol mit

ondedrotle,
Jae Írins, 'tis mit gien ulret meer te berclle ...
Nie da'me te malkónterug benne . .
Maer bai main wete, je zal Noorhrk nie meer
keme

te zijn waar Henl van Randrvijk en zijl
vfend Arie van Namen de avond voordat ze
werden opgepall een Houesy cognac gingcn
drinken. Hij denlt aan &ie etabliss€ne[ten.
Ze liepen van de Qtrarles lan8s de vuuÍtoren
over de Noordboulevard en het toellmalige café van Piet van Sahie il1 de buuÍ van
het Palacehotel zou ean geschikle aanlegplaats gevr'eest kunnen zijn. Ofeven verdemp
het rcstauralt van Chris var der VooÍt.
Misschien ook Ëlet Zeepaardje van Jaap
F\ler. Cees van Du1n houdl het voorlopig op
Cluis van der Voort.

. . .

COGNAC
Duijn, de vroegere wethouder, heeft

Cees van

AAI BARENDS
Dirk Korbee uit l{ilversum lgeboren

DE ZUSTER VAN

in

Noordwijk au\ Z@ op 28 september 1917)
schrijÍt ons, dat Aal Barends oflcwel Aaltje
Hà?enoot uit Blauwdotter 101 een zuster was

{A r..s* {À

ear.Í,r.e,

{A

{Z

noo kn -G o.o"rt,
nao kn
vcel over oom Beí. De haringkonDig

van ztn grootnoeder Geertjc Hazefloot. De
gelijkcnis is te zior op de loto die hij insloot
er die hierbij wordt afgedrutrit.

noernde hi-j hem.
De RlauwdotteÍ l.rs ik rlog steeds met plezicr
er ik kan me nog erg veel dingcn voor dc
geest halen,
is Noorduijk wel erg
veranderd
Ik vemroed dat redacleur Bcrt van Duijn ook
uit de farnilie komt met tante Ida, Jaap en
Leen, de kleine cn de grole Zoete

ai

Moeder Leentje wootlde naàst kappr Van
Riel, het steegje naaÍ beneden en helemaal
achtcïaan.

EEN HAI,F'I,EVF,N OP ZEF,

Na mijn complimcntdr over Blauwdotter
102, sterk verbelcrd sedcfl nuNncr 101,lieb
tlc rolgerdc pLUrlen
roncclics in
rlrm1mer 103 behocven.
1l blz. 7: De titel was: Flcn half lcven op zce.

r-L

di(

Wat er ru s(ua( is lcrÀcr . rncar onjuist
(zonder mijl nedewetel veranderd). In

september 1962 neernt v.d. Loo afscheid van
de zee. In het monsterboekje is tc iezen dat
hij in 1958 nog vijl reizen met de Willcm

(villa ir Noordwijk) naalle.
Daama liet hi.j monstcrboÈkjes tckcncn als
kapitcin. Zich darmrlec (iaast o.a. llemmn
Scheivis) voegend bij hct handjcvol Noordrvijkers dat zonder brokken schcepsrcuzen
over zee voerdc. Van kok tot kapitcil zou dc
bestc titel zijn geweest, ware het det dat v.d.
Loo log stced. de bescheiJurrltcrJ zclf rs lrrr
mijn titcl goedkcurde.
2] blz. 20: Deze ets is gcmaakt naar ecn lbto
(6x9) van C. van Vliet, oud-GON bestuurdcr
cn gcmccrtc-architcct. Dochter Adri dateerde
hqn et 1927. Var ca 1920-1945 stonden eÍ
bomcn in dc flooldshaat (in de oorlog sneuvelden cr vcel il noodkacheltjes) De bomen
lopen nict uitr hct is april ofrnci.
(Luender Karel Kok)
RLrys

Korbee: De lolo is genomor zorner I93l ir
de tuil1 van haar zoo[ Piet Korbce aalr dePict
Heinstraat. Ik meen, dat diens zoon Helmuth
nog ir datzelltle huis woont.
Ais ik me niet vergis, was €r nog een zuste..
Die tvoorde vroeger (1930) bij luar dochter
op het Stille Zuiden. Daar woondc ook con
schoolge[ootje uit mijn klas: Ali Hazetoot.

Bij een brieivisseling dic ik tocndulijd had
1lret Geertje Kranenburg-Korbce soluec'f zc
rnij, dat bijna heel Noordwijk lamilie vaD ons
Er is ltouwcN ecn bock verschenen ovcr Ce
iam. Plug, ik heb dat wel eens gezien bii m'n

broer Afle. Dat zai wel brj cen va§

z'i

kindcrcn zrjn.
Uok heb ik hel srul oveÍ Bqt vait Lccnrjc
met plezier gelezen. Lcen vur Jaap dc ZoetcLeen Sluis zoals vri hem noeniden, had het

FOTO'S OP DE GOOWEG

M'n

varier. Hugo viur de. Nret, die als bloemistarbeider meer dan 25 jaar bij Fnjlink in

-@*.A;,

-@nctoh.e -@"oofrp

Sassenheim werkte, heeft rnisschien wel
vijfduizend keer over de Gooweg gefietsl
Als je jaar-in-jaar-uit elke dag dezeltde route

-Qrn*rt* -@"r*h.

fietst, is er waarschijnlijk weidg nieuws te
zior, maar op een morgen, halverwege de
jaren vijftg, gebeurde er iets bijzollders.

ren kenden we van gezicht en bij sommigen
stond hur adres achter op de loto gesclrevenIk was toelt een jaar of 12 en rnocht de foto's
wegbrengen. Behalve een paar lirvartjes, een
appcl er wat danlrjewelletjes, leverde het
niets op, maar die mensen waxen er toch wel

Bijna aan het einde van de Gooweg lag er

heel erg

tussen Je bomen een pakje. dus stapte hij van
z n fiets en girg tenlg om te kijken wat er in

dat pakje zat.

Er zat een stapel foto's van Noordlvijkse

jongrers el meisjes il, waarschijnlijk garonen eind jaren veertig, door eell straatfotograaf. Hoe en waarom die foto's daar in het
bos zijn gegooid, zijn we helaas nooit te
weten gekomerl maar na veel speurwerk
wistell we veel perconen die op die foto's
stonderL toch te achterhalen. Sommige kinde-

blij mee.
Om de een of anderc reden zijn vier van die
foto's nooit bij de "rechtnatige eigemar"
teruggckomor. Hopelijk komt hier met hulp
var de Blauwdotter veraldering in.
De adressen, waar deze jo geÍs toell waar-

schijnli.jk woonden, warcn Trcmpstraat

7,

Hooldstraat 81, Golfweg 25 or Duilweg 35.
Reacties graag naar
C.FL van der Niet,

Zomeblocmstraat 50,
2223 VD Katu,ijk ZH

-@"r.*,
-8,"-r**
GOI'DEN PAAR

-Q,"oott"

Q,"r*a" -G"*ra,

in Blauwdott{ 102) en later verhuisder

Blauwdotter 102 had een verhaal uit De

rca.r Julianastraat 28.

Zeekant van 2 februari 1951 over het gouden
echtpaar Jan Maaíen Haasnoot en Arendje
Hazenoot. Daarin heette het, dat de bruidegonl om toesteÍnming voor het huwelijk te
krijgen zijn naam Hazenoot in Haasnoot
moest lateÍr veranderen.

VAI{RANDWUK

Kleiuoon Jan van Duin uit de

Stijnties
DuinstÍaat bericht ons, dat dit onzin is. I)e
naarnsverandering berust op een verschrijving op het geÍneentehuis. Jan van Duin: Er
werdan nogal eens foutel gemaalt bij de
aangifte van pasgeboren kindereÍr. Oorzaken
waÍen het dialect, het ontbrekel van trouwboekjes en het aangeven door vroedvrouwen

wameer de vaders ter visserij waren

Jan

Maarten Haasnoot (Jan van Berte) was dc
enige van zijn broers die bij de burgerlijke
stand bekend stoud als Haamool Al Tijn
broers hadden de naam Hazertoot, zoals Leen
van Be e van de kolerhandel uit de Piet
Heinshaat, Piet van Berte, die een oliehandel
had in de Trcmpshaat, en MaaÍen van BeÍte,
Julianastraat 24. Wel had waa$chijnlijk een
van de zusters ook de naaÍu Haa$oot.
Toch was er inderdaad iets aan de hand bij de
huwelijksaangifte van Jan MaaÍten Haasnoot

(Jan van Berte dus) en Arendje Hazenoot
(Arendje van Jacob van Arcndje). De naarn
van de moeder van de bruid stond mmelijk
b4 de bwgerlijke stand verkeerd ingescfueven als Jacoba van deÍ Duin ír plaats van
Jacoba van der Deyl. Gelukkig leefde haar
grootÍnoedff nog. ln haar hoge ouderdom
moest zij zich rraar Den Haag begeven om
daar onder ede te veÍklarcn, dat de naam Van

der Deyl was. Vervolgms kon het huwelijk
pas op 3l januari 1901 worden gesloten. De
burgemeester heeft get'acht herr over te halen
nog een week te wachíen, waardoor hun
huweltkssluiting zou samenvallen met die
van koningin Wilhelrnina en prins Hendrik,
maar dat lukle niet. Het paar vond, dat het
allemaal al lang genoeg galuud had. Z,e
gingel wonen op het Lombok (zre het artikel

ze

Henk van Duin (van het Kraaiennest) komt
tot een andere bepaling van de arreshtieplek
van Van Randwijk dan Cees van

(zie Blauwdotter

lU e\

Duijn

deze Blauwdoíer
onder het kopje Cognac). Cees van Duijn zegt
op grond van een vermeldhg in de biogralie
van Van Randwijk, dat de arrestatie gebeurde
in de woning QuaÍles van Ufiordstmat 8, nu
nuIruncl 74. Maar dat moet een fout in het
boek zijn. Want aan die kant van de Quarles
woonde ds. Kleijs Kroon, die als overbuurman de arrestatie heeÍt gezien en daarom
moet zij aan de kant met oneven nurmers
hebben plaats gehad.
Hent van Duin weet zeker, dat Kroolr aan de
even kant woolde, omdat hij lid was van een

zangkoortje dat onder leiding var mevrouw
Kroon bij haar thuis oefende. Ten overvloede
heeft hij er het jaarboekje uit 1942 van de
gereformeerde kerk (lersteld verbard) bij
gehaald eI1 daar stold het: ds. KroorL Quarles
van Uffordstraat 12. Dat is duns nuruner 70.
Arrestatieplaals dus aan de overkant, vermoedelijk nummer 63, 65 of67.

MONIJMENT
In Blauwdotter 102 werd vermeld, dat Hcnk
van Randwijks gevleugelde woordel 'Een
volk dat voor tirafllen zwicht, zal meer dan
lijfen goed verliezen. Dan doolt het licht' op
het nationale monument op de Darn te
Amsterdam staan. Dat is oduist. Ze staa$ op
het monuÍnent ter flagedachtenis aan Van
Randwijk in het H.M. van Randwijkpladsoen, naast het Wet€ringplartsoen in Amsterdarn.

STRAATMUZIKANTEN
In )906deden Lo

is Pisuisse en

Ma, Blolzijl, .)e*leed ats stradtmuzikanten, NaoÍdlriJk aan.
en píokíer wn de Nedertandre kleinbunst. HiJ \t'$d in 1927

PisrtÍse was een befaand cabaretier

sa en net zun vou\|, op het Renibrundtsplein te .4,nsterdant d@r een lieftes wal
ltlaÍ BlolzUI we doadSeschaten, in 1916, aat hU wegens Landverraad. raor de aotlog
vas Blokzijl Ja malist biJ het Algetneen Hanclelsblad, in de ootLog k@r hi de kant van de

Oak

Pers ezen censureerde hr.] de NederLandse peft en hieu
nazisnsche propagandapraatjeï Dat leidde eftoe, dat hij na de berrijdíng daor de

bezetters. AIs haolà van het vijandelike

wot de radia

Nedetlandse rechtet ler dood *ed r'ercD eeu.
À,íaar in 1906 \,lcts dlles ag ande$. Als Jongenannen deden ze alsaf ze llaliaonse fiEikanten
,taren ert zwiet\)en een llJdJe dls zodang doar Nederland. Hreroru)er een sanen|alting \tan hel
\,erslag ran nun enartngen in NaordwiJk, door hen opgetekencl in het boek,Avonturen als

i,:r

'lr ,i

1..,

n.diridriqr

I{AAR NOORDWIJK
Met de trcin gin8en we van Amsterdam naar
Hrirrlem. daar stapten wc ovcÍ op Jc tÍei
naar Leiden. Bij Piet-Gijzenbrug stapten we
uit. Moe en hongerig kwamql we omsbeeks
lialf negen in Noordwrjk-Binnen aail volden
er her vriendc)ijke dorpje op het pulll om nu
al. zelfs al was 't Zaterdagavond, ter rusle tc

*i*titlttt o!: ,,j*:tfh
:!ii rlrsÈl'rtr,!:l!r\tr
ru§e althans wat 't leven op staat
betrof.
Bij de kruidenier en de slager bedienden ze
hun laatste klantjes en als we ill 't licht van
de whlielrarnen voorbij gingen (sjoÍèl
stelletje muzikanten), dan stopte plots 0e kon
't van buiten afzien,; t ge5prek over t wcet
en dc laatste dorpsschandalan, en werd er
gaan, ter

druk heen en weer gevraagd, wie dàt nu wcl

flcsjcs bier aanruklien en comnandeerde haar

zijl

zoontje, om oDs naar dc politie-chef te
geleiden. Terwijl we ons voor onze verdere

konden.
Links van orue weg vonden we het

"Hofvan

Holland", vriendetijk uitziend dorpsholel met
een prettige waranda. Voor de ga§vrij-open
deur íond ean welgeiane dame, de wouw
des huizes waanchijnlijk. Haar spmli ik aan
met een onderdanige zwaai van rnijn slappe
lnosl. "Parlez-vous Fruncois, Madame? '
Maar ze schoof dÍect de gang in, zodat we al
dachten. dal we haar mel ons weinig
verhouwen inboezemend voorkomen op de

vlucht hadden gejaagd. Doch even latcr

in de

vestibule een detlige oude
heer, met zijn witte baard meer een diplomaat
dan rxn hotelhouder.
"Parlez-vous Fmncaís , monsieur? ''
verscheen

"Uo pu, un peu. "
"Kan men hier logerenl"
"Jawel". Dat kwarn er wat aafl eleÍrd uit.
"Combien est-que ca coute?"

"Un florin et

cinquante, einftinfzig de

PeIsOOn?"

We schudden heftig van "neen". Diíír
konden we niet aan denken. Of hij geen
hij verstond ons
niet meer, haalde de schouders ol. wrerp
hard de deur in't slot, zodat de koperen
lJopper fel ketste op de doorslag. De
goedkoper logies wist? Maar

gasivrije deurl

Dicht bI 't eind van de shaat op em hoek
zagen we boerenarbeiders urt een koegje
komen. Daar was nog volop licht en van
achter het groen-saaie gordijn, dat de
deuropening afsloot, klonk druk geroes van
sternmen. Dàt was wat we zochten. En we
traden uit het duisteÍ van de doryssLraat op 't
licht van de gelagkamer toe.
We begonnen te spelen.
"Da's don wel wereLdse sclrcne neziek,"
rreande een postbodc, en €n ander vond 't

tocht gereed maakten, hoorden we

echter
dat we niel de eerste Italianel waren, dic
in de ongesckeven geschiedenis van het dorp
waren voorgekomen. Zes wekm lalg haddcn

11og,

er ltaliaansc parketw€rkem

gelogeerd, die

elke avond de herberg hadden bezocht. We
toonden ons natuurllk zeer geihteresseerd in
or]tr.e "landgenoÍen", maar hrur namen ert

plaatsel vair afliomí kon men ons niet
vertellen.
"l)ie hebben we nait yerslaarr ", vertelde de
waaÍdiir- "Ze spraken net zo' gek taaltje als
jullie!"
we er niet logeren konden,
vroegen we. Maar daar schenen ze niets van

Ol

te moeten hebbcn- "Misschien hieroter",
zerdan

zc, "bíj Gordijn.

Doch Gordijn bleek

"

/

1,00 gulden per

pqsoon er per nacht te wageq daar kon dus
voor ons niets van komen. En na kort beÍaad
besloten \ e. na bij de politie-chef te zijn
gcwees! maar in de duinel te gaan slapen. 't
Was rnooi weer en ook dàt moeslel1 wc eens
meematrien.

't zoortje, dat het bijster
gervichtig vond om met twee ltalianen, die
hctn cen sigareL heten roken. op weg te zrjrr
gingcn wij vcrvolgans dc politie-chefopzocOnder geleide van

ken.

We zouden zelfs van aangezicht tot aalgezicht de burgemeester zien.
Zijne edelachtbare was een gezet heer met
een zeer vrieldelijk uite ijk, die tevergeels
zijn blikken de nodige autoritaire gestrcng-

hci.l ucclllle le gevm. tom lu.; ons dr-ror zrl:r
gouden lorgrct aa[dachtig van hoold tot
voeten opnarn.

"Willat iefui hier slapen tantmcht?
"Íleel gtaag, neneer de maire-"

"

drie centen.

Maar je ziet wel waa.r je hier bent, nietwaar? "
Wij beidel knikten zo veelbetekeneird, dat c]e
burgerneestcr wel geloven moest, dat het rriet
de eerste kocl was, dat we eeÍI politie-wacht
van binnen zagen.

Het bedienende daÍnespersolecl vond het
blijkbaar niet nodig op eigen tenein ook nog
geld te geven, maaÍ de waardir liet ons twee

chel--veldwachter papier an
begon ons te ondervragc[.

"ltrek h speuldoosje'l En tocn de lioed
rondging, olferden ze willig hun liefdegavor,
al uite zich bij geen der stamgasien de
tevredenheid ook tot een hogere waardc dan

Dc

burgenree:'ler

ging /ittcn. I iel /jn

ilkt

geven en

Naam, beroep, gebooteplaats enz, gaven

w!,

orze papieÍel overleggende, op. Overeelkomstig onze afspraak werden "Naphtalie de
Rosa" en "Joseph Pardo" zorg\uldig in de
politieregisters van Noordwijk ingeschreven.
"En nu wou jelui" (zo vervolgde de burgemeester in 't Frans) "een vergntning hebben
ntotgen te spelen. Maar dat gaaÍ fieL
míjn tiend, want morgerl is het Zondag."

o

"Alt, mais monsieur le mabe" (et ik had
gauw mijn armoedzaaienstem weer bij de

verlieten de gastwije politie-wach! die we
als veilig, rustig, zindelijk en vooml goedkoop logies elken zwerver, die in de buuí
van Noordwijk komt, kuÍmen aarrbevelen.

Was

er een

"klachtenboek" voorhanden

geweest, dan haddel we daarin hoogstens
klrnnel reclameren over ontbreken van
elke gelegenheid orn zich te wassen. Maar, 't
is waar, we vonden de dorpspomp vlak bij,
zodat we niet ongewassen op weg [aar

't

tLatd) "ca selait trop cntel, allons. llte

Noordwijk aan Zee behoefden te gaan.
Denkord en pmtend over orze vooruiEichten

2,10 uítgegewn om híerheen
te komen, ei 56 centen roor ons souper, et
nog haast gee cent verulierul. Bedenk toch
ee s, me eer de maire. We k wei toch zo
\reel fiiet fiaat huis gadfi."

voor den dag haddor wij dc badplaats
(I.lordviqueJes-Bains roemden wij't)
spoedig bereikt, zo spoedig zell's, dat van
spelel daar vooreeBt nog geen sprake kon
zijn- De rnensen gingen er juist ter kefte en

Ja, dat wou de bugemeester allemaal wcl

alle villa's zagen eÍ 11og zo onontwaakt en
rustrg uit, dat ne uel begrepen. dat hct niet in
ons voordeel zou zijn geweest als wij die

hebben daar

/

geloven, rnaar vergururing geven voor slÍaatmuziek op Zondag. drit deed hij nier al gilg

die weigering (het zij tot zijn eer gezegd)
hem ook blijkbaar aan 't hart.
"Maat zingen in de hotels dan, monsieur le
naire, en in de tuinen van de villa's? "
"Ja, dat moeten de mensen zelf weten. "

ZONDÀGMORGEN
Hoe langer we ze van de baan houden, des te
veiliger voor het dorp dacht melr zeker daar
in Noordwijk, want eerst drie kwartier m den
aÍgeunokor rijd (mrsschen slapen Noordwi-ikse dienders Zondagsmorgens, net als 'n
gelvoon mem, een uuíJe lalger) hoorden we
voetstappsÍl in 't steegie naast de "wacht",
knanten de grendels en versche.en een der
beide dienaren van de Heilige Hermandad,
dien wij den vorigen avond reeds hadden

onhnoet, thans deftig geuniformd, op z'n
Zondags. "Goed geslapen?" informeerde hij
vriendelijk. En wij konden naar waarheid
bevestigend antwoorden, want ofschoon we

nauw en hard gelegen hadden, zodat wc bij 't
opstaan niet weinig stijf varen, geslapen
hadden rve inderdaad beter dan we verwacht
hadden.
Ieder de helft van 't brcodje, dat ik van den

vorigen avond had bewaard, en een kop
koude koflie namen we als ontbijt. Toen
laadden we onze instrumenten weer op en

zondagskalrnte met straatÍnuziek warcn gaan
vemtoren.

Wij narnen daarom dc noordelijke helÍl

van
den slrandboulevard eens op en gingen aan 't
einde daawan in 't zand wat liggcn rustcn.
Twaalf uur, dachten we, zo tegen den tijd dat

de badgasten gingen lunchen, zou 't wel 't
beste wezen om met onze staatconceíefl tc
beginnen.
Tegen twaalven wandelden wij ook de andere
zijde va.n den boulevard at'. daar Joseph, die
"in betere dagm" zal 'k naar zeggen vele
malen als badgast in Noordwijk llad ve octd,
daar eor rijkeren oogst verwaohtle. Ook daar

zagen we echter nog maar heel zelden de

villa-bewoners in hrm rvaranda's of cetkameÍs aan de stÉat zitten, zodat wachten
nog noodzakelijk bleek. Wij besteeddcn nu
het verlorcn half uurtje aan het stemmen vrm
onze instruneflten waarvoor wc ccn stil
plekje in 't duin opzochten.
Tegen half een (we haddel de badgasten zoo
successievelijk [it de kerk en van het shand

ofvan ochtendvisites ziot terugkeran) gingel
rve aan de slag.

Chs eerste echte publiek toonde zich over
zang en spel van ons beiden zeer tevredcn en

wij ontvingen de rnooie handgift van
L:wartjes,

zodat

wij

drie

ons aan toegiftjes en

extm-nunmers

niet

onbetuigd

lieten.

Gelukkig dat het begin zo goed was geweest,

want onze tweede villa-ondervinding was
veel minder bemoedigord.
Langzaam werktel we den boulevard af, naar
het dorp toe, nu eens zingend en spelend
binÍlen een vilahek, darr weer voor eefl
waranda of aan den voet van een tems. Of
we een concefi mochten geven, vroegen we

voor 't open mam van eefl "kindcrvaka[tieen herstellingsoord", waar de kleintjes aan
een lange tafel kofhe dronken. De directrice
vond vaII niet maar toeÍl ging er zo'n
dringord koor van stemmetjes op: "Hèjaa",
"Toe, laat u ze maar", dat we alvast maar
begoruIerl Voor zo'n overwegende meerderheid moet alles zwichten.

Meer dan een dubbeltje verdiotden we er
niet- maar we vonden ons ruimschoots be-

FIETSEN ZONDER LICIIT
Vao ean markante Noordwijker gaat het verhaal, dat hij werd aangehouder wegens het in
het donker fietsen zonder licht. De politie
was daar toen nog scherp op. De b€tÍokksne

rcageerde vercntwaa.rdigd en vond, dat hij
absoluut onschuldig was. Luttele seconden
eerder had zijn heslantaam iÍnmers nog volop geschenen. Hij bond pas in toen de
politieman hem erop attendeerde, dat er geen
dynarno aan de fiets zat.

DONDERS KOUD
Van het oude Gasthuis in Noordwijk aan Zee
wordt veÍeld, dat degenen die er op een
winterse vriesavond een overleden beworrer
hadden afgelegd, achteraf in de keuken nog
een kop kof6e gingen drinketr. Ze keken
veroltrust op toen er voetstappen op de tIap
klonken en verstijfden bij het opengaan van
de deur en het binnentreden van de'overledene'. 'Het is donders koud boven', was
zijn commentaar. Gezegd wordt, dat de man
nog enkele weken heeft geleefd. Ëen onmiskenbaar geval van schijndood.

loond door a1 die bL.1e kindergezichtjes, die
(ze mocsten zoet op hrm plaats blijven, de
kleuters) ons uit de kamer aanstanrden. Wel
een beetje griezelig vonden erkelen het, die
twee vreemde mannen voor 't open raam
("net roveÍs", zei er een), maar toch was het
blijkbaar voor allor wel heerlijk, die muziek
op onbekende inslrurnenten en dat zingen in
'n taal, die ze niet veÍstonden... Ze vergaten
er hun Zondagse boterhammer-met-koek
voor.

Om 'thoekje van de villa stond't keukenpersoneel íe luisteren, vier aardige tullemutsjes, maar toelr we naar haar toe gingen
en (in gebarentaal) wat te ddnten vrcegen,
vluchtten ze allen het huis
er het duurde
lang vóór de moedigste om de keukendeur
heen een stenen kroes durfde reiken, dien we
uit een emmer lrrllen konden.
(slot volgt)

il

Voor het afleggen van een dode ontving men

in het Gasthuis indertijd elk een halve pint
jenevel vier loot koffie el een zak smousen.
DE GROTE VERLEIDING
Over twee Noordwijkse schippers, die met
hur loggers in het Kanaai b1j Fraokrijk op
haringjaclrt waren, hoorden we, dat ze op een
verlaten halfvol vleetnet stuihen lranse vissers hadden in een trek zoveel gevangen, dat
zij niet de hele buit konden beryen. De vleet
was achtergelaten met de bedoelilg na het
lossen in Dieppe de rcst op te halen. De
oudste Noordwijkse schipper aaÍzelde geen
ogenblik en b€gon uit het Franse net zijn
schip bij te vullen. Tegen de ander die
belenkingen maakte, zei hij: 'Kom op mar!
anders ve[ot het toch maaÍ-' En ook deze
Noordwijkse zeeman kon toen niet langer de
verleiding weeríaan.

Wie voor \olgende BlauwdotteÍs een mooj
Noordwijks verhaaltje kent, graag e€n brieqe
of telefoontje naar de redactie, Staknan
Bossestrdat 54,

tel 071-3613583

MET ZWAAILICHT
geen van de lezels zal het trouwens merken,
maar Noordwijkers valt het onmiddellijk op;

oue vuurtoren heeft

geen zwaailicht. Hier

een pasage uit het boek.

De avond was al gevallen en op de weg naar
Arnsterdam nam hij impulsief de alslag naar
NoordMik. Over de donkere sLraat door de
duinen reed hij naar de vuuíoren waar hij de

auto parkeede. Hij zettc de motor af en
stapte uil de klap waarmee hij het portio
dichtsloeg. was als de punr achler ecn rin.

Als de hooldletter van de volgende
het ruisen van de branding

-

verrees

hoorbare stilte

waar het licht van de vuuÍoÍsn doorheen
reisde als iets dat

íiller

was dan stil.

Er
Noordwijk in de literatuur. Een jaar of wat
geleden heeft

llarry Mulisch

een fantastisch
boek gesclueven: De ontdekking van de
hemel, uitgegeven door De Bezige Bij. Het is
bijlu duizend bladzijden tegelijk een

in

psychologische ronum, esn hlosofische
rorniu, een tijdroman, een ontwilkelingsÍonan, een avolhueffoman en een aues

overkoepeiend mysteriespel. Ery spannend
bovendian. Spelend in uiteenlopende plaatsen
in verschillende landen komt ook NooÍdwijk
ir zicht.
Opnerkelijk in het stukje Noordwijk is, dat

Mulisch zich veryist met betekking tot de
vuuÍtoÍen. Dat maalt natuurlijk niets uit,
want literatuur is wel waar, maar behoeft de
werkelijkheid niet exact weer te geven. Bijna

stond een kille zeervind, sterren verschenen en verdwenen tusseÍr zwarte, overdrijvende wolken. Dlep ademdc hij de zilte
lucht in en daalde het pad af naar het vedaten
shand. (...) Met gebogen hoofd begon hij
over de schelpen naar het zuiden te lopen.
(... ) Onophoudelijk zwaaide het kruis van de
sbalenbundÈls over zijn hoofd, als helikopterwekcn die de aalde zwevende hieldcn ul
het heelal (...). Iets verdercp aarr de duiruard
stond Huis tcr Duin, een grooÍ verlicht badhotel met mcditermne allure, alsof het zich
aan de Boulevard des Anglais in Nicebevond
in plaals van bij een slaperig dorp aan de klle
Noordzee. Door het rulle zand sjouwde hil
omhoog, vond op het tcras eelr deur die niet
op slot was eir kwam terecht in een uitbunclig
Íèest viur j enever en camavalssohlagas.

UITSLAG ZOEKPLAATJE
De uitslag van het zoekplaatje in Noo.dwijk was de Krcft, een mooi ple§e in Noordwijk aan
Zee. Het ligt tussefl de Karel Doormanstraat en dc Schoolslraat, en behooí aan de t'amilie E.
Plug, Karel Doomanslmat la.
De euige goede inzender was: mevrouw Selhorst, De RuyterstÍaat 52, Noordwijk aan Zee.
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zo eeh goed idee zijn in Noordwijk ab vroegerc issefiplaats een st/ctgt te
vemoemen naar Adiaan Maas, (1817-1886). Deze ondememende reder heeft in
Nederland de katoenen netten en de logger gei trodtceerd, teaahnee hij de tot
armoede vemallen issers in de Nederlandse kustplaaÍsen nieut perspectief gal
Het

Maas was de zoon van een ze.ekapitem n
Rotterdam en verhuisde, nadat zijn vader was
overleden, als elfiarige met zijn moeder naar
Schevenhgeq waar

zij leiding ging

geven

aan het badhuis. In Scheveninger ontstond
zln belangstelling voor de visserij. Hij kocht
er twee bomschuiten en reide voor het opdoen van informatie over de visserij regel-

matig langs vele vis$rsplaatsen, vissersplaatsen aan de Noordzee en Adantische
Oceaan, val Trondheim tot Gibraltar.
In 1855 vatte Maas het plan op met katoelen
plaats vall hennepen nettel te gaan
netien

i[

vissen. In het Engelse Lowestoft had hij
gezien, dat mel1 daar voor de haringnetten
e€Il speciaal soort katoen gebruikte en er d(3
letten det met de hand knoopte, maar machinaal vervaardigde. Na lang met dit sooí
etten te hebben geëxperimenteerd
tal van
tegqslagen te hebben overworureq zegde hij
in 1859 de hennepen netten voorgoed gedag.
Dat leidde voor zijn schepen tot de grootste
vangsten en hoogste opbrengsten. Bovendien
gingen de nieuwe netten door ze volgens een
vinding van Maas te Feparcren eÍr te tanel
drie keer zo lang mee als de netten van

fl

dooÍ het stoíen op het zand al na tien laar

finaal op waren. Hij gaat naar
scheepsbouwer in Boulogne ell bestelt

een
een
lougre, zoals die boten in het Fmns heetten,
te bouwen volgens zijn aanwijzingen.
A.C. Ligthaa heen in 1966 b1 het 25-jarig

bestaan van het vakblad De Visserijwereld
r:en kleine biograÍie van Maas geschreven.
Hij schetst, hoe die eemíe logger van Maas
naar Vlaardingen kwaÍn, veel beEks trok en
veel kitiek en sombere voorspellingen:
'Maar de Maaskotter, zoals de lougre
aanvankelijk wordt genoemd, is er. Nu nog
een flfuke bevaren schipper an dito
bemanning.

Maar dan begimcn reeds de moeilijk:heden.
Niemand die de hoekers en de bommen
gewend is, wil met dat ranke vaartuig met
zijn &ie nasten naar zee. Hoe zal men met
zo n schip klurnen vissenl Niet éen schipper
is bereid.

Eindelijk vindt hij eert schipper. Is het een
schipper met ervaring, ianand die reels
eerder als gezagvoerder had gefmgeerd? Bij
zulk een proefneming toch wel hoog nodigl

hennep.

Er was slechts één gegadigde, geer volwassene, maar nog een jongeling, 18 jaar oud-

Toen de hele vissersvloot ee naal op de

Nog een tienel zou men

netten van Maas was overgeschakeld, besomden de bommen ganiddeld per jaar 4600 in

zeggen- Het was LeendeÍt Spaa s, geborcn I
november I 847 te 's-Gmvenhage. Pas I 8 jaar
ell dall gezagvoerder op eel1 hem nog onbekend vaarhrig, gezagvoerder over een tuer en
daaÍ met mooie woorden overgehaalde,

Í

plaats van de

f,

1600 van voor die tijd. Het
betekende. dat bijvoorbeeld in Scheveningen
vier ton meer werd besomd, waarvan
eeu./deÍde deel aan de bemanningen toeviel.
Maas introductie van de logger was eer nog
grotere omwenteling. In het Franse Boulogne
had hij gezien, hoe viskotteN sllel de haven
binnenliepen in tegenstelling tot het gedoe

met de bommen thuis, die twaalf paarden
[odig haddeÍr om op het strand te lar1den en

tegenwoordig

allesbehalve enthousiasie bemanning. Wat
noest daawan tererht komen?

LEK GESLAGEN

De hoekervloot was reeds op 9 juni ruar zee
verhokken. Op 30 juni, drie weken laíeq
veÍÍekt pas de Scheveningen, dl; eerste

ll
logger van Maas. Hoe gemengd ook de
geroelens der ornslanrlers. Maas zag ,/rjn
schip, men kon zeggen zijn schepping, vol
hoop op zegen de haven ve aten. Maas was
geen gokter, gem avonturier, maar hij had
als de wijze bouwmeester uit de bijbel vooraf
nauwkeurig de kosten van de toren berekend.
De zegen op zijn werk blecf niet uit. Reeds
drie weken later meldt de torenwachter de
aankomst vall de 3-mastJogger Scheve-

ningen. De vlaardingers stromen naar het
havenloofd. Zo laug het schip nog niet aan
de kant ligt, weet niemand iets. Men gist
men voorspelt, de een dat het schip misschien
wel lek is, want het ligt zo diep, de ander
vemoedt dat het de vleet heeft vel§peeld of
dat er opvarcnden over die gevaarlijk lage
verscharsing van boord zijn geslagen en
ver&onken. Zo golven de gesprekken en de
verwachtingen heen m weer. De pessimisten
voeÍen de boventoon. Totdat iemand rcept:
Hrj is voi! Hij heeft geen zoutvlag op! Geen
kruirnel meer aan boord, al zijn zout verzoutenl Voll Er was vijftien last gevangen.
De Iogger van Maas maakt een besomming

in die ene reis van

/

EEN WELDOENER

Maas,

is in

Gods hand

het

slrumellt

geweest, waamee duÈenden, men kan gerust
zeggen tienduizenden moedeloze, tot pauperisme vcrvalien mensen als het ware werden
opgericht. Hij woÍdt een weldoener geno€rnd, et vanwege de doorhem veEtrelle

aalmoezen, mam omdat hij zo enorm veel
werk verschaft heeft. Al die duizenderq voorheen levende voor de helft van een karige
besomming, voor de helft van de bedelirrg,

waten door hem geprornoveerd van halfwaardige tot volwaardige ledel val de maatschappij, die nu trcts konden zegger
"waarvan we nu leven, hebben we met onze
eigel handen verdiendl "
Maassluis, Katwijk, Noordwijk, Scheve-

ningen en Vlaardingen waren door het
voorbeeld van Maas gegrepen door een
geestdrift en ijver, die ze tot grootse prestaties aallspoorden. Het schone van dit deel

var de geschiedenis van de hanngvissenj
is, dat het het resultaat is van een voorbeeldige, nimmer omschreven en nergens
overeengekome[ prachtige samenwerking

van vissers, werkers aan de wal en
juli 1886, twee dagen voor
zijn 69" verjaardag, twintig jaar na die

3000, eer bedmg
waarvoor een bomschuit bijna een geheel
seizoen moest vissen- Terwijl een hoeker

kooplieden. Op 4

gewoonlijk ëen rers. zclden twce hanngrezen
rnaakle. volbraclrt de eerste logger, onder
gezag van de Joilg$e schipper van de vloot,
zes reizen en besomde het zelÍS dooÍ hoekers
m gem jaren gehaalde bedmg van 16.000,
waarvan 37 procent bedrijfswinstl
Vlaardingen, er
ferstoÍd laat Maas, nu
twee loggers bij bouwen- De eeNte logger
van Maas kon slechts 14 last beryen. De nu

gedenkwaardige eerste reis van de eerste
Nederlandse logger, komt aarl het werkzame
leven van Maas een einde. Hoog was het
aanzren dat de overledene in alle vissersplaatsel had verworvan- Volkomen verdiend,
want na Willern Beukelszoon is niet één man
ir dc ge\chiedenis van de haringvisserij aan
te wijzen die zulk oen baanbrekerd wlÍk
verricht, zulk een omwenieling telr goede tot

voigende twee bijna 20 last. Gaandeweg
nordt dit laadvermogen opgevoerd tot 25,

Maas was bekend

/

h

solls zelfs 30 last. Toch heeft die eel§te zo
kleine logg« tot 1896, dus 31 jaar lang,
dapper meegedaan.

Alle loggers, zoudeÍ uitzo[dering, zijn in die
eerste jaren bemand met jong volk, onder
zeer jonge vooÍtvarende schippers- Alle,
omdat de oudere visserlieden met geur geld
en mooie woorden te bewegen waren hun
veiliger dan de logger gewaande hoeker te
verlatefl.

stand gebracht heeft als
er1

A. E. Maas.
geeerd tot ver over de

grcnzen. Van zes lalden, België, Bmzilië,
Franlrijk, Noorwegen, Zweden en Rusland
was hij consulair v€rtegenwoordigel bekoond werden zijn verdiensten met het

legioen van Eer,

het Ridderkuis

der

Eikenkroon en de orde varr St. Olof.
Indmkwekkend de begrafenis op woanMag 7
juli 1886. Langs dubbele rijen van bewoners
van Sctreveningen tok de stoet door het
dorp. Ontelbaar de scluÍe rondom de groeve.

t2
Het opvallende was niel dc arnwezigheid vall
zoveel nohbelen en rcdcrs, ruaar dat zovcel

tle op sombere kxm gevocrde gesprcklien
bleek. voor hen ecn vricld eD weldocner was

visse$vrouwen en vissqskinderen de lalge
tocht van het dorp raar Eik en Duinen zich
lEddeD getrooí om mede namc[s de op z-ec
veioevcnde lnalmen een laatste hulde aan
Maas te brengell Aan cen rnan die zoals uit

gewecst

V

end crl weldoener van vrou\\en

cn van kildcrcq van eertÍds ur

diepstÈ ar-

moedc gedorlpelde gezinncn. ljcn hoge ondcrscheiding, hogcr diur de hoogste ltiddcr-

.t:

De zeillogger Noordwijk 2 van Íeder

Wille

vall llÈclcn.

SCHOENEN
M. l,copold gaat het mel de
nct zo: allcs met een nicl-sYrlllnelrische vomr dat ir L\in waterstooln tcrc\cht-

SCHOENEN TELLEN

zeebioloog

Allqnaal zien *,e wel eens aalgespoelde

schoenen

schoenen op het stand ligSen, maar nict
allemaal hebben we er op gclet, dat het mecstal linker schoenen zijn. Nog merkwaardiger
is, dat in Schotland in dc vloedlijl mecstal
rccl'rter schoenen worden aangelroÍïenDe linker- en rechterkleppen van schelpdicrcn met twee kleppen, zoals mosselen en
koklcls, rvorden ook dikwijls op verschil-

lende slÍandgedeelten gcvonden. Volgors

komq krijgt door «lic vomr een alwijkcnde
koers. Steek je met cen kollnrre zeilboot zcc
in, dall merk jc dat ook lneteen.
Als je dit eennaal wr:et, l,-un je het nog maar
moeiliik latcn aangespoelde schocncn op
rcchts oflinks te inspcctcrcn en ecn tcllir]g tc

nlÀen.

l3

Willen Pfug schreeÍ vanuít ,Australié'i de Blauv)dotters 91, 95 en 96

ow

zun

belevenissen in Ndzi-Duitsland. Nu vefteLt deze otd-Noordwijker, hoe het lrcm verying

toen hi na de oorlog als emigmnÍ in de wildemis van zijn nietwe t;aderland
arriveerde. Het was bepaald geet Noordwijk, vaar je hoogttit bíj het zwemmen door
een kwal vordt belaagd.

Als eerste werk moest ik bomen hakken m
het bos, ver van de bewoonde wereld. Het

bewoonde wereld heb je niet veel kaÍls het te
overleven. Ik sjouwde die eersíe winter een

was in het begin van de zomer dat we in het
houten huisje tÍokkeq waar we ons erg
moesten behelpen. Maar alic begin is
moeilijk; we waÍen older dak en probeerden
aan de vreemde omslrndighcden te wennen.

keer met ecn snrk venofle boomslam op rnijn
schouder naaÍ huis. Bij het neergooien, bmk

Het leek eerst wel mee te vallen; zwermcn
pEchtig gekleuÍde papegaaien vlogen kijse[d rond en een eelzame kookaburra zat op
een boomtak te schateren van hl:t lachen.
Maar al gauw kvam de ontnuchtering.
Het begon de eelÍe dag dat we in de wildernis woonden. Ik was gaten aan het graven

voor een hek erl mljn vrouw had oDze
kleinsíe in de kinderwagen buitor bij een
boom gezet. Gezichtje uit de zon en de
been§es iekker rn de zon. Een schaduw gleed
langs me heen en opkijkend zag
een
adelaar rondvliegen. De Australische adelaar
is naar men zegt de grootste ter wereld. Hij

ik

ziet er niet tegcnop een lammetje le gfljpen
e1l er n,lea vandoor te gaan. Tot mijn schrik
zag ik, hoe hij laag boven de kinderwagen
scireerde. Ik rencie er als een bezetene heen,
zwaaiend met mijn schop. De adelaar zeilde
weg, maar bleef nog een poos verderop op
een boomLek zitter. We zijn na die tijd wat

voozichtiger geworden met de kinderen
buite[.
Slangen waren andere wezens- waar je
rekenirg mee moest houden. Volwassen zijn
ze

bij[a twee meter lang en volgens

de baas

ailemaal giftig. Ais je 1e door het bos
vooÍtbewoog en woNtelde met stekelige
struiken, hoge varens en omgevallen bomen
moest je elke keer als .jc een voet neerzette,
uitkijken ofje niet op een slarg hapte. want

dan bijten ze bliksemsnel en vcr van de

het in tweeàl. 'lben

ik

me bukte om die

stukken op de houtslapel ie gooien, koop een
dikke slang uit het biruremte, erg boos omdat
hij in zrjn winierslaap gestoord was Gelukkig trok ik mijn hand nog net op tijd terug. ln
de zomer speelden onze kindaan op etn zan-

derig plekje vlakbij het huis.
raaptc daar op een dag vier

Mjn

of vilf

vrouw
jonge

slangor op, elk olrgeveel dertig ceutimetcr
lang.

Ook moest ie in het bos erg oppassen voor
bloedzuige§. Het zijn kleine zwarte wum-

pjes, die

in het natte gras op een kans
of dier va,st te

wachten zich aan mens

hechten. Je merkt eI niets van als ze tegen je
benen opkruipeÍr en in je broekspijp verdwijnen. Later op de dag voel je wel, dat er iets
verkeerd zit in de liesstreek or bij ondezoek
vind je dan de bloedzuiger, opgezwollel en
zo groot als eell kastanje met dezelfde roodbruine klew. Hem vanje huid afoekken lukt
wel, maar het slijm dat hij opje huid achterlaa! maakt dat het bloeden doorgaat, net zo
lang tot je het met waml water aÀMast. Dat
wist ik eerst niet en ik liep een paar uur rond
tcrwrjl hel bloed langs mijn bcen tot in mijn
schoen liep. Het blijft dagenlang jeuken.
SpirLnen zijn er oveml in het bos, vooral in
holle bomen en ook in de grond. De
"redback" is geen gmte spin, zwaÍt met een
rood plekje bovenop. Als die je bijt, looptje
lcven gevaar. Ze zijn overal in hetbos, vooral
onder boomstaÍLmen or op andere donkere
plaatsor, maar gelukliig zijn ze niet agressief.

Als je ze met rust laat, hebje

geen last

val

l4
ze. Een van de ee$te avondeÍL net toen we
ons olielampje uit wilden blazen om onder de
dekens te kuipen, zagen we een grote spin
boven ons hoofd aan de zoldering. Het was
een "huntsman", de grootíe soort in het bos.
We kondeÍr er niets tegen doen. AIs we hen'r
vemtoorden, viel hij misschien in ons bed cn
met ons olielampje zouden we geen kans
hebben hem te vinden. Met angst en beven
zijn we ingeslapen, moe van de dagelijke
beslommeringen. Overdag was hij er niet,
maar bij het naar bed gaan, zat hij er weer.

Vier of vijf nachten zat hij daar naar beneden
te kijken. Daama bleef hij gelukkig weg; we
waren

aJ een

beetje aan hem gewend.

In de winter toen ik ver van huis in het bos
aan het werk was, brak een hevige storm los
met onweer en gietende regen. Daar had ik
niet op gerekend die morgen en goede raad
was duur. Een van die dikke bomen daar
bleek hol te zijn. Ik koop door het gat naaÍ

bimen. Daar stond ik in het stikdonker,
terwijl de bast om me heen keunde en
kaakte. lk probeerde niet te denken aan
slangen en ander bijtend en stekend gediertc
dat in zulke plaatsen de winteÍ dooÍbrengt.
Hagedissen waran er overal in de zomer. Op
de warme rotsen bij het Íivieíje kioelde het

van een klein soort zowat vijf aentimeter
lang en in het bos vond je de grcte, ongeveer
een lulve meter lang en zo dik als je pols.

Voor de verandering waror die

niet
gevaarlijk. lk bmcht er wel eens een of twee

mce naar huis. Ik verwachtte dat orve twee
kleine jongens er bang van zouden zijn maar
die hadden er de grootste pret mee. lk T.orgde

cr wel voor dat ze later wcer veilig

buiten

kwamen.
En niet te vergetfl de kallgoeroes. Die kwam
je oveml in het bos tegen. Als ik ver van huis
aan het hakken wa.s, zatcn er soms een of
twee achter een boompje of stÍnik naar lr1e te

kijkm. We haddcn een drooglijn op

cen

gmsveldje dat we gedurende de hctc zomer
grocn probeerden tc houden me1 becles
water uit onzc rcgcnwateÍaÍ[i. Tcgen hct

donler kwamen de kangoeroes daaÍ grazen.
Soms liep ik met e\ln lamp naarbuiten
gewoon tussen hen itt en ze namen gcell
notitie van me.
Dar waren er nog nesten nret grote micren.
waaÍ je wel voorzichtig ornheen liep cn niel
te vergeten de possums, die we in de nacht op
het dak en de zoldcr hoorden rondspringcn.
Soms kwamen zc mcl een luide bons op dc
watertark terecht, ons rxl doodschrik op hct

lijfjagend.

Dlke vrijdag kwiun de baas met de auto
opdagen en dan gingen 'À,e met hem cn dc
boerin wir ielen ir hcl dorp. Het warcn gocic
rncnsen Ze hrelpor otts nrct vall alle{ (ocn irl

het begin oue kindcren vecl ziek warcn.

Maar na anderhalf jaar

in de

hadden mijn vrouw cn ik er meer

wildcmis

dal genocg

van. We gingar ons geluk op eor mcer
beschaafde plaats zocken.

DE BUREN MOOIJEKIND

Dirk Mooijekind en

vader Janus warer dikwijls nog laat in de smederij aan het rverk en
wi stonden soms rog in het donker te kijken,
hoe zij het gloeiende ijzer beukten, terwijl dc

paardor beslagen wordel die noeilíkhcden

vonken tot tegen de mmsn spatten.
Buiten de smederij slonden vier dikke hoge

Dmaast stonden soms karren om gcrcpareerd
tc {ordcn en het gcbclrde wel ecns dat de

palfl met

dwarsplanken. Daarin moesten

Bavell Wij spcclden dikwijls op die "tavalie", zo als wij het lloemden, en l1et is sin
wotder dat wc geen amren ofbenen bralicll.

jcugd in het donlier mct een brik ofbocrcD-

l5
wagen aitn het rijdar ging. Als vader Janus
dat hoode, stomde hij blootshoofds naarbuiten en verjoeg de kwajongens rnet luidc
iTachtt€rÍnfl die galmden door de stillc
dorysstrateÍr.

Er kwamen ook dikwijls schelpnkanen van
het strand door de Nic. Banrhoornweg, om dc

bocht

bij balker Van tujn, dan

Mooijekind, om tenslotte te vedwijnen

largs

ir

dc

Schoolstaat.

Als er een nieuw ijzer rond de grote rvielen
van een schelpenkar moest, werd dat bimen
gesmeed en dan roodgloeiend met tangen
Daarbuitsn gedmgelr. Daar lag het houten

wiel

klaar. Met mokeru sloeg men het er
ornheen. Dan werd het overeind gezel en In
een gootje met water rondgedÉaid, terwijl
met luid sissen een grote wolk stoom oma1

hoog íeeg.
Dirk \yas niet erg spraakzaam, maar hij was
een harde werker m ecn Bocde huur. Als \\ ij
de kap van onze klomp braken, zetten wij dc

klomp bij de smederijdeur en later op dc dag
zat er dan een keudg bandje om.
7,o nu en dan hoordc je het geluid van
voorbijgaande karren en wagens en er was
ook iemand in de íraat met een hondcïrkar
mct twee grote honden er voor. Zclfs de
olieman had een hond om te helpen trekken.

Het aime beest maakte soms crbarmelijkc
geluiden.

Was er iemand in de straat emsig zick, dan
werd er zand op de keien voor het huis
gestrooid om het geluid van voorbijgaande
wageN te dempcn.

i)an kwam de dag dat op het sband een
schelpenkar verscheen met autowielq er
onder. Dat wa.s een hele veranderilg cn verbetering, een voorbecld dat al gauw door
iutdcren gevolgd rverd. Mca cr gilg icts
vcÍloren. Het sh.utd (]|lr de dorpsstÍaten warcn
niet meer hetzelftlc zonder de schilderachtigc
kanen met de grotc wielen.

DRIE VRIENDEN
Drie vrienden in de lleilige Ceeshvcg lrct ,rr
hct [riddeir Willcnr Plug, die nu in Australic
rvoont en sclrijvcr is varr twcc brjdragcn in

dczc Blauwdottcr. l,inks de or rurgs
overleden l-eeu van Duijn (de Zoetc, ook wcl
Lceir Sluis genoemd naar zijn noeder dic uit
Maassluis krvarn) cn rcchts Huig dc llcrls.
Hct is omstrceks 1936. De Llvaliteit van de
foto laatjammcrgqloeg te wensen over.
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KLEDERDRACHT
Noordwijk heeft weer een visveÍkoopster.
Kent u de foto nog varr visverkoopster Antje
van der Zwa[ - van der Niet?
Zjj stsat ír het grijze boekje deel III Noordwijk en zijn klederdrachten (Puck van der
Zwan) uit de serie "Op zoek naar het ver-

het pak te steken (imliddels zijn het er al

leden".

rouw- en glaoaten ketting en ze aarijgen.

Nu is Sylvia Eichelsheim,

dc nieuwe visver-

koopst€Í. Ze is lid van de klederdrachtgrcep
en dmagt met veel verve de zware manden
met vis.
'1 Valt niet mee. zo'n eerstc keer. om het juk
op Je schouders te nemen. Een hele last!
Maar het went srrei.

De viflnanden zijn zo authentiek mogelijk
nagelraall. De man die ze gevlochten heef!
maakte ze al als jongen. Hij vertelde leuke
bijzondeÍheden, zoals de be(ekenis van de
witte randen. Die ralden gaven de ijlonaten

z,estien).

Ër komt heel wat bij kijken, zoals: adrcssen
vinden voor oudc stoftèn, schoeneir, hoedcn
en petten.

Maar ook de juiste kalen vhden voor een

Ook is er heel wat gerestaueerd, gercpareerd, gepoetst, uitgclegd, ingenorncrr, gewassen en gestrekcl
En daar blijft het niet bij, want er mocst heel
wat gelezer! gcpraat en gestudeerd worden
om allcs zo authentick en verantwoord mogelijk te doen.
Vol trots kan dc werkgroep dan ook berichten dat er nu zo'n nvintig pakken in de
kast hangm
liggen orn geshowd te
wordcrr

ar

weer. Ze moesten dan ook door de ijkmeester
goedgekeurd woden, waama aan de eigouar

Namens de werkgrocp klederdracht,
Sjaan van Kekeren-Brcuwer (tckt)

een ceflifikaat werd versbekt.
Nu zijn we benieu\\d, hoe zo'n visloopster te
werk ging. Liep ze haar vaste adÍessen af of

Eli van Kekeren (foto's)
0713615237

bood ze de vis al roepend te koop aan?

KLEDERDRACHTGROEP GON
30-09-1996: Onthullfug kunstwerkql vuurtorcns Katwijk cn Noordwijk door kunste-

Als er leze$ zijn die ors bijzonderheden over
manden en verkoop kuuren vertelle4 dan
horcn we dat graag.

naars-kollektief Patchwork.
29-ll-1996l. Opening espositie Noordrvijksc

ZIJ DANSTEN DE POLKA

arnateurkunstenaa.rs
van hct mrrseum

Kijk orze jongste kl«lerdrachtleden eens
leuk h actie zijn bij het orgel dat tijdens het
muserunweekend in de Hoofdslraat speelde!
Zij danstel, zotlder géne, een polka die zc op
school hadden ingestudeenl.
Reken maar dat er heel wat Duitse, Engelse

Meer.
07-03-1997: Jaarvergadcing GON.
13-03-199?: Overh.rndiging Jan Kloosprijs
aan Herman Schelvis-

taf'ercclljc vast te leggen.

van Holland.

museun heeft het deze winter gegonst van de
activiteiten.
Er is hard gewcÍkl om rlc veenien leden in

de Blausdottezaal

06-12-1996: Overlundiging boe§e Noordwijk, toen en nu, bi.j boekhandel Van dcr

en Franse fototoestelle[ en vid@-camera's
werden gehanteerd om dit haíveroverende
ALGEMEEN NIETMS
In het "atelieÍ" op de achtcrzolder van het

ill

0l-04-1997: Receptie 100 jaar

WV

in Hof

I 1-Ol-1997: Overhandiging ANWB-wandeling "Noordwijks uurtje" door VSB Fuds in

l-Iof

val Holland.

l2-M-1997l. Museumrveekend, in en buitcn
het museum, radio Noordwijk.
l3-04-1997: Idem.

l7
2044-1997:. Over&acht muziektent op het
Lindenplein en de tulpanralley.
2444-19971 Operstelling Wv-tentoonstelling in de Blauwdotterzaal.

GEZOCHT
e jonge mannen varl dertig jaaf die in

D

visserspak drie leu.lie, jonge vissersvrouwen
willen begeleiden tijdens klederdrachtactiviteiten.

h

Twee dansende meísjes
Noordlríjkse klederdracht bij een dtaaiorgel tídens het
nuseumweeke»d in de Hoolilstraat. U ziel dat el nrct veel bela gslelling fiaar gekekei

troldt.

t8

Mevrottw C. Verloop verÍaalde op venoek ra\ de redactíe het sprookje van Roulkopje
in onve wa lst Noordwíj l«.
Der was eris 'en alleraardigst maasie- Ze

uer

Roodkappie 'enoemd omdat ze veulal 'er
snedig rood mussie &oeg, dat ze van der

Opoe 'ekege 'ad. Op 'efl dag zee d'eÍ

moeder Lieve kind, je Opoe is ziek, »ul jij
d'er 'en mandje met een paar vorse aitjes, 'en
flessie AarleÍrunerolie en 'en fles Pleegzuster

Bloedwijn gaen brenge? Daer zal ze yan
opkikkere. Roodkappie gong op pad, naer 'et
'uissie in 'et bos waer Opoe werurde. Opiens
'oorde ze gerissel in de struike. Een piessie
'uiverig begon ze gauw deur te stappg maer
'en wolf die uit de bossies tevoorskijn kwaÍn,
'aelde d'er in en zee: Liefie, je 'oeft voor
mijn 'iet bang te weze, ik doan gien kip
kwaed, ik ben enkel nieuwskierig waer of ie
Iraer toe gaat.

"Naer me Opoe, zee Roodkappie.' ze is
ziek en daerom gaen it der wat brenge, waer
ze van opknappe 2a1." " Dat is mooi vanje",
zee de wolf, "maer weetje watje doen mot?
Je rnol voor Opoes ook een bossie mooie
blonme plukke, dan wodt ze nog veul
gauwer beter. Geloof mijn maer, ik weet 'et
zeker

"

geweun al1't toultje te trekke om derin te
komme. Op der teee liep ze deur 'et bimc'uis
naer de bedstee. De gordijne warre dicht.
Opoe was in 't 'alfdonker 'iet best te onderskaie, maar Roodkappie von toch wel dat ze

der aerig uitzag. Maer meskien kwam dat
deur dat ze ziek was, docht ze.
"Opoe, wat'eb u een $óte öre

'ekegel"

zee

Roodkappie.

"Dat is om.jou beter te kenne 'öre",

fluisterde de wolf.
"Maer u 'eb oök zukke gröte óge."

"Dat is om jou beter te ke re zien."

' En zo'rr grote mond. _Ja nraasre. Jtc ls onl

jou beteÍ öp te keme etel "

En de wolf sprong uit de bedstee c1l werkte
Roodkappie in 'icne 'ap naer birLne. En koop
weer te kooi. Gelukliig k-rvam der effe laeter
'enjaeger an, een vrind, die Opoe 'en leklier

knijfleboutje wou b.enge. 'IJ von'dc wolf
snurkendes in de bedstee met 'en buik as 'en
regenton. De jaeger keeg ary in 't zaekie,

in die buik cn
'adde'n ern ope. Daer kwamne Opoc cn

zette z'en mes voorziclrtig

Roodkappie opgelu(lrt voor de

dag.

Lrcvc

Onder'and Roodkappie an'et blomme plukke
was, rcnde de wolf as 'en 'aas naer Opoes
'uissie en klopte an de deur. "Wie is daer?"

deugd," pufte Opoe, "wat was 'et dael
benauwdl" Roodkappie gaf de jaeger 'er

Roodkappie", zee de wolímet '€n verdraaide
stml. "Trek maer aÍr 'et touMje, dan gaet de

komme! Maer ik zal nooit meer zo dom weze
om nae. de Éed van eerr wolf te ltistere!"
Met zcn dlieè stopte ze de buik van de wollvol stiene en naiden 'em weer dicht. Toe 'de
wolf teuge de aevond wakker wier, adde 'n ie
barre dorst. 'IJ ging gouw naer dc bcek orn te
drir*c, macr toc dic buktc, zakte al die sriene
naer benede el'ij verdronk Opoe, de jaeger

riep Opoe uit de bedstee.

"Ik ber 'el

deur vanzelf ope", klonk de stem van Opoe
weer. De wolf skóönde naeÍ binnc cn
voordat ze 'n'et zelf in de gaete 'ad, addie 'n
'iene Opoes op'eslokl. Na zo'n stevig nrael.
verging de wolf van de slaap. Maer 'ij lag
nog 'iet goed en wel in de bedstee, of
Roodkappie klopte op de deuÍ. Ze wachtte
effies en dee toe' de deur ope want ze was

dikke zoen.

"Dantiewel, jaeger, 'oe kon je zo op tijd

en Roodkappie vierden lèest (met dic fles
PleegzuÍeÍ Bloedwi,jn?

).
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OP ZOEK NAAR EMY VON BRIESEN
Wie van de Noordwijkers kan zich

nog

een grcot doek van de hand van Emy vorr

"Haus Bncscn' hcnnncren. een villa die op
de hoek van de Pickéshaat en de Zeeweg
stond? Dit huis is gesloopt.
Wie zegt de naam Emy von Briesen iets?
Misschien iu sarneniang met schil,lcnjenpertekeÍingen, grafieken of gedichten? Het
GON. is op zoek naar werken van deze van

Briesen ontdekt. He1 gaat hier om een
altaarschildering met de aÍbeelding van

oorsprong Duitse schiJderes en dichtercs.
Zij werd op 24 december 1857 in Wiesenhof

vermoedt dat het tijdelijk opgeslagen werd in

Clristus rnet gcspreidc urmen cn aan zrjn
voetcn gelovigen (aanbidders). OndeÍzoek,
wetenschappelijke recherche en speuíochten
hebben bewezen dat het doek door Emy von

Briesen

in

1898 geschilderd werd. Men

die boerderij en bestend was voor

de

(Saar) geboren als vierde dochteÍ van rijke
ouders. Zij volgde een gedegen opleiding tot
schilderes, zowel in binnen- als buitq a[d,
en zij heeft oldenneer in Parijs tentoongesteld. Oorspronl<elijk leefde en woonde zij

katholieke kerk in Kronenburg.
Her hgr vooÍ de hlrrd dal Fmv von BÍiesen
ook in Noordwijk geschilderd en gewerkt

in Drlsseldorf, maar bracht regelmatig

Briesen of dat na hct lezcn van deze bijdrage
in de Blauwdotíer u iets te binnen schiet wat
met haar verband zou kurnen houden, laat
het ons dan weten. Wij zijn zeer benieuwdl
IIet schildedj, het enige tot nu toe bekende,
wordt nu gerestaureerd eÍI te zijner tijd door
Gisbert Nolte, de huidige eigenaar van de
voomoemdc boerderij, teruggegeven aan de
Pfarrei in Kronenburg.

heeft.

lndien u zich iets herinnert over Enly von

de
1900

zomers in Noordwijk door. Direct na
liet zi "Haus Bdesen" bouwen en na aÍloop
van W.O. I ging zij hier sarnen mct haar zus
Adèle pennanent wonen- Haar naam staat in
vele lcxica en oalalogi van schildersgerootschappen venneld.

In l9l2

vieÍde ztj hau 15e vegaardag in

Noordwijk. Op 16 oktober 1936 overleed
Emy von Briesen. Zr weÍd op de katholieke
begraalplaats il Noordwijk begraveir. De

Het GON beschikt over authentieke en
omvan8rijke documentatie elr coÍespon-

grafplaats is inÍniddels gemimd.

dentie die met Emy von Bries€n en het door

Puur bij toevai werd bij aankoop van een
oude booderij in Kroncnburg (Dld.) in 1985

haar geschilderde doek
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Daar waar op de kop van de Schoolstraat dc
sloop van de kamLteristieke "boveruneesteN-

het huis oonpronkelijk

wonilg" nog

slechts eell kwestic van tijd

Dc Schoolsaaat is rnet het "Lombok" en dc

blijkt te zijÍL worden elden in de School-

"[,angc Dam", de "haringrokerij" en de
"baklienwinliel". plus een a.mtal nog irl

straat door paÍticulier initiatief gelukkig nog
woningen gerestaureerdAfgelopeu jaar is de slagerswhkel van Gerril

1908 gebouwd

werd.

oonipronkelijkc staat verkerende panden, en
víur de laatste originele slraten in Noordwijk

van den Berg weer geheel in de originele

aall. z-ee.

staat teruggebracht. De aluminium etalagepui
is vervangen door een voorgevel met erkeÍ en

l{opelijk blijit dit nog lang zo.

originele hanekammm alsmede entree. Zoals

( D ís het res ltaat van de renovatie van de eoomalige slager$linkel
\ in de Sclnolstaat

wn G. t.d. llery

)
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Kol na de oorlog warcn bij de badman ter hoogte van
Sehpost surfplankjes roor kindercn te h ur. Er hootden een sooft ldfehefiisbales bij
toor íle voortbetreging. De rruufiorc is nog in camouflagekleurcn.
De eerste surfers in Noordwijk.

24

GOOF ROOS II
We gaan verder net de oorlogsherinneingen ron de t'oig jaar a,erleden fotogmaf
G.J. de Roos, in Noordwíjk alom bekend als Goof Roos. De ee*te allewing stond itl

Blatwdotter 102-

op em dag sprak ik een nilitair, die mij een
beetje geheinzirmig een handeltje aanbood.
Het bleek dat hij briketten had. Daar voelde
ik wel voor. Maar hij moest ze op de Krccht
afleveren. Aldus geschiedde in het donker.
Zo, de briketten waret binnen. maar wat nu?
Ze moester wel eelt beeqe veÍstopt woÍdeÍI.
Ik maakte er een muudje van in mijr achtertuintje. Door eÍ hieÍ eÍl daar aarde op te
leggeq ve$tevigde ik het bouwwerk tot een
wal. Als we er een nodig hadden, kabbelden
we wat aarde \xeg.

boom te kappen. Dat mocht eigel ijk niet,
maar in die tijd mocht er zo wcinig, dat er
eigcnlijk een heleboel kon. Dus de boom
werd hoe lalger hoe kleiner. Maar hoc zijn
jongens. Ze haddan dc grcolstc lol er dat was
op aÍ'sland merkbaar. Ze hadden er niet aan
gedacht, dat de schoorzoon van de bakler in
de buurt woonde, en le horen kceg wat er
met de boom gebeurde. Dat weÍd me een
heibel. Er moes heel wat geritseld worden
om de gemoedercn tot bedaren te brengen.

toegewuen hoeveelheid niet kwam halerL
had zij de kans dit contingent aan iernand

SNEtrUW
Zoals ik al zei: "De winter is in aaltocht."
Maar er kwam ook sneeuw. Hct leed dat die
sneeuw mij bezorgde ben ik nooit velgeten.
lk kwam 's morgens op de zaak. Hct had
flhk gemeeuwd en ook al gedooid. O, wat
sohrok ik. Wat was eÍ gebeurd: cen grote
doos, zo'n lange waaÍ 1000 prentbricfliaarter
in kuruen, en die geruld was mct ciroa 2500

anders (dus FOTO ROOS) te ve*open. Haar

negatieven, stond in het lekwater op de grcnd

oud-collega's zetten deze levemnties voort.
Met filÍns was dat veel moeiJijker. Die
werden allcen op een Wehrmachsverklaring
geleverd De handelaar moest probercn zo'n
verklanng met stempel te pakken te kíjgen
Zodra riat gelulÍ was, was er kans op 100
hlrns. Als je dre bunen had, maalle .le de
coÍrunandant laier wljs. dat je er maar 50 had
oltvangen. Waardoor soms een nieuwe toewijzing kon worden losgepeuterd. Zo konden
we weer vooruit. Zo nu en dan konden de
hlms ook dienst doen als ruihniddel voor

in de winkel. Ik kon wel huilcn. Misschien
heb ik dat ook wel echt gedaan. En als ik er
aan terugdenk kan ik er nog om huilen.

FOTOPAPIER
Met de materiaalvoorziening van de winkel
liep het wat het afdrukpapier betreft wel
aardig. Voor ons huwelijk werlle mijn lTouw
een groothandel voor fotografische
artikelen en als een klant
ge tijd de hem

in

c

boleÍ ofzo.

HOUT

Achter de zaak-bakkerij was ecn

stenen

schuurtje en daarachter een dikke boom. De
winter naderde en we moesten op temp€ratuur blijven. Een van de jongens opprde die

Allemaal negatieven van Noordwijk

en

omgeving en veel natuuopnarnerl. Hicr was
niets meer van te redden.

SPEK

lk fietíe een kcer rond etensti.;d naur hurs cn
daar ontmoette ik mijn vriend Joop Lcenhrxq
die nog wel eens huisslaclttirtgor docd. Nu
was hij blj een boer gcweest mct ccn flink
groot varken. Al rap kwarn het gcsprek op
spck. Wat hij over had en wat ik cr voor oveÍ
had. we werden het ecns: Ik kocht 20 pond
spek. Mijn vrouw keek verlleugd en verbaasd. "Joh," zei ze, "dat is toch veel te veel
voor ons." Na erug overlcg L_warnen we in

cen schuitje druis. We besloten cen deel te
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snijden en te sÍnelten tot reuzel en de anderc

helft te laten Íoken in de bokkingrokerij.
Maar dan moesten we daar wel weer een
stukje spek voor inleveren. Nou, vooruit daÍr
maar. Zo was de rokerij ook weer blij.

KIP
Op een zondagmorgen stold ik voor de deur,

of liever gezegd voor ha huis, want de detu
zaÍ a r de zïkant. Daar kwam een Duitse

militaiÍ aangeslenterd. Voor een Duitse
militair liep hij heel sloom. Hij kwarn langzaam naar me toe en naakte een pmatje over

van alles en nog wat. Toen woeg hij of het
werkelijk zo was, dat wij slecht te eten hadden. Ik veíelde hem dat het niet vet soppen
was. Hij schudde het hoofd err zei, dat hij uit
Wenar kwam en dat hij het allemaal heel erg
vond. En hij slenterde verder. Wie schetst
mijn verbazing, toen hij mij tegen de avond
een kip kwam brengen. Dat leek ons wel,
maar bij verder pmteq bleek dat hij de kip
ergens op Noordwijk aan Zee had geschoíen.

mandanten zaten natuurlijk stoom zouden
houdan. Ik vroeg hem dan ook direct waar de

frskommandant zou kome[ te wonen. Zelfs
deze vraag werd beantwoord: in het Hof van
Holland.... Nou, dat wisten we weer. Ik trok
de stoute schoenen aan: op naar het "Hol'.
De heer Oehl keek heel verbaasd, dat ik een
kamo bij hem wilde huren. En hij vroeg mij
dan ook hoe ik het in mijn hoofd haalde.

Waarop

ik

hem vertelde, dat

ik er een

donkere kamer (do-ka) van \À/ilde makeL
omdat hier vanwege de Ortskommandant een
var de weinige plaatsen was met elel'lriciteit.
"Oh, zo," zeihij,'ïij bent toch niet zo dom,
als je eruit ziet." En hij stemde toe. Ik kon
opgelucht weer verder.

PASFOTO'S

Aan de zaak gekomen. wachtle mi;

een

nieuw probleem. Daar was de heer Roeleveld

van het distributiekantoor, die voozichtig
vrceg of ik nog pasfoto's over had. Ik

Wij zijn er nooit achter gekomen van welke

vertelde hern, dat ik die nooit heb. J4 maa.r....
Toer kwam de aap uit de mouw Hij had die

boer de kip aÍkomstig was, maar ze was wel
lekker......

pasfoto's nodig voor ondergedoken spoorwegmenseÍL zodat hij die aan clandestiene

STROOM
Met de stroomvooziening liep het steeds
ve(ier terug. Dat baaÍde mij zorgeÍL want
hoe moest ik met een donkere kamer werken
zonder strcom. Ean volgende dag, jawel
hoor. We hoorden van a1le kanten over beperkingen van de shooÍÍevering. Ik stapte
naar de zaak en Ab van der Wiel, een van de
jongens, kwam naar me toe en zei: "Ja, baas.

Het is zovsr. We zitten zonder stoom." Ik
stond even sprakeioos. Zo snel al. Dat had

ik

nooit yerwacht. Ik riep lachend: "Jt liegt."
"Hoe zo," zei hij met een stom gezicht.
"Nou, ik hoor gerommel in de do-ka en dat is
in het donker niet mogelijk. " Toen schoot hij
in de lach en bekende, dat hij een draadje
achter de meter om had gelegd. Klaar alles
&aaide weer. Maar de toestand werd erger.
Een militair deelde mee, dat er op enkele
ptmten na Seen strcom meer zou worden
geleverd. Ik \Toeg welke punten dat zouden
zijn. Hij zei, dat de plaatsen waar de com-

bonkaartan kon helpen. Ik beloofde hem, dat
ik hem srel zou helpen. De volgende dag had
hij het benodigde aantal bij elkaar. Je moest
toch wat doelr voor het goede doel.

KAÀRSEN
Op een dag k:wam een militaÍ geheimziru g
doen. Hij wilde mij alleen spreken. Wat mr
weer? Itij had wat kaaisen te koop. moore
dikke kaarsen en niet duur. Daar tapíe ik in.
Die konden we immen best gebruiken in die
dagen. Later bleek dat op elke kaaru het
woord Wehrmaclrt had gestaan, dat zorglrrldig was weggekrabd. Maar ze gaven goed
licht.
Díezelfde soldaat kwam een poosje later
weer een praatje maken. Hij vroeg of ik niet
een plekje wist om een paar kisten kaarsen te
bewaren. Het was maar voor een paar dagen
Tja, wat moest ik daar nou mee? Hij had ons
aan kaarsen geholpen. lk sternde dus maar
toe. "Goed," zei ik, "breng ze dan maar naar
de "Krocht" eL zel ze op de overloop
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BoveÍl aan de tÍap dus. Hij begrcep het goed
en het kwam io orde.

Een week lateÍ werden de kisten gehaald,
maar door andere soldaten. Ze vroegan of we
wisten wat er in de kisten zat. Dat wisten we

natuudijk niet.

Die soldaat hebben we nooit

meer terugge-

zien..... .....

TABAI(
Ja, het was een moeilijke tijd en toch vol
avontuu en spaÍming. Je wist de ene dag nog
niet, wat je de andere dag zou kw)IleÍr
beleven.

Daar werd gebeld. De buurjongen van de
overkant Frans van SpaÍrje, met een ernÍner
tabak van eigen t€elt. Dit was toen erg in tek
wa[t er was niets ande6 meer. Ik kocht de

eÍlmer voor 100 gulderr. "Maar ik moet de
elrlmer terug." "Ja, hoor. Die heb je vanmiddag al."
Vlug ging ik naar vader en verkocht hem de
tabak voor I 50 gulden. Dat was weer binnar
Ja, het leven was vol sparulingeq maar toch
wel 1euk.

GRAVEN IN DE KEUKEN
kwamen geruchtefl over razzia's en

Er

inbeslagname van fretsen. Dus nieuwe overwegirtgen: wat te doen? In de keuken was een
luikje om bij de watermeter te k-umen komen
en daaronder .aas nog meer ruimte. Als we
dat nou nog een meter uitgroeverq dan kon de
heLs er misschien in "Of jij," zei mijn uouw
veelbetekenend. Zo begormen we aan een

nieuwe vorm van huisvlijt. Ik urlde de ernmers en mijn vrouw leegde ze in de tuin.
Gelukkig hebbm we dit onderkomen nooit

het in de grote stqien heel slecht gcworden
was. Natuudijk hadden we grote zorgen over
mijn schoonouders- Goede mad was duur.
Eten ook. Maar er was geen kerue: de
volgende morgen verlrckken we met een

goedgelrrlde koffer met

de traÍn

naar

OegÍgeest. DaaÍ zouden we oveNtappeÍr op
de tlam naar Haarlem. we zaten goed en wel
in de tram naar l-Iaarlem, en daar komt de
conducteu. Hij deed een beete nerueus en
met hoge stem vertelde hij, dat dit de laatste
tram zou zijn. "En misschien gaan we niet

eens meer terug.'

rei hi1

Waarop mijn

vrouw v,ul schrik uitflep: "Dan gaan we
eruit." lk maakte haar duidclijk dat we

zouden blijven zitten. "la, maar..." "Niks,
ja-maar. Je oud€Ís zijn in nood. We gaaD
door." lben was ze stil. Even later begon ze
weer. "Ja, maar...hoe komen we dan teÍug?"
"Zullen we wel weer zien," zei ik.
Het \ras voor mijn schoonouders een grcte
veÍassing toen wij aankwanen. Een vreugdevol weezien onder moeilijke omstandigheden. De vreugde werd nog groter toen de
koffer openging. Als klap op de vuurpijl had
ik een mooie dikke gerookte palírg kurmen
kopen, waarval we deze gezellige avond
heerlijk met elkaar konden getrieten.
De volgelde dag moesten we zien hoe we
naar Noordwijk konden komen. Toen we aan

het Spui kwamen, wisten wc 1rict wat \!e
zagen: zoveel memen die nog met de tranl
mee wilden de polders in om nog wat eten te
bemachtrgen. Dit zou echt dc laalsrc d.rg zijn

dal de Uam zou rilden. Wrj stondor
spanrring

of wij nog in de

iI

tram zouder

knnen. Gelukkig Sirgen de tranN in verschillende richtingen de polders in, dus werd

nodig gehad.

de massa uitgesorteerd naar bestemming en
kegen we toch nog een plaatsje. Wat een

DE IÀATSTE TRAM
Op een meuwe slechte dag hoordor we, dat

verademing. Maar onderweg hoorden we, dat
de tram niet verder zou gaan dan Hillcgom.
Nou ja, we ziel wel...... Maar het L:warn weer
heel arders ui1. We zatcll vcrsprcid
dc
tram. Il zat cen paar plaatsc]l verJer dín mijn

de Spoorwegen plat zouden gaan. En inderdaad, het gebeurde. De trams bleven nog
rijden, maar ook dat duurde niet lang meer.
Ik weet niet meer prccies hoe lang- Op een
gegev€n moment hoorden we, dat de volgende dag de laatsíe dag zou zijrq waarop de

tram nog reed. Ook hadden we gehoord, dat

ir

vrouw Bij Bennebrock stoptc de

lram.

Duitse soldaten kwamm in de btun cn keken
alle reizigers onderzoekend aan en ze haalden
onder anderen mij uit de lram. N{ijn rrouw
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zag me met de soldaat voorbij komen en

volgde ons onmiddellijk.

wat zou er

ou
gebeuren? Hij bracht ons naar eelr wachtlokaal, waar jonge militairen naar de Engelse
zender zaten te luisteren. De radio werd
haastig afgezet. Mijn vrouw kon gaan zitten.
lk moest mcc naar onbekende beslemmiry.
Ik zag een hoge ome van de SS staaÍ! liep
vrijposrig op hem toe en veÍtelde hem dat er
nu toch wel een fout gemaakt wed, daar ik
als fotograaf niet gemist kon wo.den, omdat
ik nog veel werk voor de Wehmracht moest
afmaken. Hij tmpte in dit verhaal en ik kon
rechtsomkeer maken. Hij had u niet uit de

tram mogen halen, riep hij mrj na. Mjn
vrouw zat vol spanning te wachten. Toen ze
me zag aankome4 vloog ze op me af en
fluisterde: "Loop mank, loop mank." lk
lachte en vertelde, dat dat niet meer nodig
was. Vandaag had ik geen last van ischias,
zoals de laatste tijd wel vaker. Ik kon nu
sarDen

met mijn vrouw Foberen thuis te

í

komen. Maar...
was geen tram mee Wat
te doen. De koffer was toch leeg, dus wandelen maar. We liepen van Bermebroek naar
Hillegorn. Het was betrekkelijk warm en we
liepen al gauw Le puffen Ik probeerde mijn
vrouw wat op re wolijksn, maar dat lukte niet

echt goed. We waren inmiddels

bij

een

gote

booderij gekomen. Mijn vrouw had

te

kennefl gegeven dat ze "klapte" van de dorut.
Prompt sleepte ik haar naar de boerderij,
wzvll we om ecn beetje water woegen. De
boerin lroeg aan mljn wouw: "lvfug het niet

iets beters zijn, ean lekker glaasje melk
misschien? Nu moel u weten, dat iJ< mijn
vrouw nog nooit melk had zior drinken. @n
in de afgelopen 45 jaaÍ ook nooit weer,) Ze
durfde toch niet te weigeren. Het was zo'n
lief aanbod....Ze dmnk vol irurerlijke afl<eer
het enige glaasje melk tusen 1944 eir 1990.
We halen het verhaal nog wel een op en ze
griezelt er nog bij.
We liepen alweer een eindje verdel toerr we
een paaÍd en wagen achtq ons hoorden
komen. "ZulleÍI we vragen ofwe mee mogen
rijden?" woeg ik aar mijn wouw "Ja, als dat

zou kunnen?" En het lukte. Het was een
platte wagen en die moest naaÍ Katwijk, dus
konden we meerijden tot NooÍd\Mijk-Binnen.
Bijna tot huis. Wat wareÍr wij blij toen we
weer thuis waren. De tocht was volbracht cn
daar ging het om.
(slot volgt)

Openbare lagerc school Noordwijk, 1943/44, le k1as.
Van links naar rechts: Piet O vrehand, Loes wn den Hoonaad, Piet Vl k, Fred Pettjnqa, Cle,n
Passchier, lneke iran Hoam, Ondervlijzeres Montah s-Schatema, Alie de Bes, Kees D lkmand,
Meto Deurman. Ton van der Staah Jaap Ho eaat' Wout W
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dtà

fi

'tlt

llaar nu de nidget-golJbanen vat Huis ter Duin ligge», was vroeger ee "teantveLltl
waar netlen werden geboet. Het zogenaamde Konijnenburg-hol. Deze opnane lag
jarenlang in het resene-mateiadl eh híentaid l,íst iamei. Arend Haze oot wttelde
het volgmde: Links-booen (heel.flauw te zien) de in de oorlog afgebra de ecrsle
houten villa Vem (nu huis Den Haan), Nr. 12: W.H. ton Ko jnenbttg, t3. Àaltje
(Khij Klhkenberg-Plug, 14. Jan tmn Duín, vader vax Piet (Kmaíennest) r.nn Duitt,
15 lved. Antje Smit (moeder van Ja Síok), 16 Jans (Sit) SwandemaL rlotÍte rat
Arent (vdn B{yze) HazenooÍ, aster ta Bet Sit, 17. kid ll/illen (overleden). Volgens
Arend verd Eliubeth tot Lip
LiiD aígekort,
af"ekort. Adelaide tot Daatje
Daatie en Johama
.lohanno tot
rot NaaÍja.
Naarie
Voor eventuele aanl) llingen: g,aag bericht aan ons redactieadtes: Stakna
Bossestraat 51, 2203 GK, Noodvijh.
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Op bow staatde Íoto díe genonen is op het Nootdwíjkse strund ifi 1930 sloa
.lan.Sien Klinkexberg, Aie D ij dan en Leen van Dtijn (le Klehe Zoete), mit
vadcr. À.Iijn vocler was een broer van Bert van Duijn, (l)eft wn Lee íe), zie
Blanttdofler nummer l0l, blz. 22 en wtder.

Op deze foto

ziet

de logger lJM 268, da Comelis de Boer

jr. Mijn

schípper op deze logger, zov,el voor de 2e vereldoorlog als daann.
De

[oto's zijtl ingezo

de door'[yín ra DuU uitBusstn.

va.ler was
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HEEN EN WEER III
\

AJlevering 3 over Noord ijliers àe gevare hebbe bij de lr.O.C. Door

OOST.INDIÉN VAARDER.
Wie wou na zeven jaar in 't Oosten om te
Twerven De lek re brandewyn en mooje
neisjes derven? Neenl Ik moet niggelen en
zuipen dat het kaal,.1 ferwijl myn geld nog
durut en my een pypje^smaakt.
u 1737 nr. 31. Amsl.erLeydsche Cotuant A

damdfillMaart.
Gisterogtent zyn uyt Tessel omlrent 100
Schepen in Zee gesteekerL daar onder 14
voor deeze Kamer llaar Batavia, en een naar
Ceylon, als meede 2 Scheepen voor Hoom,
een voor Enkhuysen, en het Oostindia Schip

'tHof niet altijd Zomer, nevens 16 Staat

Davids vaarders.

De hierboven vermelde 18 VOC retourschepen haddor sinds deccmber van het
voorgaande jaar onder de meest eÍbarÍnelijke
omstandigheden op de rede van Texel ten

arker gelego, wachtend op eeÍl gurstige

llemtot

Scheb,is

)

brantje Comelis Blok en zou dan op 20
september

l7l6 zijn gedoopt.

Willem Willemsz. Binkhont werd op 27
september

l7l0

gcdoopt.

Zijn

vader, cven-

,xns Willem Willemw. genaamd wus gehouwd met Ariaantje Dirks Groenr:ndijk. I'lij
was voerman var beroep en heeft jareriang
een wekelijkse dienst voor het vervoeÍ van
netten en andere goederen naar Katwijk c1r
Scheveningen uitgeoefend.'
De vier maaÍrden dat de volledig bqnande
schepen op de Texelse ree hadden Iiggcn
wachteq zijn voor de bernanningen cor rvarc
hel geweeí. Ticntallen opvarenden zijn tijdetls die wintersc maanden overleden en
voÍrden htu1 laatslc rustplaats op llet kL:rkhof
van Texel. Van de ook tot dc vloot behoreflde

Diemermeer werden alleen al 30 mc:nscn
dood achtergelaten. En toen de vloot t]irrdclijk vertrok, lagen honderden opvaren-

wind om uit te k-umen varen. Order die 18
schep€n bevond zich het 650 ton metende

den van de divcrsc schelrn ziek tc kooi.
Volgens de chirurgijn van de Pallas warcn

vaartuig Pallas van de karnq Amsterdam,
gevoerd door schipper Jacob Komelis Warmenhoven, alkomstig van Noordwijk-Binnen. De totale equipage bestond uit 134 kop

hoofdzakelijk kou en slechte voedilg vereurt-

pen, waalbt de "hooploper" (aankomend
makoos) Claas Langevelt van NoordwijkBinnen en Willem Willensz. Binkho6t van
Noordwijk aan. Zee. die als matroos was
aangemoníerd.'
Jacob Warrnenhoven werd op 28 october
1685 door de Remonstrants€ predikant lsaac
de fuemer te Noordwijk gedoopt. Hij was de
eer§geborene uit het huwelijk van Comelis
Jacobsz. WaÍnenhoven en Antje Arien§. Het
juiste adres waar Jacob is geboren, wed niet
achterhaald. Var 1696 tot 1706 woonde zijn
inmiddels met Grietje Hendriks hertrouwde
vader aan de Oosteinder vooÍstaat ter
plaatse vaÍl het huidige huis Voorstraat 20.?
Claas Langevelt was vermoedelijk een zoon
van Comelis Comelisz. Langevelt en Gar-

woordelijk voor dc droevige gezondhcid
waarin de opvarendcn verkeerden. h hct
door hem bijgehoudor logboek legde hij vast,
dat de bemamÍng gqlurende de langc §'achttijd bijna niets andcrs dan gezouten vlces en
stokvis te eten keeg. Ter afrvisseliug werd
tweemaal schapenvlces aafl boord gebracht,
waarvan de stanli van verrotting al ovcr het
*'hip walmde, nog voor de lichter langszii
was gckomen."
Als schipper van een VOC-schip verdierde

Wannenhoven maandelijks f.66,-. Ilooploper Langevelt was fugeschaald op 1'. 7,-,
terwijl matroos Biulhorst voor L 9,- per
maand was arngemonsterd. llet was gcbntikelijk dat de matrozen, soldaten en ambachtsli«lcn bij de monstering een keldcajc (20
liter) jenever of brurdervijn van hur kostbaas, rnindcr vleicnd zielverkoper gcnairmd,
kegen. Schipper Wannenhoven nroest,

3l
alle andere ofïciercn, voor zijn eigen drankvoonaad zorgen. Cewoonli.ik werd hierin
voorzien met dc aanschaf van twee keldedjes. Schipper Warmenhoven was kennelijk tiet vies van ecn spoogje- want op zljn
rekening werden vijf keldertjes verantwoord,
ofwel honderd liter sterke drank. Aan het
'Wrj Noordwijkers' gcvocl hecft het hem in
ieder geval niet ontbroken, want bij de op 20
maaÍt gehouden scheepsraad werd aarko-

mend matroos Langevelt bevorderd tot 3"
waak, als plaatsvervanger voor de achtergebleveÍr Carsten van der Craay die oorspronkelijk in genoemde functie was aange-

mollsterd. Dankzij deze bliksempromotie
werd Laryevelts maandgage verhoogd tot f.
13,-.

schildpadden, boomlruchten,

cabriten
pisangs,
hoenders, eendvogels en pompoenen. De 2 I "
januari arriveerde de Pallas tenslotte behouden te Batavia. Ilier kwam een einde zurn
Noodwijks€ driemanschap. Claas

(geiien), groente, klappers,

het

Langevelt stapte

ko

na aankomst over op
het schip SchonouwerL daarin vier maarden
later gevolgd door schipper Wannenhoven.
Willem Binkhorsl was minder wispelnrig en
toen de Pallas begin 1739 van Ceylon aan
haar retoureis naar Patria begon, behoorde
BinldroÍst nog steeds tot de bemaÍning. KÍap
negen maanden later kwam dc Pallas in
Zeelatd aa\ alwaar hij werd afgemonsterd.
Hii hield aan ziin avontuur f. 193,20 over,
inclusief een hem toegekende bonus van twee

De meeste van de bij vertrek ziek te kooi

maandefl exlra gage.

liggende opvarenden herstelden voompoedig
toen de Pallas eenmaal in beterc klimatologische omstaldigheden belandde. Naar
bleek slechts een tijdelijk herstel want m het
passeren v,m de Canarische eilanden loegen
tal van opvarenderq 95 in totaal, last van
'brandende koors . waaraan er dertien zr.lrr
overleden. I)e oozaak van deze kwaal werd

Nog voor Warmenloven als schipper op de
Schonouwen werd overgeplaatst, was daar

door de chinugrjn geweten aan
" verlengde

de

lucht".'

De ee$te

augushrs wzrs voor bottelier
Hendrik Rijkeschroef ecn prchjtelijke dag,
want hij ofltwaarde als eersle de Afrikaanse

kust eÍr ontving voor die waarneming een
premie vall f. 2,-. De Pallas verbleef van 2
augustus tot september in "Valsbaai"
(Simonsbaai) waar grcenten, fÍuit eÍl slachtvee werden ingeslagen. Voor zestien aalgekochte schapen moest 2 I ,- worden betaald.
Vervolgens heeft het schip van 5 september
tot
oktobq voor Kaapstad geleg€Ír,
waama de reis naar Batavia werd vervolgd.
Het jaar 1738 begon voor matruos Pieter
lSroekman voonpoedig, want op die bewuste
nieuujaarsdag verkende hij de L:ust van Java
en ontving daaÍvoor een belonilg van 3-De vierde januari ging de Pallas in Stmat

I

l0

f

Soenda, vermoedelijk voor Ba[tam, ten
arker. Gedurende de daarop volgende twee
weke[ werd aldaar regelmatig verse proviand
aangevoeÍd, waaÍonder verse vis, eieren,

een zekeÍe Comclis AlbeÍtsz. Brederode als

ondeNtuurmau aangesteld. Deze Brederode
was een geboren en getogen Noordwijker.
Als zoon van Albert Comelisz Brederodc en

Jeroentje Arisdr.,

die een huis aan

de

Brcnckhomtstmat bewoonden, werd hij op 1
noveÍnber 1706 te Noordwtk gedoopt. De
vierde jaruari 1732 vetuok hij als malroos
aan boord van de Adrichem naar de Oost,
werd eind 1732 te Cochin (India) gestationeerd en bleef daar tot begin I 737 hangen.
Daarna volgde voor hem ruim een jaar
Colombo en deed hij daama nog twe€

maanden dienst

aan boord van

de

Evenwaard, alvorens hij half mei 1738 als
onderstuuÍnan op de Schonouwen terecht
htram, waar hij z'n dorpsgenoot Claas
Langevelt als derde waak aa[tÍof. 'Ioen
schipper Warmenhoven een dag of tien later

te

Colombo de Pallas verliet en het
cornmaldo op de Scholouwen ovemam, wals

hij

dus opnieuw met twee plaatsgenoten.

Maart 1739 hield Langevelt

het
zeemarsjeven voor gezien Bijna zeven jaar
lang leefde hij in de nederzetting Galle op
Ceylon, vermoedelijk getÍouwd of anden
samenwonend met een inlandse wouw. Bij
januari 1746 §nÀt
zijn overlijden
aangetekend "sonder testament te maken,

in

32

nalatende een seer

ame wouw". Comelis A.

Brederode verdween in 1740 letterlijk en
hguurlijk van het toneel. Bij het monstercn
van de bemarming op 20 januari 1740 te
Bengalm was BredeÍode absent. Op zijn
afrekening stond een tegoed van ruim i
176,-, zorder vermelding of dit ooit aan
iemaÍd is uitb€taald.
De meÍrsen aan boord van de in het
Voc-octrooigebied varende schepen moeten
goed op de hoogte zijn geweest vaÍr \À/ie er op
de daar aanwezige vaartuigen dienst deden.
Van toeval kan moeilijk sgake zijn, toen kort
na de verdwijning van Brederode een nieuwe
Noordwijker als derde waak op de Schonouwen werd aangesteld. DitÍnaal bebof het
Abnham de Badouw, die op 24 januari 1740
met de Abbekerk te Colombo was aangekomen en, na een dienstperiode van twee
maanden op De Dam, als derde waak op de
Schonouwen werd overgeplaatst. Badouw,
Boudouw, Boudous, Boudoux of BoudourL
met de spelling nam men het toen niet zo
nauw, werd op 22 juni 1721 te Noodwijk

gedoopt.

Boudous

En ook toeÍl was de Noordwijkse invasie nog
niet afgelopen. Adriaan de Bruijn was de

volgende die als kwartiermeester eind juni

l74l de gelederen kwarn versterken. Hij was
een Voc-veteraaÍr die van 1731 tot 1738 al
een dienstperiode van zeven jaar achter de
rug had. In 1731 uitgevaren a.ls matÍoos op
de Heinkenszand verbleef hij veÍolgens
jarenlang te Macassar en Banda. Per Gunterstein was hij in 1738 teruggekeerd Nederland. Okober 1740 vertrok hij weer met de
Woitkensdorp, nu als kwadierneester, naar
Batavia, waar hij op 25 juni 1741 aniveerde

en onmiddellijk als kwaÍtiermeester op de
Schonouwen

wed

overgeplaatst. Half oklote

ber 1'142 belaj,dd,e hij in het hospitaal

Hij deed daama rog dienst op
verscheidene andere lokale schepen, k:wam
nogflaals in het hospitaal terecht en keerde in
augustus 1745 terug in het vaderlatld. De
naam De Bruijn was omsbeeks die tijd niet
Batavia.

t,

onbekend in Noordwijk, m.uu van deze
Adriaan is de afstamming niet met zekerheid
vastgesteld. De meeste kans maall de van
1682 tot 1'104 aan de Westreinder Voo$tmat
gewoond hebbende familie Arij Engelsz. de
Bruijn, in een huis dat gelegen was in wat
toe[ tot het beurtschipperskwaíier van
Noordwijk behoorde en nu bekend is als

uit

Zijn

en

ouderc waren Philips de
Jacomijnlje Geertrui van

Wijngaarden, welk echtpaar bewoner en later
tev€ns eigenaar was van esn huis aan de
plaatse vaÍr het huidige pard
VooÍstraat
ru. 66. Een broer van Abraharn, Willem de
Bmudous, was touwslager te Noordwijk. In

Voolstraat 141.

1721 bevestigt Willem de

De Pallas waarmee Warmenhoven uilkwarrr
was een zogen&lmd retourschip, bestemd

Beaudous als huurder van de lijflbaan toebehorende aan Cornelis Jansz. van Langeveld

voor rcizen tussen Holland en Oost-Indië. De
Schonouwen daarentgSen was een schip

(toen eigenaar van wat thans Noordwijks

besteÍnd voor de vaart tussen de diverse

oudste huis is), aan de Heer vaÍr Noodwijk
diens toestermring tot verlenging van die
lijnbaan ovo de grond acht€Í het Huis ir het
Dorp (thans Voorstraat 2325\Ó Willem de
Beaudous k-wam uiteindelijk ook in
Oost-Indie teÍecht, blijkens een transportakte
van 23 mei 1753, waarin zijn zeven zusters
het huis van wijlen hm ouders veÍkopen.
Hoelang Abraham Badouw op de Schonouwen heeft dienst gedaan is niet duidelijk.
In ieder geval tot april 1742 eÍr mogelijk tot
augustus vall dat zelfde jaar. In november
"ergens" in de Oost
1743
ook

VOC-vestigingen; handel drijvend hrssen die
gebieden en handelswaar verzamelefld voor
de stapelplaatsen Batavia en Ceylon, vanwaar
de retouschepen de goederen naaÍ Ewopa
transporteerdel. De bemarmiry op de Schonouwen had een wisselende grootte erl samelsteulng. In l7l9 bestond die uit 49 Euro-

een akle

is

overleden.

hij

peanen en

28 Morerq in

1741

uit

56

Ewopeanell elr 38 Moren, waarna in 1742 die
aantallen respectievelijk 18 en 31 bedroegen.
Warmenhoven verbleef ruim vier jaar op de
Schonouwen, daama een ddetal maalden op
de Oosbe€k, vervolgens ruim 1,5 jaar op de
Zorgwijk en tenslone nog een kJeire vier

trI
maanden op de Popkensburg. Eind september

hoven nu een maandelijkse beloning van

f

land langs, ontving Warmenhqven daarblj

72,- en voor het yeÍkqm€n van de Afrikaanse kust w€Íd nu een premie van f. 5,uitgekeerd, terwijl de eeste waameming vall
de Java4Ne kt§t met f 4,- werd beloond. De
achtste oktobq 1746 kwam de Knappenhof
voor Batavia ten anker. Tot november 1750
bleef Warmenhoven als schipper op de

nog een "doceur" vaÍl

Knappenhof

1744 Íepatrie€rde hij met de Maasseveen
naar Holland, vaar h!) eind augustus 1745
aankwam. Na een dimsttijd van bijDa 8,5 jaar
had hij een tegoed opgebouwd 1$f.4754,-.
Omdat de thuisreis "achterom" was gerraak!
ofwel b€weíen lerland en benoorden Scho!

f 2.000,-.'
Een heel jaar heeft Warmenhoven het in
Holland uitgehoudar. Mogelijk heeft hij geleefd als

ea

veÍalel in 'Als
gezien

"HeeÍ van zes weken", te
een god in

Frankijk ", maar

zijn tegoed deze levensstijl maar

twaalf Ínaandfl kurmen volhouden. Feit is
dat hij op 9 apdl 1746 als schipper van de
Knappurhof opnieuw naar de Oost is
veftokken. \lederom voorzien van vijf
keldertjes spirihulien en diEnaal ook met eeÍl
"vaderlandse schrÍd" van 300,-, zijnde een
lening die werd yeËtekt door een van de

I

vele louche geldschiet€rs, die dit ambt
meestal koppelden aan dat van logiesverstrek*er. IrÍlatie was ook toen al eer bek€nd
fenomeen Als schipper ontvilg WaÍmen-

€n ging toen oveÍ op

niet door eventuele rEzaten zijn opgeëid
want bij zijn dood had hij trij zijn wakgever

de VOC een schuld van 2756 guldqr l0
stuivem en t5 peruringen opgebouwd.u De
boekhouder die de eindbalans van schipper
Warmenhoven heeft opgemaakt zal vast niet

in "miggelen"
toen hij het

(lachen)

Archief VOC Nr.

60 57.

Grootbt*k

en

berckeÍdng had vaslgesteld.

jotmaal

van de Pallas.

G.A.l,lt . Nr, 287, Extm otdinaire terpondingen.
3l G.A.l,lw. Nr. 675
4l Hanle Heelmeesters door Amold e- Leufiink.
5l Harde Heebneesterc,
6l ArchiefHds Ofem Nr- 1033.
2J

7J

Archief VOC Nr. 6057.

8l Archief VOC Nr. 6187. Grootboek

en

zijn

negatieve

Hermm Schelvis
1J

de

Lovendael. Op laatstgmo«nd vaartuig kwam
hij op 16 juli l75l op 65-jarige leeftijd te
ov€rlijdeÍL "dat zond€r get€ste€rd te hebbeÍL
dog goederm nagelaten heeft, die aan de
curator ad lites tot Batavia overhandigt". De
erfenis van Jakob Komelis Warmenhoven za.l

joumaal van de Ktappenhof.

uitgeborsteÍr,

slot van

zijn

Iv

stoel, woelen (in bed), ongedurig zijn,
krenterig,zijn.
krenlenkakker, lafaard (plàt)
krepel, kreupel
kieppen, kroezen, krullen (hei haar van
Paarden)
kressen, krÍschen (gewest)
krel, mestkruiwagen (Friesl)
kreukel, o.a. alikruik
kÉupel, o.a. eene soort van areslede
kreupele, de kreupele wil altild voordan
sen: de orrbekwaamste ,,vii altijd de lei
ding hebben
kreupèlen, kreupel loopen, in eene soort
van prikslee rijden (NHld)
kreupèlslraal, nauwe, bochtige, vuile straat
kreupelworm, larve van den meikever. eogerling, emell
kreus, klokhuis van eenen appel. Krelrze,
'trekker: appelboor

kreule, kindje, d,,verg, mager en slec*tt
paord. schelm

kÍeulehie, strandpluvier (Ameland)
kreulschool, bewaarschool
kevelen, ieukte veroorzaken, kriebelen
kribbebijien, veel lijden verdragen, be-

nauwd droomef van paa'den, waaÍbi)
z, de tanden in de krib zetten en een
klokkend geluid laten hóoren, als ge
volg van een slechte spijsvertering
kribbekal, twistzieke vrouw
kribben, kribbelen, t/r'istziek zijn
krle, kraai (Friesl)
kribbelkrabbel, onieesbaar schrift
kriebelkruid (elen). nier st.l kJnnende z,t.
ten
kriebelmuggeljes, dooreenen onweerstaanbare dorst maar menschenbloed
gedrongen, zelten deze insecten zich op
ons gelaal en handen. Terwijl hun §teek
nreer oÍ min pijnlijk is, zoo is het gekiebel
dezer kruilpende dieren bepaaldelijk
onuitstaanbaar (Ulr Geld Ov)
kriek, lustig, vrcolljk, Amerikaansche papegaai, kers oÍ pruim Bloozen als eene
kriek. Buzie: 't is dadelijk kriek daar
krielheid, dadelheid
kriemelaar, talmer, iemand die niet durÍt
toepakken

kriepen, griepen, klagen, stenen (van eene
ziekelijke vrouw)

krieuwelzielde, ?enuwziekte doo. veÍgifliging met moederkooÍn en die veelal een
doodelijke afloop heelt
kfieuwer, ruziemaker
kriezel, landengeknars. Geen kriezèltjel
niets
krijler, o.a. pasgeboren kind. Zij heelt een
kijterle gekregen. Ooki zakviooltje van
eenen dansrneester
kriizelèn. mer de tanden knarsen, krijzel
tanden
krik, lióigeraakl, korzelig

krikkemik, hijsdrbok
krikman, brandewijn

k.il, ,evenslustig, Ílink, gezond (Zaanstr, Vl)
krimp, o.a. versch. Krimpzalmr versche
zalm
krimpdarm, hongerlijdet
krimper(d), koudkleum (van in elkaar kíimpen), krimpkous

krimpig, kouwelijk
krinkelwinkel, draaierij, bedrog
krinsen, krenselen, schoonmaken, spoe.
len

krippeltje, kruimeltje
krissen, knetteren, met eene kris dooden
krislalzweerlje, venerisch zlveertje aan
den eikel oÍ aan den aars

krils, Iastig Knd
krilser, ruziemaker
krochen, kuchen, kreunen

krocht, kroft, kleÍne akker in de dulnen die
metaardappels is bepoot, grot, kerkgewelf, aÍmoedige buurt of v/oning
krod, ineengedÍongen, mismaakl, rimpelig
(ook van personen)

krode, kÍoodkar, kruiv/agen
kroeg, gemeene herberg, drinkgeld als
een scirip voltooid is of els een huis gereed is.

kroegvlieg, kroegiooper
kroelén, tegen elkaar aankruipen om warm
te liggen oÍ te zitten
kroes, kroezel, kroes van buiten, kroes
van binoenr siuurscir van uiterlijk en innerlijk. De kop staat hem kroes: hij is
boos, barsch

