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De boulcvard was dicht
De discussic over de rEcslatic varr

Hel i van
Raldtrjk cn de zijner in een huis aar dc
Quarles van Utfordstraat (zie Blauwdotters
lU2 en l03r sudden nog rrat na. In zijn
biogralie wordt gezegd, dat Van llandwijk en
een vrierd op zaterdagavond 27 iLmi 1942, dc
avond voor de overval, nog cven ec:tl omme(je maaLlel ovcr dc boulcvard- Cees van

fonraat q.lrdeÍ is algedrukt iu lllauwdotter
94, ter gelegenheid vau vi.jtiig iaar padvinderij in Noordrvijk. focn $'arcn vier nameu
rrrel achlerhcald. I)ic uiln ook nu nog rucl
békcnd. De overigc in nunurcr 103 oltbrc'
kendc namcn

zijl:

t§,eerlc

Íij

von ondcr: At

Noordwijk in dc jaren 1940-1945 op nageslagen en co cludeert daaruit, dat dit niet

Adrniraal, Nico dc llcs, (ierrit l)ekker, Gijs
llourvaarl. Jclle I loekstra, Wirrr varl dcr l ]cnt.
Dick Waasdorp, I ILT i van l)uill ill Plaals van
Pict van l)ttin; dcrde rij van oudcr: MarLp
Itaasvelt,
Bcí.ram,'1 , wnn PlLrg, ? ^aft
Aric lloskruu, Gijs l)Lrindam. ? .
bovclNte riji

mogelijk was. Slats venneldt namelijk: 'Op
18 april 1942 gingor hct stÍand, de duinen en
de beide boulevards dioht.'Zc waren Spcn-

Aric

Duijq

de oud-wcdrouder, heeft cr Slals' boek

gebiel. dat uitsluilcnd mct ecn SondLTauswers

mocht worden betreden. Een lbut in dc biografie ofccn verschuivirg de herinncÍing?
Cces

van Duin

llenk van Duin (van het Kraaiennest) nleldt,
dat op de bovenste foto op pagina 28 fu de
vorige lllauwdotter nuruner 14 Cecs vall
Duin is. Deze Cecs rvas zijn opa.
cverkenners

(l)

va1l dc iluis ter Duinslraat
vestigt er de aandacht op, dat de loto van dc

Dick van Delli

zecverkenners in Blauwdollcr

l0l

in kleirter

Zcevcrken neni (2)
Jan Korbec tc Bcnnekom sclrrijl't ons
crg vcÍÍalst le ziirr dorrr ecrr irr de r'origc
Blauwdotter afgedmkte hcm onbckendc lbto
van zijn grootmocdcr Grxrtje Korbcc-l lazenoot lrit 1931. I)c loto is eer Juar loor zijll
geboorte genomm op hct er1- van zij oolD
Prct. desti;tls ook rie bttunrrarr viur het Bczm
Korbee
Aric Jar Korbee k{n zclli de raamlijst no8

aanwllen die bij dc liÍo van dc zer:vcrkcnners il Blaurdottcr 94 stond: 'Naast Lccn
Bedijn staat, zordcr tok op het hrxrld. .lan var
der Deijl rLit dc ligbcr{ dc GrootslÍaal. Dè
jongcn dic daamaast staat, nrcl dc rvittc
blouse, cn de jongcn daar scc. naast rnet

-@noort, -@nook" -@no"h, -Qteaotie -@"oohb
zwart haar en een bril, zijn twee uit het
roonualigc NÈdcÍliuds-lr)dit gercpa(rr,j(rden, van wie de naam Piers van Rcture van
Duivenbode mij nog bijstaat, nuar zeker
weet ik het niet. Verder staat naast mij op de
foto, eveneens zonder tok, als ik het wel heb
Jan Bakker, ook uit lndië alkomstig.en toen
rvonende op de Koepelwcg. Een cn ander
moet nog na te zoekel zijn in logbocken die
wij plichtsgelÍouw bijhiclden en die naar ik
hoop bewaard

zijn.'

Jan Huige

L.

Hazel1ool, Pieter Coermansl-ríurt 48,
staat in het stuli
over Albert Vcnvey, dat dc man van Pic dc

schrijtl In Blauwdotter I02

Druin- lluig vun Beelcn hc,-ttc. Drt is onjuist.
Zijn naam was Jan van l3cclcn en hij werd

Jan Huige genoeind, *,aarschijnlijk omdat
zijn vader Huig hcette- Pic de Bruir en Jan
Huige van Beelen waren n jI1 ovcrgrootoude6 van moqlcrs kant.

nuar

aanslaan. daut konren ze u,cl door dc
(Huig van dcr Nict)
koudc jarcn

heen.

Emy von Bricsen
Cluis J.in de Witl uit Leiden sohrijli onsl

h

Blauwdotter 103 stond clll stdijc "op
zoek naar IJmy von Briesen". Nahct ovcrlijden vm rnijn lader. F.N. de Witt, bi ikcr
uit de Hool'dstmat, kwarn ik iu hct bezit van
een penlckening rnct daarbij ceir gedicht vrur
Emy von lJriesen. I)c tekening stelt ecll §,rali
in dc brandLng voor, het gcdicht is gctitcld
Das Wr ck.

De ondcrtckeninS v.n hct gcdicht is dridelijk, er stoot Emy voll Bricsen. lDaar dc namn
onder dc tekening lrkt daar niet zo op. l)ie
kan il< nict ontcijlèren. Lcr i is hct krantqrknipseldc (De Noordwijker'1), dat op de
achtcrzijtlc gcl)lrlt zil De tclsl op hct knilÈ
seltje is:

''ln juh lÍ197 uarcl I Ilurs (cr Durrr cl zrjrr
dcpordiutccs rveder bczct r[et lclc Duitschc.s
en zell\ met gastcn uit Odesst,

Bomen in de buurt

ln de vorige lllauwdottcr werd door onze
oud-hoofdredaoteur Karcl Kok, in verband
met een ets van dc Hoot-dsLraat met Lromer,
gesuggereerd, dat deze bomcn er viu 1920 1945 stonden. Dat is gedecltclijk rvaur. Want,
tcn eerste, nict alle borncn sncrrvcUcrr in
1945, en ten trvcLrle, recds voor 1920 maakten zij decl uit var hct staaÍneubilair.
Wamcer en woarom zij lluur gckorttcn zijrr.
vedelt ons de Noordwijkcr \at 7,^Íerdag 22
rovenrber l9l3:
Op de llooldstaat is mcn bezig bomen te
planteir. Verleden jaar il rxn raadsvergade-

ring vroeg de heer Van Ilalen (reder

en

hotelhouder), of de nrogelijl$eid niet beíond dat ook de badplaats wat bomen kreeg:

hij had gezien, dat andere zeeplaatsen

Belgische kust), waar

(a.ur de

toch ook

de

villa Iicl bouwcn (llaus }lricse

Pickélveg nabt dcn Zcc.ecp.

aan

dc

von Bricsen, dic cchter i2 inrluari 1909 tc
Ítappallo is overledcn. '
Waarschijnliik is jrcl ccn gcschcllk gcwccst
aan mijn grootvadcr Johan dc witt. die de
zusters Ícgclmatig blzocht.
lk kal nrc hc'rinncrcn, dat iin nroeder cr erg

zuinig op was, zcker nadat icmand hair
vertcld had, dat het icts biizondcÍs §as.

lk

hoop u hiennce nret u\1'spcuí@lrt gchol-

pel1 te hcbbcn, el1

hebbeu.

het gedicht tc latcn zien.

gunstig gevolg ovenvogen. Wc willert hopen,
dat de boompics het zullcn doen. Als zc eerst

)

Zij verloclïe hierin met haar zrster Adéle

noordwester spoker kan, zulke aardigc lanel

En zieti B. en W. hc'bbcn met

C0l0ut1a,

Hongarijc, Weenen, (ilasgow cn llradl'ord.
Van de rncnigvukligc jaarlijkschc bez.ockcrs
uit Diisscldof hcell zich tot heden alhicr
gevestigd gehoudcn dc aíistc lrràulcur lin!
von llriescn, destijds rceds bckctd door haar
"Dichtrurgcn" nrct kcLrrige clscn (uitgave
I)Ísseldorl, 1897), rvclkc darnc voor zich ccu

bcï bereid

u clc

tckening or

Met bekngstclling volg ik dezc spcu.rtocht.

--

I

TROOST BIJ EEN RAMP
Het gezicht van NoordNijk wordt tegerÈ
woordig in hoge mate ortsierd dooÍ

rqrtie. Zc heerst absoluut, Mtnen rnct het
skand waaraan zc als enigc \\'at lrivolitcit

s[akeloos bcton. Maar we zijn:riet ,lc enige
badplcrts. qaar walsultigc kolossen zijl

AIs

verrezen. Ook in België is de kuststrook
emlee vcrgever. ln zljn bockje l,íet zichl op
zee (uitgave Sun-/KJitak) probcert de Vlaamse

$clrijver en kunstenaar Eric dc Kuypcr lroost

toeslaat.

je op h..t shand loopl, vergeet jc dc
llatgcbouwen nret dc onlclhcre tlrties. uiruril
duizenden menscnogcfl vanachlcr dc mmen
naar je kijkcn. Ook al uasje zelflcl nog ecn
van hen en zul je zo mctecn Neer tot hen

tc bi«len aan rechtgeaarde kustbewoners.
Bijna dc hele Belgische kust is volgebouwd
met foeilelijkc flatgebouwcl dic "residen-

bchorcrr. er is riels flan tc docn

ties" hetcn. Bijna nergcns is nog een spoor te
vinden van de oude herenluizcn of villa's uit
de belle epoque die hier rvelig tierden. als ik
op de herinneringen uit mijn kinderjaren en
op tbto's uit de beginjarcn val deze eeuw
mag afgaan. Ook zijn bijna alle grandiozc

vervagen op dezc atitand, in dczc ceuzaamhcid tot pure abstractic Jc \\ccr dir zc cr rrjr,
maar je ervaring sprcckt dat tegen. Op het
slÍand hebben die huizerbloklien lliet dc

hotcls verdwenen.

De architccluur is een echtc ramp. Er bestaat

niets saaiers en onaantrckkclijkem. Dat valt
niet te onlk(-firen. Maa.r er noct lrrc!Èn aan
§,order toegevoegd dat het liet deerl"
niemand voelt zich vcrplicht om er naar tc
kijken. Misschien is het rvcl ccn gelLrli dat dic
rvoningcn zo saai en troostcloos zijn. Dzurrdoor word je uitgenodigd orn naar de zcc cn
het strand te kijken. Warlt wic weet, als hicr
prachtigc hedendaags architcctuur zou staan,
zouden we misschien geneigd zijn er naar te
kijkarl En de zee verdÍaagt gcen concur-

De zcc

wirt het altijd

)

zodrljcjcnp

hcl strand bevindl. vcrJ$rjlrl hel bL'scl cm
van hcll te zijn. Al dic llrogeliikc voyeurs

geringste betekcnis. 7.e

zij[

levenloos. zc

vallcn in het niet vergclckcn bi.j dc zec.
'l'och zijn de huizcnblokken zeer malqiecl cn
colcreeq de zcc daarcntegen eigurlijk vccl
n'inder. Maar dic ouvatbaarhcid rvordt zo

hstbaar, dal ul Jic corruclc trorrsscrkcn

contraí dadnncc tol

irr

ce grr/c xhstruclie

vcrsmellell.

Nergens rvordcn zo radicaal als hier hvcc
wcrcldel, twee ordcs u]et elliaar gcconliontccrd. De bouwwcrkcn wordeÍl mecdogcnloos tot ccn mi:rdcrc ordc gereduoeud. Dc
zcc lrcelt het voor lrct zcggen.

EEN MUDJE AARDAPPELS
Onze overbuurvroutt,

,tit heÍ vissershrisje. B. vatt Rooijen, heelt ots

verhaaltie docn toekonen: ee gebeurtenis tidc»s de tweede u,e,"ldoot'l(8.
Na een paar

jaar oorlog was ook in Noordwijk al iets van schraalhans te bemerkel. Er

ccns na dc sciralt de nal uit z'11 riantc
woning zag komcn cn richtillg Puik en Duin

was ook minder werk, de visserij lag plat.

tietsen!
Ë[ij naarJanus et de opnlLÍking: 'Noumoet
ik echt jullie hittewagen evcn lenor. ga mee
zo Je wrlt . Lrr ja hoor. zi.i nirer de s'orurg
van de tcler, .,,taaÍ de vrouN ol)endccd.
"We moeten een mud aardappclcn \r,cg-

Velen liepan dus zonder werk ell in die tijd
wad mijn latere man door een teler aangesproken om een padij aardappelen in de
duinen op te laden en in diens schuur tc
bergen.

Nou dat kon wel, maar dan met hulp van
vriend Janus, wiens vader een hit en een
wagen bezat.

"Prima", zei de teler," het is mij een mudje
waard. Gaan jullie akkoord, dal iedr:r ecn
mud." Aldus afgesproken. llet werden twee
ritten. Wel buffelen, het was em heel karwci
de hit met de beladen wagen uit iret zard te

krijgen, maar met dric rnan duwen om <.le
wielefl los te treklien, hvamen ze cr. -foch
nog rap lagen de halve rnudjes gestapeld in
de schuur.

brangen," zei m'n man. "l)aar hcb-ie liks
van gezeid"- antwoordde dc vrouw. "Dat
kan," aldus fi'n Dla[,'lllaír we staal ]rier
lliet voor riks!"
I)c vrouw: "Ja ik snap '1, jullic hebbm de
wageu bijje,laad rnaar op,ic wect dc \1,egl"
En zo gebeuÍde.
Dc jongernannen gingqr
mct een groet
voor de baas en dc u,oorden: "Zcg rnaar dat
hct zo in orde is."

hr!

Wat de baas gczegd hecll loot-ie thuis
kwau, is niet bekend. l)c.jolgclui hebbcn

Deze teleÍ leverde aan particuliercn, aan
winkels eir slraatveflters en moest een dccl

ook nooit meer iets hicrontrerl vcmornen

ideveren voor het algemeen beJang. De
ouderen onder ons wcten nog wel dat de

bij de hclpcrs

duiuandaardappelcn een goede rccp hadden.

Maar nu de beloning? Dc teler gaf beidc
jongemannen een half- mudzak, waarop dc
twee sjouwers verontwaardigd zeiden dat de
afspraak voor ieder een mud u,as. Nou dat
uas dan zeker verkccrd begrepen, ze kondcn
gaan

ofniks kijgen.

Dat was wal Ze dropen af met dat ene mud
m Janus zei: Ja jong jammer- rnaar cr zijn
bij ons negen monden te vullen en ik heb
beloofd dat ik een mudje thuis zou brengenl
Je weet dat m'n vader zuinig is op de hit, die
geeft-ie niet mec als er weinig aanzit". "Al
goed", zei m'n man, die zeker deze vriendschap niet wilde verliezen. "Mjn tijd komt
rvel.

"

Hij bleef de volgende weken vecl rn de buurt
van het huis van de teler wandelen, totdat hij

van dc teler. Zo kwani het bcloolile tooh nog

JAN VINK (Jan Ka)
Hiel aantekeningen door Ed Vínk bij een stukje stamboon van een Noonlwijkse
familie, waaman de sporen zijn teruggevonden tot it 1650. I'Iet gaaÍ over de Ídl ilie
Vínk. ll/e beginnen bij Jan Vink, onder echte Nootdtríjkers beter bekend als Jan Ka.

stom was afgewaaid van het in aanbouw
zijnde Ons Huis, latel Poolstar en rog later
Boule Seven. (zie Blauwdotter 45, b1z. l5).

Jan Vink was een vissemun in haÍ en
nierer. Het was ook'een rustige man die
iederean

il

zijn waarde liet.

Als iemand roddelde zei hij altijd 'le moet de
mensen maar neÍnen zo ze zijrt".
Dat ze ook toen al ver weggingen voor de
visserij bewezen de twee zogeMamde Lerwick-hondjes die hil van een van zrjn reizen
heeft meegenomen en dre nu na al .lie jaren
bij mij op de kast shan mooi te wezen.
Er moet in dat gezin heel wat uuÍjes over de
.Jan Vink en

Catharina ll/amtenhoven-

Jan Vbk werd geboren op 8 februari 1858
als zoon van Jacob Vink en Joharura v.d.
Linden en hij trouwde op 6 januari I 88 1 met
Catharina Warmenloven, ze kegen 11 kinderen.
Jan Ka had 3 broers en 2 zustcrs, te weten:

Catlurina geboren op 8 januari 1852 en op
20-jarige leeft ijd gestorven.
Engel geboren op 18 augustus 1855 ell op
13-jarige leeftijd verdronkcn bij het vergaan

visserij gesproken zijq want twee zoons (Jan
en Jacob) waren ook schipper eir mijn vader
Engel heeft ook al zijn papicrer gehaald en
tot aan zijn tÍouwen in de visserij gezeten.
Caatje is geboren op 20 lovember 1881 en
op 25 mei 1905 getrouwd met Job Vinl. Zij
kegen 4 dochte$, te weten: Truus, Lena,
Quirina en Greet. Caatje is gestorven op 24

april 1967.

De man van Caatje, Job Viuk, heeft zich

maandefl al overleden.

enorm ingezet voor de Kadrolieke arbeidersbeweging en zijn gmfsteen is geschonken
door de Noordwljkse afdeliug, dit gebeurde
ongeveer 2 maalden na zijn overlijden
tijdens een olï1ciële overdracht *,aarbij Piet

Jeroen geboren

Smit een herdenkingsrede uitsprali.

schipbreuk.

Jan is geboren op 19 mei 1883 en getrouwd
met Arura l{eemskerk (An telegmnl). Zij hegen 3 zoons en 2 dochters. Jan is gestoryeÍr
op 6 juni 1944 Engelard.
Als Jan als kind met zijn brcertje Jacob naar
hun Oma Jannele ran der Lirrden ging. zei
ze tegen Jan (die naar de warmenhovenkant
vemoemd rvas) :Ga jij maar naar de are kant"
(zij was naamziek).

van de Victor Jacob.

Margaretha geboren op 2

jwf

1860 Ën na 2

op I oktober 1861 en op
26-jarige leeftijd verdronken bij zijn tweede
Hendricus geboren op 12 november 1866 en
na 7 dagen overleden.

Jan Vink en Catharina wamenhoven woonden de eemte 5 jaar van hun trouwen in het

Stillc Zuie (nabii de Grert), toen in

de

HoofdstÍaat en later Jan Krconsweg 56. Op
dit huis kwam het dak terecht dat tijdens een

In "het

dagboek van een preflter"
(Blauwdotter 37 en 39) beschrijft Karel Kok
een zeereis met stoomtawler Rotterdam IJM
112 met als schipper Jan Vink. Nou" dat is
deze Jan Vinlq dus wel degelijk een Noordwijker, maar hij woonde toeir inderdaad al in
IJmuiden.

ln het verhaal gecft Karei Kok al aal dat ook
dc Rotterdam in de hveede uereldoorlog i'
uitgeweken naar Engela[d om daar ingezet te
worden bij het mijlenvegen vaÍr de havens en
vaa[oute§.

Toch wordeÍr hier eor paar dingen onduidetijk, wa[t in het boek "Odyssee van de
Hollandse vissers" val Dick Schaap lees ik
dat de Roherdam uit\ eel met als schipper
Piet Wijker uit Egmond.
En van de zoon van Jan Vink heb ik verromen dat hij zijn vader persoonlijk op 14 mei
1940 heeft staan uibwaaien toen die vertrok
als schipper van de Arnstedam IJM 58.
Aan boord waren veel Joodse \luchtelingel

die veelal per auto naaÍ de luvefl

warcfl
gekomen elr hull auto's gewoon rnaar neerzetten ofweggaven. Hij vroeg aan zijn vader
wat er nou ging gebeulen. Die zei:"Ik heb
verzegelde orders, die moet ik buiten op zee
openmaken. Onderling is gezegd dat we naar
Zeeland gaan, maar dat geloof ik niet. Als ik
ze stmks opemaak, dan zal er in staan dat
we naar Engeland moetor".
In het boek van Dick Schaap wordt die penode goed beschreven, hij heeft veel gesprekken gevoerd met schippers en bemanningsleden en je kdgt een beeld van de

verwarring en eenzaamheid van de vele
uitelkaar gehaalde gezinnen.
Jan Virk is in Engeland gestorver, echtcr
niet door direct oorlogsgeweld, maar door
een maagkwaal.

Hij is met

begraven op de erebegraafplaats
Londen. Op de gralsteen staat:

J Vhk
LM.

Schipper

19/5/1883
1416n914

militaire eer
Mill Hill in

V.R.I1

Een zoon van Jan (ook ecn Jan) is op 14 mei
1940 als soldaat-bewaker meegegaan met de

Texelstroom die met Duitse krijgsgevargenen is uitgeweken naar Engelurd. LIij hcelt

in Engelald een opleiding als navigator gekcgen bij dc luchtniacht el heeft bij het
bekende 320c (Dutch) Squ,adron val de

R.A.F.

l7

bombardementsvluchten op
stellingen gedaan. Bij cen van dic
acties, op l8 maart 1944, z.4n 'zij aarr.geschoten en hebben ze een noodlanding in het
Kanaal moclcn makcn uaarzij allemaal zi;rr
opgepilt door eigen volk. Dezc Ja1r trouwde
met een Engelse en woonde en leefde tot aarl
zijn dood in 1987 in Godalmirg.
Jacob is geboren op 29 scptclnber 1885 en
getouwd met Grietje Zwetsloot, ze kegen 6

Duitse

dirchters m 3 Toons
Jacob is gestorven op

1i aLrgustrs

1968.

Ook Jacob was schipper op qer trawler van
de

\EM.

Maar dat rvas alweer na de oorlog. wailt ook
mijn orne Jacob noest h de meidagen van
1940 uitwijken l1aar ErBeltu1d. Dat wàs luct
de Herculcs IJM 196. Op dil schip was de
vader var Huug van dcr Wiel. schcepskok.
Zij zijn in de zomer van 1945 teruggekomql
op een houtcn mijncnvcgcr. dc'l c\cl.
Fluug heeft van zijn vader gehoord da1 zij al
in 1944 aan het mijnen vegcr waren op de
Schelde en dat zij toen beschotelr werden
vanafWalcheren- Een Engels vlicgluig bombardeerde de Duitse stelling, rvaama de be-

schietingen ophieldeq waarschijl

ijk

eer

volteffer.
Een zoon vafl Jacob, Piet Vhk (staat op de
foto vlak achter zijr vader), is op zee gebleven tijdens de Lebruaristomr van 1953. I'Ii.j
voer op de Catharina Duivis. Als ik op zondag 2 februari 1953 mct rnijn vader (Engel
Vink) or rnet mijn broer Gcck aar de boulevard sta, zieÍl we de golven met grof gelve]d
tegen de blootgekomcn oorlogsnuur beuken.
Op dll rnomenl is bekend dat ,le Catharina

Duivis voorde havcn van I.Imuiden,ligt maar
niet naar biruren kar door de zrvare zee. Ik
hoor mijn vader zeggen dat hrj met zijn kop

op de wind moct blijven liggen. Als ze maar
genoeg kolen hebbcn, sombert hij.

kon niets aan hcm zicn, maar hij uas op slag

Coba is gcborcn op 27 lèbruari 1888 en
gekouwd met Coen van Riel. Zij krcgor 5
dochters en 2 zoons. Coba is gcstorven op 14
januari t 976.
Coba heeft ook nog jaren gewoond in het

Arura

dood.

is gchorcn op 25 oktob!"r l8us

L1l

gelrouwd mct l,ccn Steenvoordcn.
Anna is gestorvcn op l5 novembcr 1918.

huis Jan Kroonsweg 56. Ik herirtncr me haar
als een aardige tante met ccn rustige stcllr.
Ome Coen was in mijn ogcn excentrieker

u,as pas 23 jaar toql zij sticrl'in het
knambed. Ook hct kind is ove'rlnlcn.
Engel, mijn vadcr, is geborcn op 3{) oktober
1897 cl op 26 april 1923 gelrouwd nlct Jo dc
I{aas. Zij kegen 4 dochters en ll zoous.

Op ve{aardagcn hield hij zioh altijd

Engel is gestorvcn op 29 Juli 1981.

een

hij keek het zo'n beetje aan.
Ook het feit dat hij tot op zcer hoge leellijd
beetje achteraf,

iedere dag in zc'c ging zwennnell maaLle hem

bijzonder. Veel Zeee$ noeten hem kennen,
want hij had jaren een kapsalon in de
Hoofdstraat (Van fuel). Zij hebben nog hutt
diamanten

huwelijkstèst gevicrd.

is Beboren op 29 jtmi 1892 en
getrouwd met l{ita Pirovano. Zij kegen 4
Jeroel

dochters en 4 zoons.
Jeroen is geíorven op 22 mer 1941.
Voorzover mij bekend heeft Jeroel Dooit gevaren. Ze hebbeir s:n winkeltjc in huishoudehlke anilielen gchad ul Utrcchl. Jcroen is op
54-jarige teeftijd over.leden door ccn ollgeval.
Ilii rverkte op dat moment bij dc PUliM, een
elektriciteitscentralc. Bij het plaatsen van een
tclcfoonpaal is dezc op zijn hooli.l SevalleÍI -le

Zij

Mijn vader wils rustig en brrlachtzaam en
was ook voorhcslclnd voor dc vtsscrii
lliervoor heel1 hij ook zijn papicrcn gehaald.
hem in het boekjc Ons Iluis op blz.
33 als een van de leer)irgcn voor het
cususjaar 1913 van de visseriischool. Hij

Ik vind

hecft tot aan zín tÍouwen op zcc gcvist, maar
rnijn moeder wilde dat hil aal dc wal kwaIn.
landarbcider gervordcn, tnaar de
Hij is
zee was zijn grote licfde. Hier sprak hij altijd
over en er zijn wcinig dagen gcwcest dat hij
niet evcn naaÍ dc Wtrf i ging.

to

Ik herimrer rnc dat rnijn vadcr ccns u:n ucc-k
in het ziekcnltuis lag, hij rvas locn 681uar. Ik

was op bczock cn ilccns girtg hct geryrek
over bollelteclt. Ijen rttan dic naast hcrn lag
reageerde "[ngcl, heb jij d.n ook nog in het

land gervcrkt?" Mijn vader had de hele week
alleen maar over de zec gesprokeÍr.
Van rujll broers hecft alleel Jaap (de op 4
november 1995 overledcn verzekeringsagent
van de Duinweterhg) nog gevarer! ecrst 4

op de visserij, toel1 op hct
rveaschip de Sirius eu als laatste op de
kustvaart bij Vilk & Co uit Rotterdam. Zijn
laatste reis was nlet ccn vÍaclrt hout van
finland naar Nederland, waarbij ze in zwaar
weer beginjanuari 1950 schipbreuk ledcn
scizocnen

in

Jo is

'la

gcsto

en op

lll

augustus 199u.

te Jo was de jolgste valr het gglitr viul
Jan Ka, maar zii lict zich rict op haar kop
zittel. lk herirurer me haar als druk cn hard
pratend en als he1 dall helenlaal nodig was

kwam er rog cell priel[ende rvijsvinger bij
om haar woordcn kacht bij te zettclr.
-l
ante Jo Vinli cn Ornc Ilamcs de llaas
waren dubbelc làni lic lrur ots \\'arÍ Omc
llarures rvas cen brocr ian mijn rnoulcr Jo dc
Haas.

flames de Ilaas hccft jarenJang dc

Denemarkcn.

pacht

gchad voor hct ophalcn vaD huisvuil cu tocn

Kriju is geboren op lTjauucri l900eIisop
201arige leeftijd op 28 september 1920
overleden. Ëlet is niet bckend of Krijn ook
visscmun was.

Jo is

geboren

op ll

dc gcDreente dit zclf ging doen is hij uog
jarcn lang dc behecrdcr v.n dc vuilstoíplaats
geweest.

'lbt zover dit
oktober 1902

en

verslag ovcr'de nazateï viut .liut

Vink

getrouwd mct HaÍrnes dc I laas, zij kregcl 3
dochtcrs en 3 zoons.

Engel Vi* en Jo de Haas. lloven v.l.»-r-: Jaap,.Johan. Middat v-l.n-r-:
Jan, Jopie, Jetoe», Sjaan, Rinrs. Ondcr v.l.tr r-: RiaÍ, vador lj»g,al, Geak. Hant',

I let gezfu van

l?ío,

Ed en moederJo-

VISSERIJSTAKING 1882
januari 1882 brak ir Nootdvijk een tissersstttkitg ltít, vaarbij ooh get'el,l t'enl \
gebtuíkt, Een politieman werd mishandeld en rcdels zagefi hu1 ruíte bryeg.,oid of
ontvingei een dt eigbiel De oormak van de o terrede lrcid vafi íle isserc lag hij &' I
invoeingvan de ijkstctra l88l,waart stalbepalingen slo dc ter beteu4elitry, va
desertie van zeevissels. Tegelik met de ínvoeing rott deze wel slelde de rcgeittg dc
betrelakiig |an t'aterschout i1. Huig va der Nieí uit de Heniëtlc Rola d llolst sttaat I
las el,roor.le Bl/tui'dotter het Nieuws vatt de Dag ran 23 januai 1882 op na. l'anuit I
Begin

1

Noordwijk aan Zee had deze krant hel volgende beicht o»tuangen
Het is halfjanuari. De schuiten staan gereed
íer kantvisscherij, en reeds zoMen enkele
van het gunstige weer hebben gebruik gemaakt, zoo er niet een geschil was ontstaan
fusschen reeders en visscheÍs.

Schippers of stuurlieden haddeq evenals
!.roeger. hun volk voor kant-en harirgvisscherij aangenomen, doch toen in den loop
van dcze \ eek de monsterol tcr tcekcning
werd aangebodeÍL nam icder de vrijheid hiervoor te bedarker, geen genoegen nemende in

'I conlÍact.

De

gemoerJercrr wcr.len in
beweging geb,racht en een der rceders ontvirrg zells een brief, die ernstige waarschuwingen bevatte. Eenige ontevredenen gingcn
Woensdag nog verder: bij twee reedeN
werden €nkele ruitefl stukgeslagen en eqr
politiebeambte werd door hen mishandeld.
De avond va.n dien dag was evenwel Íustig,
daar de Burgemeeíer (Pické) fl een §e*e
politiemacht de orde flinli wisten te harldhaven.
Ongeregeldheden hebben scdert dien tijd niet

't is op het dorp zelfs
rustiger dan vroegcr. Donderdag verschenelr
de procureur-generaal bij het l-lof, de offiaier
valr justitie, en de rechter-conmlissaris uit 'sGravenhage. Na eenige pcrsonen, in de zaak
betrokkel, gchoord te hebben, zijn zij weer
van hier gegaan. VooÍ Íeedes en voora.l voor
de zeelieden is het te hopen, dat de quaestic
spoedig wordt opgelost.

meer plaats gehad;

In de houding van dc

Scheveningsche vis-

schers is tot heden geen vcrandering gekomen. Nog geene hlaruing heeff zich docn
,I1nmonsteren. IÈ Íust is niet veÍstoord.

:

)

Hier de inhoud van de betroklien nlonsterrol:

lederc zeevarerlde vqbindt zich voor ccn
jaar, mits dc rccdcr zorge dtlt het vaartuig
naar behooren wordt rdtgeÍust el onderhoudeÍL tenvijl elken schcpling door schipper en reeder ecnc betaÍnelijke behandeling
or de gebruikelijkc kost uordt gewaarborgd.
De zeelieden zullc[ moctfl klaarmaken,

laden en losscn, ncrcrgaiur en optrckken, alles
naaÍ van ouds bcstailr de gcbruiken. Daaren-

boven zal niernancl zich mogen schuldig
nralien aan sntokkelarij ter nadecle viu den
Nederlandschen of eenigcn anèren StaatDc zeelieden zullcn den stuunnan moeten
gehoozarnen; doch zoo recder of stturman
nicl can zrjn verphchtintscrl rolJoct. ziin zii
(de zeclieden) bcvocgd den !icusl1e vcrlatcll.
De bemarming gctiet als loon bii dc kartvisscherij 68% vart dc bcsoraning, ra allrek
van 2 deelen voor dcn reeder en l': dccl voor
dcn schipper. Van dc haringvisschcrij rvordt
32o/o van de zuivere besomming vcrdc.eld.
Bovendicn hekomt dc vrssehcr bij clkc reis
200 sleurlErirgcn. crt tc zÍuDc Llill ktnlic
geschonden ha ng, r/5 van de gevalgur
zoutevisch en o:n kaltje makcel, tcr vcrdceling. Bij voorkonendc geschillcl, l)ctrcffende dit dienstcontract, tusschcl dcn rqJder
en de bemanninS ondqlilg, doet de liurgcercnde WatemchotÍ, ru bcidc partijeu gchoord

i)e

ccrste nrcnstcrhet gcmccntearchicl datercn viur
7 februari 1882. Op die dag rverd door alle
Noordrvijkse bemamingen voor de ecrstc
maal olllcieel aangcmonsterd
tc hcbben, uitspraak.

rollen in

l0

IIERVORMDE KNAPEN. EN JONGELINSVERENIGING 19.I0
Leen Hazenoot, Dick van Beelen ? Jaap,',a» det Bcrg, Daan Lindhou4 Joop run

Beele», Janus Dtrítdan ? Brcn de fies, Kees llaze»oot, Leen Orutje. Iletk
Brualnnn, Piet yai D it, Jaap |a det L it, Hemnn ran elcr Àletlen ? .1ti; I'it i,
Sien Klínhenberg, ll/in Plug, Henk Klinkenbery, lllaarte l,i dho t, llLtttttn tutt
Rooyen ? Bas van D it, tÍ/ille Smi4 Íle k I,i*, Piat Íleítr de llit, Jo Sni4 Kees
Duvtdam, Jants Hazetoo1 Jaap Srai, Piet lldzeioot, .Jar :ldnisal, Dicl; twr Delli,
Jo tan der Bent, Jat Slagn eld, Jaap van der Níct, Piet Oranje, ,.|t'ic DlitdanL f illot
Hazenoot, Aie Smit ?, Iyim de lyiÍt, ,yillen ran Be|ct" , Jaap l'ittl, Ita* Sntit, lcp
P hrg.
( lMender foto C. Duyndam)

GEZOCHT
Onze klalerdrachtgroep is op zoek naar een
houten nipplankje plus rolletjc. (zie foto)
Wie heeft er nog eentje op de zolder liggen,
ofweet wie er misschieD ecn heeft?
Verder zijn we heel blij uret alles op het

gebied van marncrr-, vrouwen- en kirder-

kleding, oorijzers, karten mutsen,

pctten,

hoeden, schoeiscl, klompen, accessoires en
sierader, uit de lÉriode 1900 - 1920.
Als u wat heeft graag ecn berichtjc naar:
C. van Rijn- v.d. I'loonaard

Tel0714029n6

lt

IN NOORDWJK
Zomer 1938 werd in Noordvijk een intemationa.tl schaaktoentooí gehouden.
Opne*elijk is, dat alle deelnemers in lrct Renbmndt hotel logeerden, behalve
oud-wereldkampíoen dt'. Mar Euwe, die geen vij kon kijgen eafi de school lrcutaa
hij leraarwasltíj moest elke dag heen en terug fiaar At sterdan rcizal.
Van de hand van H. Knoeh rcrscheen bíj uitgeveríj SijthoÍÍ ee» boeLje over heÍ
toetnooi, waaradn helw)lge deiso tleend.

I)e eemte íltemationale schaakwedstrijd tc
Noordwijk werd op Dirsdag 7 Jui, des ramiddags omstreeks 4 uur in het Rembmndt
hotel te Noordwijk feestetjk geopefld en
direct daama vond de loting plaats, welke het

volgende resultaat opleverde; 1. P- Keres
@stland),2. S. Landau Q.I«lcrland),3. Sir

ceorge A. Thomas @ngeland), 4. E.
Eliskases (Duit§land), 5. P. Schmidt
(Estlard), 6. Dr. M. Euwe §ederland), 7. R.

Spielma.ln @uitsland),

8. V.

Euwe speelde, de bijzondere omstandiglrcden
aanmc'rking genonien, verassend goed,
helaas zo goed zelfs. drt hii drarLloor zijn
prychologisch evenwicht kwij traakte. Onwillekcurig voelde hij zich verplichl teger Kercs
en Eliskascs per se op winst te spelen en
moest daardoor hvee nederlagcn lijdcn, die

il

arders geÍnakkelijk te vennijden waren geweest. Op dezc wijze werd Euwc vierde, in
plaats valr milstcns tweede tc saDlen met

De bezetting was zodanig sterk, dat

Keres
De beste prestatie, zowel in pulten uitgedrukt
de k-waliteit van zijn parlijar (deze
régen parlijen als ecn gchcel beschouw<I),

eersten prijs moest geven, een bij intemationale wedstrijdor zcer zeldzaarn geval.
Maar over het algemeen achtte men toch in
de eerste plaats Keres, de jongste kandidaat
voor het wereldkampioenschap, gedoodveÍld
als eerste prijswinnaar. Eigenaardig genoeg
trok de Estlander bij de loting het nummer
één "evenals twee jaar geleden te Zand-

nog toe in een intemationale \l,edshijd mocht
bereiken.
Op Woensdag 22 Juni. des avords, vond in
het Rembrandt hotel, waar de gehele rvedstrijd zich al-gcspL'€ld heeft, de Íèestelijke

Pirc
(Joegoslavië), 9. Dr. X. Tartakower (Polen),
10. E. D. Bogoljubow (Duitsland).
men
bijna alle deelnemers emstige kansen op de

voort" en dit werd onwillekeurig als

een

goed voorteken voorhem opgevat.
Niemaad twijfelde er aa[, dat ook Eurve wel

in staat zou zijn de eerste prijs te behalcq

als

volbracht E ch Eliskases. Deze won aldLrs.
cnigszins verrassend maar toch volkomen
verdiend, de cerstc prijs err boekte daarmee
tegeiijkertijd het gÍootste succes, dat hij tot

prijsuitreikilg plaats. De hr:cr btugeneester
van Noodwijk verriclrtte deze en bezigdc
daarbij uitsluitcnd de Engelsc taal, rrret het
oog ercp, dat alle deelncmcrs tcgcn Sir

naar er was ook demand die het niet een
vr:rschriktrielijke handicap achtte, dat dc

Georgc Thomas steeds in het Engels praattcn,

ex-wereldkampioen aar1 zo'n steÍke wedsAijd
ging deehemen, zonder zijn gewone werkzaamheden te mogen stakefl. Doch: noblesse
oblige.
Tijdens een hevig onwecr, dat onder meer het

gebnrikte. De prijzen waÍe:i.

tramverkeer in Leiden stopzette en aldus
onze idyllische badplaats voor enige uren
splendidly isoleerde, werden de klokken aan
de gang gcbmcht.

terwijl de Engelsman nooit ccn aldcre taal

Í

225

,

Í

1'75

..l

En /100. De nict-prijsrvimaarc
kJe8en cen purtijhonorifrtLm v,rn / li ner
wirípurt en 2 \ / 5 voor c(l rcrrrisepartil.
150,1

125.

/ 20. , gesticht door de
heer bwgemeester van Noordwijk "voor de
vlotste overwi ning", kceg Spiclmann voor
zijn partij tegen SclDnidt. Eer imderc speoiale
pnjs, f 25 , gcsticht dooÍ de dicirteres
Dc speciale prijs van

t2
mevrouw Anna Scholten "voor het beste (aller-n Euue niet, warrt deze moest nlel hct
resultaat tegfl de prijswinnaars", werd gc- oog op zÍn lecraarsberoep in Amsterda$
deeld hrssen Schmidt elr Thomas.

bliiven wonen).

zullen de eerste zrn.
-fenslotte

dcchremers bekeken, rs dit in de eerste plaats
de heer
Lcenheer, voorzitlcr van de
NoordMjkse schaakverenigurg Danicl Notcboom geweest, §Elke verariging hct iritialicf
heeil genomcn tot deze venijkilg vrur dc
Nederlandse
intenationale schaaligcschiedenis.

Aldus was Tartakower de enige, die volko- Danli ook aal allc anderell, die cr toc
men ve aten op de laatíe plaats overbleef. bijgedragcn hebben dàt dezc wcdstrijd tot
Sic tÍansit gloria mundi? Nee: De laatste stand kon komen. Viu hct standpurt dcr
een woord van dank aan dc hecr L.
van Sterkenbwg, die er voor zorgde, dat dc

in zijn hotel een buitergewoon
preÍig verblijf hadden. Allcs was royaal
deelnemers

gearrangeerd en de meestem hadden ten vollc
gclegenheid om hun krachten te ontplooien

A.

en

DANIEL NOTEBOOM

Al op de lagere school blonh hij uit en werd succes wedst:ijden te Ilastings- Ralnsgatc,
ht vaÍr de eerste naaÍ de derde klas bevorderd. Nicc. tn llastings 1929 vcrslocg hij dc I{us
Glansrijk behaalde hij op 162-jarigc leenijd Salo Flohr op een rvijze, drc cr nièt om loog.
hct einddiploma HBS-5 jarige cursus, waama
hij aan de fujkstmiversiteit te Lciden wcrd ingesch.reveo als student in de wis- cn latuurkrmde met als hoofdvak scheil!:uÍrde.
Daniël Noteboom leerde het schaakpel als
l2-jarige ir de 2e klasse HBS. Op l4-jarigc
leeftijd won hij te Nood§,ljk in een schaakwedstrijd de eerste prijs, bestaande uit een
schaakbord er -stukken, die hem altijd, tot
zclfs in het buitenland, vergezeldeD.
Op l5-jarige leeftijd werd hij lid van hct
Leidsch Schaakgenootschap. Geplaatst in dc

2e groep eindigde hij Fompt

In Nicc (februari 1930) ucrd hij ecrstc ntcl 9
uit ll, in Scarborough (iuni 1930) trvcedc
mct 8 uit 11. Ook nanr hij met wisscleld
succes deel aaÍr Neddlzmds€ \redstrijdcn nrcl

bovenaa:n

(192511926), waana hij terstond in de eerste
groep terechtkwam om ook daar stecds als
eerste te eindigen.

Al

spoedig begon hij door een aantal succes-

sen bekcndheid te krijgen.

In

augustus 1928 kwam zijn eeÍste buitenlands€ wedslrijd in het Major-toumament te
Tenby in Engeland. Resultaat vierde prijs met
7h uit
achter Koltanowski, &. Seitz

ll

en

Snosko-Borowski cn röór Miss Mench" *
volgdor met
behoorlijk
Milner-Barry
Milner-Barry.. Hierna rorga*
-"t t"hoorï1i"

l

(

-,=:::DmiëlNotehoo,r lc)10- 1932
-

)

l3
promhenteÍl als dr. Euwe, Landau, jhr. v.d.
Boscl! Fontein, e.a.
Zijn gÍootste triomf was de landenwedstrijd te
Hambug (juli 1930), waar hij met l1% uit 15
de beste Hollander was en van alle deeLnemers een der mooiste rcsultatefl verkeeg.

Hij overleed op 12 ju)]ali 1932 ver varl huis
in Londen aan acute longontsteking en konchitis zonder ook maar één orkele getuige- De
verslagarheid in Noordwijk eI1 in bimer- en
buitenland was goot. IIij ligt op de algemene
begmafplaats te Noordwijk begraven. Zijn
graf is herkenbaar aan o.m. eefl op de grafsteen uitgebeiteld schaakbord, geflankecrd
door twee paarden.

Van de hand ran

dr M. Euwe

velscheelr in
januari 1933 een geden-kboeL. dat wij menig
schaker en zeker ouderc Noordwijkers aanraden nog eens íe bemachtigen.

Badmannen op excursie
Een aantal Noordwijkse badmannen, zo gaat
het verhaal, was door de in Noordwijk 1ogerende directeur van de Willem 2 sigarenfabriek uitgenodigd in het najaar het bedrijf
eens te komen bekijken. Het wed een leuke
middag. Aan het eind van de rondleiding presenteerde de directeur zelf elk van de mamer
een dwe sigaar. Toen sprak een van hell vergenoegd de onvergetelijke woorden: 'Er is
naar &n Karel I , meneer.'

ZaDíl

Het is iaÍen vijftig. Opoe op zondagbczoek
merkl op, dat ze haar kleinkinderen niet in de
kerk heefl gezicn. 'We zater op de gaanderij',
is hun verweer. Opoe :'Liegbeesten, julIie
zijn naar strand geweest. Ik zie het, het zand
zit nog aan jullie poöte.'

In de tulpetr
Voordat hij visboer werd, was Janus de
Klipper uit de Piet Heinstmat visser eII hij
bleef in zeernanstermen platen. Buiíefl het
visserijseizoen werllen ir die djd nogal wat

Het is de bedoeling om van de gmlsteen
een monument te maken. De heer J.
Koppenaal heeft van de familie
Noteboom toeste[xniDg

visserlui in het land. Om bij het schallen sneller irr de schaftkeet te kome4 was Janus een

keer dwars door een tulpenbed gelopen,
waarbij.nogal wat net opgeschoten tulpjes
sneuvelden. Janus' connenlrar op een
verwijt van de baas: 'Er staan al1ders nog
genoeg massies (mastsn) overeind.'

Zijn we er al voorbij?
Niet i«lereen was irdeíijd gechanneerd var
het Noordwijkse bevridingsDronunent. Het
werd te bloot bevonden. Van een vishandelaar die rcgelma(rg salncn met ccn collega in
de auto naar de Kahvijkse haringafslag reed,
wordt ve eld, dat h1j bi.l het naderen van de
topless-vrouw steevast zijn pet voor de ogen
hield. Pas nadat op zijn vraag 'zijn we er al

voorbij?' een bevestigend antwoord

was

verkregen, ging de pet weer op het hoofd.

Engels zand

Noordwijk Bhse bewoonster van Huize Sint
Jercen tegen

een Noordwijk Zeese: 'Weet

jij

wrjk aan Zee is?
Aangespoeld zand uit Engeliurd.

wat Noord-
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HOMEROS
Ílonetos iD het Noordwíjks, dat is remroadelijk tiet eeftlcr vn'toottd. \Íc't\1.lt\.'('.

llerloop verÍaalde heÍ ftagnent waarin de lrckl Odysseus als drcnkelitg op hct dktrl
scheid da spoeh en uitgepuÍ it het duh ligt íe slape . Pri ses Na silati is op ltct
sttdhd thet hadr hoÍldntes en ander vrouwelijk personeel aa hct baue . De ()t'i?ks!
dichter en t'erteller Homeros beschreef dc zwetítocht Natl Odtnseus dieduizetkl jaat
gcleden-

De koningsdochter gooide de bal naar der
vrcuwe. Luid geroep vatr dc maaisiesl Dc
groötc Odysseus skok wakker, vloog ovcrend en zat koorsachtig bij zeir aage tc
beder:ke; "Eer nog-an{oc, bij wat voor volk
ben ik nou weer beland ? Zouwe 'n 'et soms
bsrbaÍe weze z-onder God of gebod,

ofjuist

gastvrije, gelóvege mens: ? Ik 'oor toch
maasies roupe ? Nlrnle soms ? Nimfe die bij
buBtoppe 'oore en bij bronne van revicre err
grazege weilande ? Of ben ik bij mense die
geweun as mense prate / Maar veruiti ik zal
et zelf rvel zien en beleve." Fh onder 'and

'ic

dat zee, dook de groóte 'eld Odysseus uit de
bossies vandaan en brali mct zctr starke 'arld
een volle tak of, om zen skaa.mte mee te
bedek.lie. 'lJ zag 'ter grouwclijk uit 'eelegaer

verranrpeneerd deuÍ 'et zoute zcewateÍ- Ze
stove allc kante op, naer allc cnde van'et
straM. Enkeld de dochter van Antinoös bleel
waer dat ze was Odysseus sting in trvicstrijd:
zou die as'ert $neekeling van dat maasie met
die mooie oóge der knieè ornvatte ofvan 'en
ofstandjc met goeie wooretjcs vrage om 'en
gids naer'en stad en onr klere ? Na elÈ
denke leek 'ct 'em tooh 'et bcste onl van 'cn
ofstandje te smeke met goeie wooretjes en 'et
maasie niet te beledigc dcur der knieë vast tc
1xkke. "Edclc juffrouw." riep 't ic niet onvrildelijk 'grstere ben un dcrue rvijnkleudge zee ont],on]me. wilde sturme dreve
luc wcg L1r 'm kwaaie geest brocht nre ieran
land orn meer ellende 1e lije. Want ik ken 'ict
gelove dat 'et op 'oudt, dc Gode zalle me
eerst trog meer dan genog te vcrdue geve.
'Eb erbarme, vo$tin I ll ben na alle rampe
onrmers dc eerste die ik zic, ik kcn vorders

iI

gien mens van al de beweuners van de slad ol'

op 'et land 'ier. Wijs mc de stad en gccl'nlc
wat om ine aagc mcc te bcrlckLc, as u dat cb.
Magge de Gode u gcvc \\'at.ie art bcgcul I
llcn man, ccn 'rLis, ceu gelukkig irorLwclijk I
Wa[t der bestaet tliks sterkers cr1 ri'looiL'rs as
'ct saneleve van'cn man en 'en vrouw dic
gócd bij mekacr passc' ccn doonl iu 'ct oóg
van dcrlui vijandc cn ccn zallle op 'cl oög

van derlui vÍindc. en vooÍ dcrlui rcll"el
groöste geluk dat er beslacD kL'll.' lir
Nausikaà met de bleurke anne gal' al]twoordr
zc iep der vrouwc nlet de praclltigc vlcohtc.
"Maasies, s1a dcris stil I Jullic loópc toch 'ict
rveg voor'or rnan'l Kol[ nou I Dochtc.iullic
nou echt dat'ie kwaad varr zirs \\as I l)at
bcstact 'iet: een nlan dic nacr de l:aiakc komt
lnct cen galg op 't oog ! Iln zo'lr 'ien rvordt
cr ook looit 'eboro ])acrvoor 'ornvc rle (lodc
tc veul van ol]s. Iht ue ucrure vetLls tc vorl
ucg. cllienig in,.lc ultij,.l klorsÈnJc z(.r Bi.'l
stuÍveling gact cI lrlct ons onr. Macr dat is
'en anne zwurvcr clt t10u dattie 'icr is nlotte

wc voor

'e

zurge \\,ant de z\urvcts ctt

bedelacrs kornrre vart zeus

zelfeu bennc blij

mct alles. 1oe, lnaasics, gccf onze gírst \\'at
ctc cn drinlie elr wast 'e1n ili de revicr iI 'ct
lou$4je voor de zc§vind." 7-e hlevc stacn,
pratede met ulckacr eir brochtc Od) sscus
vlug in dc louMe z-oas Nausikaii derlui bclast
'adde, leoé klerc bij 'cur ncr'r 'ccn h[rick cn
ccn mantel, gavvc 'll cnl de gouwe knlik n)cl
zachtc olie e vrocgc'n cnr in dc rcvicr lc
gaa , zen aage wassc. Maar tocl] zcc dc
groötc Odysscus teuge de maasies: 'Caiur
jullie maer zolíulg '€n endje vordcrop,
maasics. As ik dat zout varl mc skoerc \\'ast
ur rne invrijf met olie. Och. uat 'eb nrc 'rid
'Èt laflg zorder olie Drottc stcllc ! lk ga 'ict
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baàn waer

jullie bij beme, ik vin

beskamend me rlakelld

'et

te vcrtole an zukke

keurig uilziende maasies.

"

Ze gonge weg en

brcchte zen woorde over. Maer dc groótc
Odysseus waste il de revier 'et vuil van zen
breeë skoere en zer lcnde or 'ij spoelde 'n 'et
skuim van de eeuu.ig onrustige zee uit zen
'aare. Toe'die zen aage'cwasse addc cn
'ezalfde tot 'ic glom, trok'tie de klere an die
'e1 prille maasic'ad latc geve- De dochter
van Zeus, Athene, kwarn 'em op knappc,
maalle 'n em nog mooier qr forser en liet
zen 'aar krdle langs zen'oold op blommeblaadjes var hyastn(c. Odl sscus liep clJienig
naer 'et stÉnd van de ze€ en gong daer zitte
''as em 'aan in de moÍgendaurv
rnaasic

' fl

zc

sting verwonderd en
cp der dieNters met
de mooie vlechte el zee: "luister, maasie met

de blarrken arme, ik zal jullie deis wat
zegge! Die mar komt 'iet bij de godgelijke
Faiakerr teuge die wul van de Gode die op de
Olympos weune I Ecrst was'ie 'iet om an te
zien. nou
ie op de Code die ir dc brcca
'emel weune. Zo'n man zou ik wullc as 'tic
'ier ueunde ofas tic icr zou wutle blijve.
Toe, vooruit, maasies, geef onze gast wat ete
'en drinke. Die 'et 'oorde deeë metien wat ze

lijlt

verlangde en zettcdc'ete en drinke bij
Odysseus. El de 'eld Odysseus, die vcul 'ad
motte verduÍe at en dronk voor twier 'ij ad

Iang niks 'ehad. Maer Nausikaii mct de
blailien anne bcdocht wat ze liet klere
vouwe en op
op de mooie wage iegge en de

muilezel met derlui stevige 'oeve irspa,.rne.
Zelf klom ze op der plaas en riep Odysseus:
"Vrecmdcling, sta rnaar op orr rnee te gaan
naer de stad, daui wijs ikje zelf'et 'uis an val
nriin venlandige vade. waer je de voomaemsíe liaiaker z.te:IL za\, lJat bcloof ik. Ik rij
vooruit. Maer as we bij de omuuurde stad
komme kijk an elke kart vfi dc stad legt een
groöte 'aven eI1 dc wegt tussendeu is smal,
terwijl onze skepc langs die \\€gl op dr: kant
legg,:. ieder op /cn agc v.r{tu l,lck DaeÍ ia
oök de maÍt mct stild(e rots die te[ge mekaa.r
in de grond 'esloege benne. Daer wordt vergaederd. En dacr wcrke ze an 'et tuig vall de
zwaíe skepe, an de touwe en dc zaàle. 'lc
skave der oök rieme. Wait Faiakc gcve 'iet
om boge en pijle, maer om maste en fieme en
zeewaerdigeskcpe waerop ze onvcrvaerd de

asgrouwe zee deurklieve.

En rtri wul

de

praeljcs varl et voll vooLorrne, Jat 'lcr gtcll
mells n1e uitlacht ze berue der aslrant gelog
voor dal gi.l'iclr dic ons,/i(t li\\icJaerdlg cll
met arg opmerkt: Wat $as dírt bij Nausikaà
voor 'er gro6te ktappc vrccmdeling? Waer
'eb ze dir: 'cvonde? Vast der vri1cr! Of 'en
u

ucner die

ze op

epikt ebrarr

crr skip uit

vo(e

sheke. Want diqht in dc buurt weune
vorder gicn mense. Nog 'en geluk dat ze
uges ars 'el,t mar evolde 'eb. lvtult de nurule
val der aàgc volk, die om der konmc, benne
der te min. Ja zö zouwe praete ell dat zou me

gie[ goed doen!

IN MEMORIAM
Op I juri 1997 is overleden Willem Plug uit
Austaliè:
Opnieurv is ons iemand ontvallen die het
oude Noordwijk nog zelf had meegemaakt en
de herirLnering eraal ook goed wist te verrvoorden. Oudere mensen raken hoe langer

hoe minder

in tel, naar wic

mecr lezen. Willem Plug

blijft in

gedachten vooÍbestaan.

zl.jlr laatste

lcvenslase zo zinvol kan vullen als Willem
Plug raakt nooit uit tel.
Helaas kon Willen PIug zijn laatste twec
verhalen: Alle begin is moeilijk en De buren
Mooijekind, in Blauwdotts mmrmer 103 niet

l+ltlen ïh4 in í N5

onze
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VERJAERSKEDO
Jaap Plug uit Amhem stuurde de Blauwdotter een vethaal

i het Noot'àríjks,

waarmee zíjn rader lteeft deelgenonen aan de opsteleedstrid tet gelegefilrcid van de
ieing van honderd jaar badplaats Noordwijk itt 1966. Jaap Plug ís de zoon t an Kees
Plug oltewel Kees r)an Jan Da. Deze Kees was een broer van Bei
Jdfi D.t, die
rroeger als ome Bert Plug de Blauwdotter van reel infom0tie rootzag. O'et de itt lrct
opstel voorkomende knel schnift Jaap Plltg, d6t dít eetr ntud was díe de oude

la

Noold\lijkers tuet zelen bevestígd op de rug droegen- lílanneer zíjn o»etgrooh,ader
van zee kwam (hij voer op de koopvaarulij) en van Umuiden naar Noordwijk liep (!),
deed hij daar ondetweg gevonden stu§es kool en hout in rool de kachel thuis. Kees
val Jan Da schetst een beeld van het leyen ran de jeugd tu Noordwijk oat het begit
van de eeu*,wisselhg.
Jae om dan in die trjd te blijve zal ik ook
maer fu de tael van die tijd skrijve, de lener h
konne ze van ons kedo kaege, wantie ge-

bruikte we nooit.

Ik wiel drie

ebore dus keje begrijpe datek

october 1893

ln die tijd voere der zeker wel un twintig

va[ die tijd om

sk-uite, van Leen l)ael en Engel Sndt er Piel
valr Duír en van Jaen van Roan, nou dan zat
je al je vrije ti,jd op stra[d as de skuite ant

negentien onderd nog een beetje mee ken
pÉete.
Orndatter zoaveul Plugge waeren krecgic
welderis een bijnaem of ur skeldnaem dan
kome ze ut beter uit mekaer ouwe.
Mien Groatje iete Daetje, dus wier me Groatvaeder Kees van Daetjes, me Vaeder Jan van
Kees vafl Daetjes e[ nou ben ik Kees van Jan
van Kees van Daetjes ofwel Kees Dae en me
Moeder koule ze allegaer as Maeíje van
Berte. nou dar wele jelui alvast ln me jonge
jaerc kwamme der al eel wat badgaste lrae

Nooíek

op Zee, maer nog lang geen fruíukkers oor, dat kon oak iet want daer waere de

uisies te ldaen voor, maer un enkelde burger

mit un ruim uis veruurde toe al, en de
oaflzaek was uel Wullum Kdjnenburg mit
zun badotel en ut uis ter Duin.
Iederjaer koje zien datter meeÍ gasÍe kwaeme
en zienderoage wier de badplaes groater. Oe

wij

as jonges
oar,

ghg best

Vaeder voer op de skuit bij Piet Oeke van de
reederij van Wullum Knijnenburg, jae die ad
tic oak 1rog buite zen otel.

orue tijd deurbrogteq nou dat
je verveelde je det gau want je

ad ur oap vrijeid je mog nog overcl loape in
duin en in ut dulp was oak ruimte zat.
Azzie tuis te lastig wier, zee je Moeder "ruk
op, of gaet de penewiek op". Wat tat leste
woard beteekende weet ik nou nog iet, maer
ie begreep best dat je mos verdwijne. Me

klaennaeke waere in

't foarjaer.

Dan ging ie 's middags uit skoal ellètjes uac
uis en dan gau nae stEnd en nae de skuit van

je

Vaeder Je kon dacr gierr kured en je
rccdcr kon nog un oagie in I Tael ouwc cnJc
kon spreule zoaveul as ie !vou. 's Avens as ut
werh ofcloape $as. ging Je cele benramiig
mit de skipper mee en kege zc allegacr ccI1
sk-uitestik, dat was un alf liarsie mit dili

butter en kaes derop. Al leje rve gien ongcr
maer dacr was ie altijd bij el ut gebeurde
welderis dat Vaeder der giel kruirnel van
keeg. De skuite wiere eteerd mit gelc teer en
as ze dan vorder lcljes er urld u cere ,1an ging
de pronkvaen in de mast, dat was lur lange
wimpel road of blacw of groen.

Da11

wil:rc de

skuite op dikke rolle lraer ut laeg waeteÍ
etrokke deur soms wel zus span paerde en
dan meest nae pinlisterc voere ze of. Dar
sting ut stJafld vol mit v.ouwe en kinderc en
maesics die derjongcs u eghrogte. rlan kon je
metien leere voar later oe 01' dat mos. Dan
ginge de ankers 1os en zaelde ze weg, en dan

naer zwaie net zolalg as ie ze zien kon op
oóp van zeegen, oelarg ze wegblcvc wist
gien mens, al naedat ze vinge.
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Me Vaeder is eris dMien weke wegebleve,
zoa goed as gien aring, waeíer op, ete op, zoa

mos ie wel nae uis. Der stinge altiid wel
ouwe zeelui op de Wurft in as ze maer effe
tm skuit in de gaete keege, wiste ze al wie
offet wa§. Dan stinge we stiek-um te luistere,
en aster dan ien zee "tis Jan Gijze of Piet
Oek of een aire skipper dan vloge wij op te
kouse ut dulp in". Je wist al de zeelui die der
bei voere en dan gaf ie een skeew an de deur

"Jannetjebuur,

je man komt an, dan ad je

bombroad ewanne en keeg ie naederhand un
stuiver, soms welderis un dubbelle en un stik
of vijf zeekaeke, nou dan was ie de prir» te

.ijk.
Maer dan kwam Moeds en zee "twie ceníe
mag je versnoupe en de rest in de spaerpot".
Dan ging ie nae Mie Blens, ze iete aegelijk
eemskerk en vroeg ie om un alhe uitsoek,
van un groat blad en un alïie berom, dan koje
wcl vier keer der nae toe, of assie un rcjaele

buit ad dan vroeg ie om un cent pere of
appele liefst stekkies dan kreeg ieje pet vol.
As de teelt bijna ofelope was, soms wel in

november, was ut zeemansleve zwaer en de
vrcuwe waereÍI angsfug, veul kau waer en
waenig vange. As ik soms noggeris wakker
wier en keek deur de kier van de bessteedeur,
zag ik me MoedeÍ welderis deur ut uis loape,
Jan kon ze niet slaepe van de angí. Dan wi«
ul lijd da.a ze werom kwamme en \Àas ter nie
veul meer in uis, in 't foarjaer mit anmonsterc
krceg ze fl 40,- andgeld ir daer most Moeder
de vrouw dan maer zien dasser mit rond-

zuiveringszout of aÍrders sodae in goaie aers
keege ze die gedens gaer. Ze kecge oak
nog un braedjg dat was steuaring die brogt
je dan me de bokkumdam bij Aen AmmeÉele om te rcake en ad je de eelc winter un
bokkumpie bij de stampot. Ut gebeurde oak
dassc nae de adngieelt of ut overloape nog an
de kanl BiÍge visse. dan blevc,/e maer ienc
week wcg en mit skrobnele vissc d.an \inge
ze skol, skare, skcllevis, poan, tong, rcg enz.
As ze dan an de strand k:waenre bleef de sk-uit
mit laeg waeter un eldje van ut strand of, der
wier un arker in zee en ielr op straÍtd %et en
lag de skrit vast assut oag uaeler wier.

Dan ging de klirk deur ut dlup en riep tie
"groate visofslag op stÉnd rcgt voa.r Knijnenburg". De vis wier in mandes nae ut
strand edrcege, sooÍ bij soort elege, dan
kwam Engel Smit de raeder die was oali
ofslaeger, al die visloapers der om een in dan
oorde je "die paÍtij grcate skol, fijftig, feertug, vijfendutug", mijq in Jackop van Gijze
ad ze.

Dan was ter zundags rm groate rog op taefel,
vlaes was tcr ict bil. mae ue bmre van vis
groat ewore-

Nou mot jelui denke dat de jeugd entelt
speulende grcat wier, neen je rnos mee elpe.
Assut ruuw weer was ging ie shaÍrdjutte,
koale uit un vuilstee of out, allus voor de
kaggel. Dan ging ik al vÍoug nit me Groatvaeder mee, dat was ulr ouwe kofferdyman

en weurde bij ons in, un grcate kiel op zeÍr
lende en brogte we van alles mee wat maer

L:wam.

geld waerd was.

De eele zeurner broad aele op rm boekie of

Toe ikjaerig was, ik weet iet meer of ik acht
of Lien jaer wier, kreeg iJ< voor me verjaerdagskedo rur jongeskieltje, die maekte Siem
Kloas de maldemaeker, rrou al mos ie jc alf
doad sjouwe, je was ter nog groas nrit oak.
Ik zou best nog un end deur keme gaen, mit
wat je allegaer dee, zooas zeurners balletje
raepen op de termisbaen van uis ter Duin, die
was in de ol bij de rastieke brug achter de
letíerie en braemzouke in an de badgaste
verkoape, in je fakansie boane plukke voor
zeuven stuiveÍs op un lalge da8. elein nog
veul meer maer ik skaai ter ltou maer uit. Ut
ken wel weer toe zoa.

op de lat noemde ze dat, as ter wanig evange
uas kon je geniens je boekie o[betale al wie
ie nog zoa eertijk. As ter dan oferekend wier
bij de skipper dan sting de dam vol mit vaete,
urrete in boane, zeekaek in angerande eteswaerc en wiere daer porsies van emaeLl en
mosle ze omslaen. An wies geviel dut porsie-

an Keeze of an JaÍme, neszoalang totut op
was.

Stmop en rcuzel daer maekte Moeder stropievet van en keege we dat op ons brcad. De
urete en boane waere dikkels slegt meest
ove{aerig, an boaÍd moste ze der welderis
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NOORDWIJKSE MIDDENSTAND
In
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vervlogen dagen teidde dc muloleraar

Broekhuizar in Noordwijk een middenslandscursus. Zijn dochter Maryrcet bezorgde ons
twee foto's, gemaakt door Jan Steell. Op de
ene een stilleven met de totse vermelding, dat

voor het examen algemene

handelskermis

87,5 procent van de kandidatcn was geslaagd
en de namen van de gelukkigen il willekeurige volgorde: H. de Jong, ?, D. van Tilburg, D.
van Beelen, Van Lieshout, L.M. Warmerdam,
W. var1 der Nauw, K. van dc"r Niet, ?, J. van
der Meulen, H. Binnendijk, A. var Rijn, R. de
Groot. Het bestuur bestond uit Jac. Sloos, W.
Poortier. G.A. Weijers en L.A BÍoekhuizcn
De naÍnen zijn moeilijk leesbaar, dus mankeert er hieÍ en daar mogelijk wat aan. Gaame
ontvangen we van leze6 nadere gegevens ter
identificatie. De groepsfoto toont de dames en
hercn, met Broekhuizen vooraan rechts, naast
W. Pooíier, indertijd kruidenier op de hoek
Piet Heiruhaat-luliamstaat.

Een goepsfoto met ondcr andereir de geslaagde middenslandcrs uit Noordwijk

ir

I
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KLEDERDRACHTGROEP
Liefdewerk oud papier

In koíe tijd hebben we al heel wat mensen
om orrs heen vstztuneld die de klederdrachtgroep GON een wam hart toedragen, en veel
werk veÍz etteÍL

Zo is sr

Beide vrouwer zijn op bezoek bij mevrouw
Van Rooijen, die in het leukste en oudste
vissershuisje van Noordwijk woont. Zij heeft
ons haar huis, erf en tuin besclikbaar gesteld
om rcgeln'ntig foto's te maken

een schoenmaker die bijzondere re-

paÉties voor ons doet.

Via een afldere schoe naker wordel

Zn vadcr zo zoon
wc

voorzien van de mooiste schoenen en laary
jes.
Een stomedj stoomt olze kledirg.
Een mewouw breide alvast vier braamsteektruien en wil nog meer doen in de toekomst.
Behalve vier leden van de klederdÉchtgroep
GON hebben ook drie andere dames kleding
ganaaid voor de kledingkist van "Doen van
Toen- . Tezamen zo n veertig complele meis
jes- en j ongorspakken.

Jan el "zoon" Patrick nu
aatt- Ze dragen de zondagsc vissersdracht. Beiden roken een pijpje.

Kijk die "vader"

e$6

Dar Jan geuouwJ is kun

jc

Tien can

zijl

klcinc platte visserspeqe. rht vo,rrep 7ij6
hoold staat. Aanguien Patrick nog vrijgezel
is draagt hij z'n petje lekker rLitdagend achter

Dit alles wordt allemaal met lielde gratis

op het hoofd. Verder hebben ze de klepbroek,
't baetje en het kojak aan.
Patrick is 13 jaar. Ltij vaart ook sirds kort,
samen met z'n vader. Tja, en als jc werial,
vcrdienje geld en koopje vanje zakgeld eeu

voor ons gedaal. Daarom ook een driewerl

rokertje.

B€daDkt!!!
Waarover spraken zij ?
Op du e foto ziet u Jolanda als visvc*ooÈ
ster (r.) fl Jarurie als nettenboetster (1.) al
babbelend over de onderdeur- Ze vertellen
elkaar wat er die dag zoal is voorgevallen.

Algemeen nieuws
De klederdrachtgrocp GON grceit en bloeit.
Er zijn nu achflien actieve lede[ 9 vrouwen,
4 maruen, 4 meisjes en I jongen.
Dezc zorner zijn we gewooll verder gegaan
scptcnlber Tijn
mel alleÍlei acrivlterlcn en
wc begonnen met het naaiell van lieurve

ll

rcpiicatel.
Namens de werkgroep klederdraclrt,
Sjaan van Kckeren-Brouwer (tekst)
Eli van Kekeren (foto's)
Te1O71-361523'7

20
Bramenpraatje
Noordwijk had een eigen breipatroon met de

ofkameníeek, ook wel braamsteek
genoemd, waarschij ijk uit Denemarken afkomstig.
De tui was van donterblauwe saje! met
randen erin gebreid die op bramen leken. In
de rcuw was deze trui zwaí. 't Vefiasl gaat
dat vissers, als ze verdronkeq aan hun 1-rui tlherkermen waren als Noordwijkers.
Veel kustplaatsen hadden een eigen patroon
in de trui, zoals Kanvijk met het "Godsoog".
Van die bmmensteeltuien liggen er nu een
paar in de kast zodat ze gedragen kumen
worden door de bemanning van de museumkaam op marLlen en dergelijke.
Wilt u meeÍ weten over deze breisteek, dan
kunt u in de museumbibliotheek een anrdig
boek lezen: Vissel§tuie1! Nr. 204.
Over bramen gesproken. KeÍrt u de uitdrukking: "Ga om braaml" Wat ongeveer betekent ga weg, of,je bent hier teveell
Als laatste geef ik een recept door van
bramenlikeur:
U hebt nodig: 500 gram bmnerL 250 grcm
suiker, 0,5 liter brandewijn 35%, of
400 gram bmmen, 200 gram suiker, 0,6 liter

weken laten staal. l4rrur1, lekkcrl
Proostl

bobbel-

vanille-imuakbmndewijn

2

8%.

Bramen goed schoonmaken en in de met hete
soda schoongemaakte weckpot doen. f)e
suiker oplossen in de brandewijn en de pot
tot de mnd uílen. Goed afgesloten minstens

Optredens klederdrachtgroep GON
22-05-19971 en andere data: Rondleidingel
in het museum.
11,-06-1997l. Tuinweekend

"Markt onder

de

Linden".
15-06-1997: Tuinweekend "Markt order de

Linden'.

\

A, 15, 22, 2947-1997: Na rondwaldeling
showtje in Hof van Hoiland.
l2-07-1997i Bocketunarkl op het luurtorcnplein.

5, 12, 19,26-08-1997t Na

rondwandeling
showtje in I-lof van Holland.
15, 29-01-199'l I Zomemarkl Hool'dslraat.
12-08-1997: Zomenna.kt Hooldstraat.

2l-08-1997: Harddravcrijen

Konmgu

Wilhelmina Boulevard.
23-08-1997: Dehle DVS Katrvijk.

Op verzoek van de boetrJrandels Moby Dick

en Van dcr Mccr hcbbeir wc al lotel
verkopend de boekerularkt op het
Vuurtorcnplcin opgesierd met oÍ]zc
koshlums. llet rad van avontuur werd
meesterl-rjk gedraard door Aad var der MeeÍ.

Door de rnooie prijzen" die door

beide

boekla.ndels e.a. bcschikbaar ware[ gqsteld,
is het gelukt een prachtig bedrag op te halen.
Dit geld komt volledig ten gocde aan ol1ze

kloting.
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No or^a ij ks e foto gra aí G o of Ro o s.

Nu rnoest ik mijn donkere kamer in het llof
van Holland ook nog installeren. Die lag aan
het eind van de gang boven. Het werd ecn
hele sleperij . Maar beter wat, dan niets. Later
ontdekle

ik

van de t,ot,íg iaar or,erleden

\

)

wel wat fotowerk makcn". Ik rook mijn kans
en zei hem dat dat wel ging, nuar niet voor
geld. Ik wilde een half rnud aardappelen. lk
was in weken niet zo

blij geweest.

dat mijn kamq recht bovel de

kamer van de Ortskommandait Iag..... Ik
werLle daar lekker, maar hulp had ik niet
meer. Dus alies ghg een bee(1e primitiever.
Na acht uur mocht je niet meer op staat,
maar ik woonde dichtbij. Ik werlle tot zes

}If,T RUILTJT

uur en ging 's avonds nog wel eens terug.
Op een avond was ik ook weer eens íeruggegaan om nog wat te werken, maar ik dacht
even niet aan het klokje van acht uw. Na het

Nadat ik de nodrgc inlormatie had irgewoÍnen, wist ik waar ik heen moest in de
Jan Z,war1ensteeg, tweede huis bellcn. lk ga er
heen ei1 bel. Even wachteil. Er wordt open
Sedaan: "Oh, Roos, benjij het. Kon verdcr"
"En da:r?" vraag ik. "O, dat weetjij log niet
he. Nou, je loopt de keulien uit en dan links
in dc s(huuing. Als jc Eocd Liikl. ./ie je ecn
deurtjc. Dat druk je opr:n". "Oké", roep ik r:lrr
ga de keuken door. Bij het deutje aangekomcn dmk ik het, een beetje gesparurerr,
oper. Het gaat open en ik wil er in gebukte
houding doorheer. Tot mijn sclrik is het
eeBte wat it zie een paar getinifonneerde
belen. Ik dcht mij op en sta tegenover een
grote politic-agent (Jaap Imthorn). Ik schrok
me wild. Ilij begon te lachen en zei: "Fotogmfen zieie toch overal." Vervolgens gafhij
nre een klap op de schouder en vcrdween

gebmikelijke ontwilkelen cn fixercn werden
de filrns gespoeld. Dat spoelen moest ik in de
wasbak doen en duurde drie kwartier. Maar
ik hoorde de klok acht uur slaar. Wat nu te
doen? Ik liet de kaan zachtjes lopan, dan was
het de volgende morgen wel goed.

Dat had je gedacht. Het ging vriezen die
nacht. Het dunne waterstmaltje was al sllel
bevroren. Het water kon niet m(Ér weg en
stroomdc langs de muur naar-beneden, naar
OÍskommandant sliep.
De volgende morgen was weltotmij doorgedrongen, dat het niet goed was gegaan,
maar hoe erg het wel was, wist ik natuurlijk
de kamer waar de

nog

et.

De heer Oehl stond mij al op te wachten om
me flink de mantel uit te vegen, en ik "zou er
wel meer van horen van dc Ortskommzmda Dat gaf weer nieuwe spatuingen.
Maar ja, doorgaan was het parool. Na de
middag hoor ik zware voetstappen in de
gang. Ik daclrt: "daar zul je het hebben... ", en
ja hoor. Er werd op de deur geklopt. Ik doe
open err sta oog in oog met de ftskommandant. Lleel vriendelijk vrocg hij wat ik hier
deed. Ik vertelde hem het een en ander over
het ontwikkelen en afdrukken van foto's.
"Ach so", zei hij, "dan kunt u voor mij ook

".

lk

had weer eens een ruiltje in het zicht. Er
was namelijk een claldestiene slager- Men
had laten doorschemeren, dat hij niet aan cen
rokertje kon komen en hij wilde graag ruilen.

door het dcurtje. lk liep door naar dc kcuken
var het volgcnde huis en kon rnijn boodschap
doen.

DE TOCrIT MET BODE KOOIJMÀNS
Op €en avon4 het was al over achten, werd
er gebeld. We schrokken behoorlijk. Wat zou

er zijn? Het was de inmiddcls bekende
polilieagent Imthom. Na de begroeting

vertelde hij dat het niet best gesteld was met
schoonoudem in Amsterdam. Beiden
waren ziek eD oldervoed. Opdeuw reden tot
ongerustheid. Wat te doen? "Nou,ja. Jullie

mijn
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weten nu genoeg en

ik zou niet weten hoe

jullie dit op moetan lossen," zei Imthom en
hij vertlok.
Toen schoot mijn vmuw te bíDen dat bode
Kooijmans nog steeds met de motorvrachtboot naar Amsterdam voer. Zij haalde een
koffer te voorschijn en oveÍwoog mel mjj
wat er allemaal voor mijn schoonouders van
dienst kon zijlr en mee moesl
De volgende morgen heel vroeg zou Kooij-

mans op zijn klompen voorbij komel. Van
slapen kwam Íiets neer.
Ja, hoor, daar hoorden we klornpen- Was hij
het? De voetstappen kwamal dichterbij. Het
was pikke donker. Hij was ons huis genaderd
en liep voorbij. lk rende naar buiten en riep
Kooijmans. Hij keek op noch om cn gafgeen
antwoord. Dan moest het iemand anders

geweest zijn. Even later hoorden we weer
voetshppen, en ja hoor, we zaten nu beter.
We veÍteldfl wat er aan de hand was en al
spoedig was alles in orde: we mochten mee.

In het donker op de boot aangekomen,

moesten \ e ons ee§t oriënteren. Het was
allemaal zo vreernd. Later op de reis vedelde
Kooijmans dat we ons bij Schiphol moesten
verstoppen, want daÍr kwamen de Duitsers
aar dek 3oor controle. Hij wees me een
opening, die €en kooi heette. Ik keek een
bee§e belauwd. Dat daa.r e€n mrers in kon.
Maar met wat passeÍr en meten ging het toch
wel. En jawel. Brj Schiphol gekomen moest
ik hals over kop naar de kooi. Dat was even
heel spannend. Het viel gelukkig mee, wart
ze hoepelden snel weer op.

In het huis van mijn schoolouders hofÍèn we

een teurige toestand aan. Moeder had
dubbele oorontsteking en vader had heel
dikke benen var ondervoeding. Gelukkig had
mijn vrouw de kofler gocd gepakt, zodat we
de reddende engelen genoemd werden- Ze
wilderr ors van alles geven van wa( zc nu in
huis hadden. Wij wilden niets hebben, want

we gingen met de boot weer naar

huis.

VoldaaÍL

moeilijke tijd. Dat idee had miiu vrourv ook
Wij hadden nog geen kinderen, maar de
huren uar de orctLant. lalrrhe Varr Spanju.
wel. Daar waren hvec klcinc jongcns. Mijn
vrouw gil1g praten met de oveÍbuurvrouw en

zij

smeedden ecn plamrelje.

iets anders onr over fla te denken
De grote dag was aalBebrokell. De Sint liep
statig naar de overkant met zijn trnecht. De
deur ging open en het gezarlg braL los. Dic
knecht was ik, zonder verpaldiillg als Zwaíc

Piet. De Sint was natriurlijk gocd op de
hoogte en nist alle goede en kraJe cigenschappen van de bengels. Het lerhoor was

begonncn. "lJl, zi.jn jullic het hele jaar lief
gcweest voor jc mocder en je olrla?" "Ja,
Sintcrklaas." "En," vcrlolgdc dc Sint, zich
lot de oudste wendcnd. zcl jij j,: broenje niet
meer zo plagen?" "Nee, Sinterklaas". "O,ja,
hier staat nog iets in r jn grote boekr jij bent
rvel ecns hoel ondcugcnd op school. Bcloofjc
me dat jc dat ni(]t wcer z.rl zijn'.)" "Ja, tantc

Jenny," Íicp hij sniktriend. De anderen haddcn het tocn

ncl mrrcrhlk

crr Jc Srnl kroop rn

zijn baard.

SIGARETTEN

vader ging het ook al raa.. llij vertelde
lij een paíijtje sigaretten had gekochl
van een Noordwijker. Ecn grocntcnboq uit
Noordwijk-Binnen. Hij wou nict zeggcn van
wie. Het was goed spul. "Osuegie" stond er

Bij

dat

op. Mooie verpakkirg. Ka.el Vilk van de
Beum was de eerste klalt. Maar met ollgewenste gevolgen. Karel laat de mooie doos
bij hem in het catë op de bar liggen. Er komt
een Feldwebcl biru1el en zicl de doos al
gauw. "Wat heb je daar not?". vraagt hij.
"Net gekocht bij Roos aan dt: ovcrkant.
"anhvoordt Karel". "Maar die zijt1 gestolen
l!1", schrecrwt de Fcld\\,cbei. "Drt weet ik
niet," antwoordt Karel enigszins gcschrokken. De Feldwebel beent de staat over en

of hij nog mr.::r val dic
sigarettm hecft. vader zegt dat hij nog Iuaar
een paar doosies hcc[i. M.rar .lic zijrr
gcstolen M " brult de Ireldrvebel »eer. "Dat
vraagt vader

SINT MCOIÀÀS
Silt Nicolaas was in aantocht. Het is ret ofje
daar toch iets aan doen moet, al was het eqr

Mijn vrou\\, zou

voor Si[t spelen. Dc dunes hadden al schik
bij de voorbereiding. Leutri toch. Weer eens
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dacht ik

groep dic, om welke reden dan

"Dat weet ik niet"

gedwongen was met Duits€rs mec tc strijden.
Vader was een hele rveek iet dt de kleren
geweest, ook 's nachts niet. 's Nachts had hij

wel", zegt vader, "want er staat O.R.
op en ik heb ze gekocht van een militair."
schreeuw1 de Feldwebel.

Vader zei maar Íriets meer. Ecn uur later
ongeveer stappen twee militairen de winkel
binnen, met mooie koperen platen op hrul
borst met de teksl Feldgendarmerie. Dat is
behoorlijk schrikken, als ze ean huiwoeking
beginnen en de hele boel overhoop halen.
Vervolgens goarr ze naaÍ de tuin. De sparÈ
ning stijgt. Achter in de tuin stond een stenen
schuur met twee mooie motorfietsen. "Daar
komen we niet voot," zegÍ een van hen bij
het zien van de glanzende motoren.
Ik had de blikverpakking
de tuin begraverl
dus de sparuring was er nog niet ai Zij zoeken verder in alle hoeken van de tuur en

il

komen ten slotte ook op de plek, waar ik
gegraven heb...... ze lopen er overheen. Wat

een herademing. Maat

zo was het

niet.

"Niets gevonden," was hun conclusie, maar
vader moest mee. Ze hebben hem ondervraagd, maar vader wist niets. Toen werd hij
opgesloien in een kelder van Fluize Offem.
Wij zaten om begrijpelijke rcden behoorlijk
in de rats. De andere dag werd vader gehaald,

ook

weinig rust, wanl dan gingen die knapen op
roof uit. Heel voorzichtig voelde vader een
hand komen, die probeerde dc bimenzak van

zijnjasje te bereiken. IIij greep de lrand fors
beet en sloeg de dader van zich

"Wcg var pappa!

ll

"

iÍ,

zeggendet

Je voelde het eind van de oorlog naderefl en
de spaÍmirg steeg dagclijks. Ze haddel al gcnoeg gezegd, dat als vader niet zou spreken,
ze hem dood zouden schieten.
Weer teÍug in hct Jorp ucs rnln nicunsgie-

righeid naar de "groentemlan" natuurlijk
onweerstaanbaar gewordqt. Wie was die
man? Wie had vader de gestol(,l sigaretten
geleverd? lk girg mu[Ielcn iu de pupieren en
kwam achler zijÍr identiteit. Hij had inmiddels
gehoord wat e. met vader was geberud eI1

kneqr hem zodanig dat hij het madzaam
vond om onder te du*clt. Bij/ijnhlnsgckomen versprak zijn doclrtertje zich cn
maakle zodoende duidelijk waar hij zat. Ik,
bcangst \oor vaders levcn, \ras niel le

Bij

keeg een fiets en moest mce, naa.r de
bunkers in de duinen. Van Katwijk tot

houden.

ZandvooÍ bunkers vol soldaten bekijken. En
dan aanwijzen van wie van dcze klapen hi1

gevraagd, of hij, als hct vcrkeerd dreigde te
gaan, bereid zou zijlr zich te melden. Hij kon
natuurlijk niet direct antwoord gever, nua.r
uitcindclijk beloofde hij dat loch. Het waren
lange dagen ze kropen voorhii. l'cUicns gutg
mijn vrouw met eten naar vadca toe. Ën we
wachtten op nieuws van radio Oranje. Bij een
bezoek aan vader kregen rle volkomen
onverwacht te horel dat we hem vrij konden

de

sigaretter had gekocht. Maar teikens w{:cr,

bij elke compagrue, zel vader "Hij ts er niet

bij".

Toelr hebben ze hem in een kamertje bij

de ingang van de Van der Berghstichting
gevangen g%et. Daar keeg hij de opdÉcht
om naar buiten te kijkal en als hij de
bewuste soldaat langs zag komen, mocst hij
roepefl:

" "Dat

is

hem!ll"

De tweede dag zouden wij hem etell mogeÍr
brenge[ had €en .urogante Feldwebel ons
toegezegd. Met gemengde gevoelers gingen
we er heen. Ik kon daff niet zo makkelijk
nu1n mond houden. en was door de spalnilg
iets te fel. Dit had tot gevolg dat mijir vrouw
daama maar alleen ging. Ik mocht niet meer
tnee.

Daar op de stichting had mijn vader het niet
gemakhelijk. Hij veÍtoefde cr tusser Russer
cn Georgiàs, die hem pappa noemden. Een

schrok

hij

zi.jn onderduika&es gekomen

vreselijk.

lk

heb hem

toen

krijgen voor 4000 guldell. Wat nu? Dat
be&ag stond haast gelijk aan een gerniddeld
jaarsalaris en al had het geld zijn normale
waarde wel verloÍen, dit was eren hoop geld.
Maar we scharrelden alle centjes bij elkaar en
leenden €r zo thks en reohts wat bij. We
kegen het rond. Moeder net nijn wouw op
stap om vader te halen. Lin rvaarlijk het lukte:
ze kwamcrt rnet vader thuis.
Vader heeft als zakcrunaD orr1 ee krvitantie

gevraagd. Zelfs dat krvarn in orde....

afscheid

lud

een klerk

Bij zijn

hon een brie{e in de
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hand gedrukt, waarop stond dat het bedrag
vrijwili.ig was geschonken voor het Duitse
Rode Kruis. Dat was gerafhneerd, want nu
kon vader q nooit een afoekpost van makenWij vonden het overigens veel belangdjker
dat hij dit avonhrur had overleefd.

BEVRIJDING
Maar toen, op een morgeÍr, kijken we naar
buiten en zien allemaal vrolijke gezichten.

fl

aan de hand zijn? Mjn vrouw
doet een sjaal om haar hoofd (toevallig een
oranje) en we gaan naar buiten. De oran;e
sjaa.l ontsteekt enlhousiasme en uiuhnige

Wat zou

vreugde, waarbij mijn vrouw bijna op de
schouders wordt genomen. Het is duidelijk:
Wij zin bevdjdlllll Holland is weeÍ vrijlll
De vreugde is onbeschrijflijk. Iedereen trok
joelend en zingend de slmat op. Tanks rolden
het dory door. De volgende dag k:wamen er
tot iedem $ote vreugde nog meer taÍ*s. Op
een van de gevechtswagens herkenden we

tot

onze grote verrassing Eddy Vink, die lange
tijd vanuit EngelaÍld actief was. De soldaten
werden naturulijk luid toegejuicht. De Duitse
soldaíen zagel het allemaal met geÍnengde
gevoelens aan. In hun haÍ waren ze rtatuurlijk ook blij, want ook voor hen was het
afgelopeÍr.

Al

degenen die

dit bewust

hebben mogen

meemaken, zullen dit beeld van de
nooit meer vergeten.

belrijding

Overal was vreugdg waarje ook kwam, dus
op de zaak was ook een feeslelijke stemming.
Een tank stopte voor de winkel. Er kwam een
Canadees

uit om eelr film te kopen eÍl hij

betaalde met chocola en sigaretten: het kolr
niet mooier. Ik praatte nog wat met hem en
toen bood hij aan me thuis te brengen met de
tank. Nou, dat liet ik me geen tweede maal
aanbieden. Zo naar de Wilhelminaskaat (de
Krocht). Mijn vrouw staat voor het mam en
ziet het gevaaÍe het huis nadercn eÍl vervolgens dat kleine koppie van haar man et
bovenuit komen. Alles goed, alleen wo)ijk-

soldaten, waar nu heleÍnaal de 1'ut uit $'as.
Ook de groep waarbij vader gevangen gezeten had, trok voorbij. Mijn vrouw kon hct
niet nalaten die jongens spotteld en lachend
aan te kijken. Canadezen liepen er tussen met
getokken Íevolver en dede[ of ze dronken
warerl want dan waren ze nog gevaarlijker.
Aan de vreugde kwam gc'en eind....

BEVRIJDINGSFEEST
De bevrijding werd gevierd op het Lindenplein. Daarbij was ook de B.S. (Binnenlardse
Stri.jdkachten) aanwezrg. Deze grcep stond
onder commando van vezetsman majool
Roeleveld. Het was gezellig druk en het
Oranjezonnetje scheen. Er was muziek en er
werd gezongen. Wat wil een nens nog meer
na zoveel ellende. lk Liep ,Janr rnet mijn

vrouw en mijn caoera te speuen en te
groet€n. Daar klinkt ineens door de
luidsprekers de stem val Roeleveld mct het
bevel dat het fototoestel van lotograaf Roos
beslag gcnomen moet
onmiddelLijk
worden. Ik schrok hevig. Natuurlijk kwamen
er spoedig twee afgezanten van de "grote
baas' op mij af en weg was miir carrem.
Razend was ik. Mjn vrouw zegt nog wel
eens dat ze me nog nooit zo kwaad heeft
gezien. Het was overigens heel goed datze cr
bij was.... Roeleveld heell dcama rrog iarcn
geleefd. De volgende dag bell ik naar het
mijll
raadhuis gegaan. Heel graag wilde
camera tcrug hebben het uas irnrners mijn
kostbare brcod\Mi ring.

in

il

We haddfl pas\een meuwe (1oco-)burge-

Ik woeg hen, rvaarom
ze mijn camem in beslag gcnomer hadden.
lïj dachl omdat 'ze" me rvel eers gezien
haddcn bij de militairen achter de vuudoren.
Dat was nahrurlijk grote flau\,!,ekul, want
daar zag je wel meer Noordwijkers. In ieder
meester, G. Vogelaar.

heid.

geval keeg ik mijn camera teru8. MaaÍ de
openbare belediging had nij diep gegriefd...
En dat door de man die ik aan pasfoto's voor
de ondergedoken spoorwegmensen had geholpen.

De volgende dag werden de Duitse soldaíeru
die nu krijgsgevangenen waren, afgevoerd.
Dar $as een veíoning op 7ich. Lange rijeÍr

DE WEG TERUG
Nu was de tijd om leÍug tc kcrcn lans aar $iJ

gekomen waieÍI. Dat zat natuuÍlijk niet zo
gcnakkelijk. Met ol1s huis was het wel goed
afgelopen, maar aan hel huis van vadu en
moeder was haast geen hout meer t(. bekcn-

kacheltjes. Dus wij maar pakken voor de
verhuizing. Terwijl mijn vrourv daar mec

ncn. Alles was opgestookt in dc

houdcn

zomer-

bezig was, pinkte ze een taartje weg. 7,c \las

een beetje van Noordwijk-Binrcn

gaiul

VISSEN IN DE WTTE ZEE
Wat moet eor afbeelding van het

Floge

Noorden ia de Blauwdotte, Het zit zo. Kort
voor de oorlog maaklen enkele Nederlandse
vissersschepen met rijkssubsrJic ccn scrie
experimentele reizel naar de Witte Zee. De
bedoeling was uit te vinden, of de visgronden
daar ook geschill warel voor olrze vloot. Er
bleek vis genoeg te zitten, maar de kwaliteit
was minder dan we van de Noordzee gewend
waren. Het experimeÍt heclt nooit een vervolg
gekegen.
Op een van de schepcn wzs de uit Noordwijk
afkornstige Gerrit Plug (Gerri llut) schippeÍ.

Jan Maarten Haas[oot (Jar valr
ftrngeerde als kok.

Jal1

Berte)

van Berte kennen wc

uit Blauwdotter 102, waa n wcrd gesckeven
over zijn vijftigjarig hurvelijk met Arendje
HaTenoot. cn uit Blauwdolter I 0l waarur zrjn
kleinzoon Jan van Durn uit dc Stjjnfes
Duinstraa( het vcrhaal wcrlegt. Jar zijn

om met Arcndje 1e kunncir
trouwel zijn naafl Hazeiroot in l-Iaasnoot
grootvader

moest laten veÍà1derql. Jal1 var Befie sfuurde

vanuit het Hoge Noorder prentbrieÍkaaÍen
naar UciJVUol JrrL srarvin cr hrq curr is
afgcd.rukt, verz onden 9 febnrari I 933.

#.

!.-

Afl

De

Erin varende in de Witte Zee tussen ijsschotsen in 1933.

De bemdru ng vcn Je Erin rnet eeÍslc \an lirLks.lan

\ar Beí..

N.Z.H.-bus in de jaren vijftig. De chauffeuÍs zijn de Noordwijkers H..r. Ve locvcn
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STRAATMUZIKANTEN

§ot)

_

Itt 1906 deden de cabaretier Louis Pisuisse e de joufialist ltla.r Blokzijl vet kleed als
haliaanse shaatnuzikrnten Noordwijk oatL Hel eerste deel tmn hun beletcnissttt
stotd in de voige Blauwdotter- Ílier het slot.

tweeën ifl 't Ícstauant Konijnenburg op den noordelijkcn boulevard
cen bescheiden hoekje (want 't was er eigenlijk voor ons zwcÍvcrs [c netjes) een boter-

locn we over

il

l

l

dcn, want ons rcpertoiÍe had em respcclabelen omvang.

Mct bredc hoedezwaaien vcrlictcn we 't

gcbrttiken en daar onzc Íerettes teldelt,

tcrras, om maar rvu:r verderop roor ande'rc
villa's ons gcltÀ te beproever.
Eeu Noordu,rjkse diender, dic urct blijkbaar

bleken we aan kwaÍjes, dubbelles en centen

wclgevallen naar

ham mct vlees en een kop kofïie gilgcn

/

3

90 in Hollards

eI twirtig

Pfcrurig ur

Duits geld te hebben opgehatÍd Hier sloten
we ook ons eerste avond-engagement af.

Op het tems van het Iluis ter Duin zat het
vervolgcns vol, onder dc wararda en aan de
sl-randzijde. Dat beloofdc vcrl, maar vergunning tot spclen vragen was l'ier nodig.
Dc directeur, die natuurlijk Frans sprak, wou
eerst et veel van een conccÍt op zijn teras
weten- Maar we overfuigdcn hem ervan, dat
zelfs op het deÍlige terras van Huis ter Duin
op zo'n Zondagmiddag wat afrMisselhg nict
onwelkorn is, an hij gafons pcnnissie.
Wc werden op hct tcrras ontvangen met c!'n
mengeling van verbazing, vuheugdheidover-wat-afivisseling or ntedelijdan, terwijl
ik mecnde bij enkele van dc aristocratische
gasten ook wat eÍgemis tc bcspeureÍr over het
tèit, dat zulk bedelaarspak voor hun deftig
hotel werd toegelaíeir
Maar muziek ve.zacht hct gemoed, en tocn
\,,,'rj .'nige van onze bestc nurrmers gespeeld
harlden en
mijn nrelancholielsten toor irr
oen p&r romalnces elr de "Screnade du Pave"
had gelegd, mochten urj in orze hoeden (die
heerlijke slappe sombrero's, die in elk model

il

te vou\ven en te buigen warcn) de mqist
onmiskenbare beu.ijzen van welgevallcn
irvrunclen. Ook bleck dc gocde stemrning
onder het publiek op dc wijze, die ik al als

ectr zeker teekqr

val

animo had lxren

kaurcn, namelijk door het vngen of\!e dit of
&il ook speelden. waarop rvc gelukliig vrijwel doorgaans bevestigend konden antwoor-

dc rnuzick had

staan

Ittistereq volgdc ons nog een eind rvecgs dcn
strandmuur langs, omdat hij cr blijkbaar niet
gerust op was, dat \!,rj ons zoudcn houdcl
aan het verbod, orn op dcn openbarcl \\,cg te
spclcn. En om dc waarhcid tc zcggcn, daar
kondcn we ons ook niet altijd a.ul houdcn.
Want als bcwoners van een of andcrc villa
lust toondcll onj tc horcn. tlar korrclcn rvr.;
ons toch waarlijk door het lèit dat cr gecn
hek om zo'n zomcrverblijf §?s (u'at onzc
schuld niet nlocht heten) la1cn §,*-rhouden,
een aardig somuctjc tc verdiene[
Zo brachten wij bijvoorbeeld een aubadc

aaur

vfi
op 'n

een Duitse familic, die met eeu stoct

allonrull-aardige blondc krndcrcrr

ball(ol i4at, terwijl zich bcucdcu op

de

§,aranda eer jongc darrc Í(]}rgezet lrad, voor

wie ik met dcn glocd der overtuigirg kon
zilgen "Sois bomrc, oh,llla belle ulconnuc".
EEN MOOIE AVOND

't l,eek nu ol wc [iet meer zoudel nrogen
ophouden nlet slÈlerL $,ant toeD wc lroe cn

bij Konijnenbug aiukuamcn,
\re het noordelijk deel van dc

hongerig
vonden

boulevard zö vol mensen en zo lcvcndig, dat
het zonde en jarruncr zou zijn gcB'ccst, ons
Jaur niel t( lutcn horen l.erst spccldcn we in
en volkscafé
Croot was Je vcrarderirg rarr rurlilorrrrnr
toclr we, na het caIé verlatcn tc hebbcn, waar

Noorduijkcrs-opJrur-Zondags nrct hun
vrouwer Ètl hrur [rcisjes zatcn achtcr ccrr
biertje of ecl] boncltje, voor hct clcgaflte
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Pensioll Noordzee kwamen te staan, het
grote, luchtige, blarke gebouw, waar vele
famiJies tegelijk eerr aangen urm zomerverblijf kuner vinden.
Vergunning om op het terras voor het huis te
spelen woegen wii en verkegen we zonder
moeite van een der h€refl die buitel zaten, en
nauwelijks was
begoÍrnen, of op alle
waranda's en balkons verschenen de gasten
om te luisteÍen, tevijl uit de hoofddeur de
jongens en meisjes kwamen aangedmafd, die
de muzikanten van dichtbij wilden bdken.

it

Hoe lang we daar wel voor '1 Pension
Noordzee aan 'l /ingen en speten zouden zijn

gebleverq durf ik niet te zeggeÍL maar regen
aal ons buitenconcert een einde. Aan
nat worden mochten wij orze gitaar en
maakte

mandoline ('t hamonium hadden we bij
Konijnenburg gelateÍl) niet wagen en dus

wij dankbaar afscheid.
bij Konijnenbug
aangekomen, of uit het Pension Noodzee
kwam ons ean jongmens (naar zijn Frans te
oordelefl een hogere-burgerscholieÍ deÍde
klas) om te vragen: "Voulez-vous jou€r 1A
namen

N4aar nauwelijks warcn we

dans

lamaison?".

"Ce soir,

monsieur?

S'il

vous plait,

het ongewone werk, dat we achter de rug
hadden, gevoegd bij de niet ger g te achten
r+spanning van een gansen dag komediespelen, deed zijn invloed merken. We raallen
duchtig vemoeid en het deed ons goed 'n
half uuÍtje voor onszelf te hebben, vóór het
concert en bal bij Konijnanburg ecn aanvang
natnen.

Te halfnegen precies speeldel we in

de

conceÍt- en danvaal van Konijnenburg.
We speelden daar voor de polonaise--.. Maar

't publiek,'n

burger-Zondagavond-pub1iek,

dat voor 't merendeel buiten in de waranda
zat. omdat bimen de zaal voor't,larsen vrij
moest blij ven, toonde in da.nseir log niet veel
lust. 't Wilde blijkbaar eerst eens horm wat

de "Italianen" van hun vak verstonden.
Daarom zolgen we het bij maldoline eir
gitaar en ook bij 't orgel eer paar liedjes
voor, doch de pianist, die geen beroepsmuzikant was, maar de waard zo'Zondagsavonds con aJnore aan dansmuiek hielp,
bedierf ons 't effoct door te lrachten met ons
mee te speleÍ, hetgeen hem al heel jarlrnrerIijk gelukte. Dit zag de marr houwens zell.
wel in, wal1t nret '11 opmerkilg tegel eell valr

zijn kennissen, dat hij met die

Italiaanse

Daar werden we door de eigenaar (Joseph
had vroeger vele zomers weken lang onder

muziek niet ovenreg kon. nrlrr.le hij zijn
pianokruk voor Joseph in, Jos:ph, die ik
síeeds als "piadste prl.micl ordrc" placht te
roemen. En toen die met zijn walsen begon,
zwierde al heel gauw de ganse zaal vol met

zijn dak vertoefd, en toqh werd hij

dansende paartjes.

monsiew. Mais à quelle heure?"

"Maintenant".

2b trckken we weer

naar

Pension Noordzee.

niet
herkend) naar boven gebracht. waar wij een
concerEaal in 't klein vonden. Stoelen rir'aren
er in een ruim en hoog vertrek op rijer gezet
an alle gaslm van het Pension, jong en oud,
kwamen er samen.
We zongen en speelden ons hele repertoire
af, walsen en cake-walks, de Hiawatha en de
IUarttchiche, het interÍnezzo uit de cavalleria
Rusticana, zelfs het Largo vaÍI Hàndel.
Wij eindigdel met het Wilhelmus en namen
toen met veel dankbetuigingen afscheid,
nadat wij eerct rog op de gezondheid van de
heer Van Beelen. de huisheer, hadden gedronken, die de maat zijner vriendelijkieid

vol mal door ons eor hccrlilk glas wjjn

te

schenken, dat ons weldadig aandee4 want

OP ZOEK NAAR NACHTVERBLIJÏ
Waar we zouden gaan slapen, wisten we na
alloop nog niet. Maar dat we olls ditmaal niet

met een halve politie-brits per

persoon

zoudefl moeten behelpeq stond vast. Dàarvoor hing mijn geldbuidel mij te zwaar in de
zak. Wij voelden ons rnannerr-in-bonis m
zouden, moe als we waror, naar NoordwijkBirme[ gekamd zijn, walrneer er nog een
ham was geweest. Nu zat er rriet anders op

dan lopeq hetgeen íe mi1lder
was,

aaDgoraam

\vijl het stortregcnde.

't dorp gekom€n vroegen r.vc nu dadelijk
de weg naar Godijn, het hotel, dat ons de
It1

vorige avond als vollislogement

was
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aargeduid. Nu was de hoge prijs voor logies
geen beletsel meer. Het geld was disponibel.
Maar we hadden in onze vreugd geheel ons
weinig-eervol verleden vergeten, wij dachten
er ltiet aan, dat we in Noordwijk-Bimen als
zwervers ie boek stolden,
die "op de wacht" geslapen
hadden.

Nauwelijks waren

olrze

eefl fiets zijn avondronde deed.

]ln

de stilte van het dorp doorklor*, gingen er
hicr en daar rarnen en deuren opeq kwamen
de brave burgcrs kijken en
luisteren. Zoeke die mense
slaapgelegelheid? Kwam
een rnoederlijke burgerjuf-

frouw vragen. En

sjofele v€rschijningen door

't licht

reeds

zagen wij de politiewacht wee. als ons voorland. Maar door al 't gepraat op stmat, dat hol

haar

e.htgenoot, 'n lange, scluale
man, die nret bedaardc pas-

van de ganglantaam
in hotel Gordijn bestmald, of

de

vierkantc huisknecht
sen achter haar be,rlrij vigheid
eneet met 'n "geen logies",
aanliep, voegde dadelijk aan
de deur voor onze neus dicht
haar vraag toe: "Wij hebben
or dmaide meteen het gas in
bedden vrij "
de gang uit. We klopíen nog
"Laat ze nou naar gauw
eens, lieten ons geld klinken
birure komme" (noodde de
voor de deur, maar 't hielp
Juffrouw weer.) "L)an zet ik
et. We kwamen er niet in.
ze nog ellè 'n lekker bakkie
Toen, met weinig hoop op
kol1ie en geef ze wat te ete.
Iruis Pisuisse
welslagen, naar
deftige
Ze zulle nog wel wat lus[c,
FIof van I-Iolland. Daar was 't een klein chic denk ik...."
"obertie" dat ons de dew wees.
De volgcnde morgen om half vijf stond olze
Het dorp leek uitgestorven. Wij zagen en gastvruuw te halvedijve uit het trapgat."Kom
hoorden niets meer op straat en als wij nog je er uit, jongens. 't Is je ti.jd, hoor?"
eens aan een verlicht raam klopteq was't
't Toiletinaken ging gaurv genoeg. Beledcn
rvoedend blaffcn van een hond
enige
op'n birmenplaats vonder wij pompwater,
anhvoord.
zeep en een grcve handdoek, en terwijl we
Dan maar lopen in de richting van Piet ons wasten, was de dikke huisnoeder in d'r
Gijzenbrug, en trachten onderweg logies te nachtjak al weer druk in de weer om thee
vhder, of te slapen in 't wachthuisje bij 't voor ons te zetten l.n boterhamnel te
station. Want de stoÍtregen, die maar aansnijden.
hield maake buitenslapcn al heel weinig "En zalle jullie nou is 'n briettaaÍje scluijaanlokkelijk.
ven? Hier is ons adrcs," en wc kegen 'r1
'Gehen Sie schlafen?
klonk het opens cnveloppe, op hct hoofd waarvan gedrukl
vriendelijk uit het donker van een der smalle
stond: "J- Van der Plas, mr. Schoel- en Laarzijwegen die op de dorpsstmat uitkwamen. zenmaker, Noordwij k-Binnen ".
We wachtten, tot de vrager in 't licht van de We beloofden te schrijven, ell ook dat we, als
hoeklantaam verschencn was, elt zagen dat we weer in Noordwijk kwarnen (we moesten
het een jonge man was, die we ook in vooral met de kermis komeq zei ze) weer bij
moeder Van der Plas onze intrek zorden
Konij nenburg wel hadden opgemerkt.
"Komme nur mit,'' zeihij .
nemetr. En we zouden 't waarlijk doen ook.
Want zo'n echt gulle, Hollandse gastvrijheid
Het werd alweer een gebeurtenis in 't dory.
Olze vriend spmk twee mannen erop aan, die zouden wij telkens wel weer willen genietenwaarschijnlijk nachhvakers waren, en met Toe[ stapten we 't stille dorp door en de
hem vonder; dat het niet te pas kwam landweg largs mar Piet Gijzenbrw.
mensen die ervoor betalen wilden, logies íe In 't íationnetje daar maakte ik mijn rekeweigeren. Ook de chef kwam erbij, dic op dng op, die er zó uilzag:
.

't

't

"
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Ontvangen:
tlcirr.-................. - ----...- ---- ---Í 1 -3'1
Herberg in Noordwijk-Biurcn.../ 0.33

Uilgaven:
2 cnliele reis Lciden...

Ir1 de

12.41t)

/ {) 5ír
.... / 0.60
Middageten......... . ........................./ l. l1)
11ier................................................. / 0. I0
..

()ntbijt..........

Middags voor het
Huis ter Duin en villa's..............1 4.22
Vooravond voor de vi a's........./4.82
Konij ncnburg.. ............ ........ ......./ 1.30
Van 12tr tot 2t4 op
de Bouleva.rd........ ....................í 3.90
Pens. Noordzee.......... ------ -------- -Í 8-22
s

|

...........

/\vondeten.............. .

tn

Logies................ ..................1 20ll

Lntriclc rcis

l'. (iijzcn-

brug-Amstcrdanl.....................

..

/
/

1.90

s.6í,

24.161i2
Onze winst op dit ílvonturn was

/

15.50

r,l

PRIEKEN OP DE GRENT
In hct

komende wintenlunrmer

van

de

Mooie priekherinncrilgen, stcrkc

ol

staiiltjcs,

Illauwdotter \Millen we hcrinneringen ophalor
aarr hct vroegere prieken op dc Grent. De

urekdolcs

Grent werd dan voor het vcrkcer algesloten en

telefonisch. Adrcsi Slr Jriur Ilossestraat 54.
tclcfoon 3613583. I Ieh nlce he1 pricklcstiin
op dc Grcnt te lltcn hcrlcvcll.

spicgclglad gema,!11 rncl water. Solnmjgc
z§aarbmande ell zwaarbcvrou$de prieken

wclliorn

gcrvoorr rurJcrc gc;,cvurrs zijn

bij de

rcdnctie- schriilclijk of

suisden zells tot aan het strand naar beneden.

Litlks voorua

s

ist

ee

7-iatige

Ja ra

Katt irt

l9t0

dc (in-nt af-

3l

HEEN EN WEER IV
lllele»vanZyleofSotíj,'limnerlíen,Zagersgenq)n,Sloot-nnakes.Snede

on

kletqt

w Sch Ll. \'oot t, Zo naalí
ras aan Boonl.
A»no 1762.)
Bolenstaand fragme t is ondeftleel van aen uit zestien co plcftcl hL:staand lied,
waai aan lagerwal geruakte ambachtslieden, drinkebroers en bankroetier,s vordÍ
aangeraden hm geluk in de Oost te gdah beproeven. Il/eeskirulercn wordel in deze
opsomhing niet vemeld, maar dal er een behoot lijk aantal td cfu fu v,ceshuizen
opgewede jonge s bij lrct yerlaten van hur tehfis direct in dieist tladtn bij de I,OC,
en

u heel dood, En ntoet gl
(Liedeke» Van 'tSchip St. Reyn-uvt.

goot, Is Jan Crudit by

is niet meer
deze

da

i$telling

logisch. Zo ook ín het veeshuís te Nooràrijk waar ín het archie-ftwn

tu'ee gevallen zijn aangetrolfen.

GERRIT WILLEMSZ. PAEU

huwdc op 3 april 1684 te Noordu,ijk Amctie

vermeld, dat op die dag GeÍritje, Gedt cr
Aagje Willems in hct uceshuis zijn opgcrpnlen.' Het warcn nagela(cI Linderen van
Willem Gorisz. Pauw cn zij werden vóór hun
opname door dc diako e te Noordwijk onderhouden. Hun toelating tot het weeshuis

verliet dc lg-jarigc Gcrrit hct wccsiruis, welk
alsclteid in hct eerder gcnocntLlc JJgregistcÍ

In het Dagregistcr van het Noordwijkse Gcrrits van der Hoic, ucdusc varr Tïcunis
weeshuis íaat op de datum I I fcbruari 1700
Dircxz. van Veor. Begin deceurbcr 1710

gebeurde onder speciale voorwaardeÍL zoals
blijkt uit eeÍl door kcrkenraden en wees-

vaders ondertekend en door de Hcer van

Noordwijk goedgekeurd shrk, rvaarin ondcr
ardere staat

tc lezen dat "de

weesvaders

(sonder eenige consequentie ofte verbrccckinge van de weeskcure. cr om de Diaconrc

die merckelijck belast is

eenigsints tc

ontlasten) jaerlijcx ecn hondcí en vijlltigh
guldens ten behoevc viur't weeshuiJs sullen
voldoen'.' Aan dezc vcrpLchtmg is voor-

zover valt na te gaan tot en met 1704
voldaan. Gerrit Willcmsz. Pauw werd op 12
september 1691 te Nooldwijk als toekomstig
lidÍnaat van de hcrvonndc gemeente gqloopt
elr was dus goed 8 jaff toen hij samen mct
zijn twee zusjes in het wecshuis werd opgerorren. Zijn wreg. of wat daar voor doorging,
heeft waarschijr ijk in de Zeeshaat gestaan,
blijkens de aanslag voor het Zout-, zeep-,
heere- en redemptiegeld van het jaar 1685,
waarbij vader Willem Goris Paauw voor q:n

gulden en 4 stuivss wcrd
bedrag van
^1
aangeslagen.' Ccrrocmde Wrllem Gorisz.
Paauw,

jongnan alkontstg uit

Wassoraar,

staat beschreven als "Ger t Willemsz. Paeu
na oosti dien gegaor vatr l{ottcrdaln met het

sohip genaemt Cacrloos

cn

hebben hell

uilgcrusl na het $eeshuis vcn]]oogell €n heefi
gekost omtrenl 00 guldcn" I lrr hct sch,r-?s-

soldijboek van hct lluitschip Charlois staat
Genit Willemsz. Paulo van NooÍhvijck te
bock als soldaat voor o-n gage van 9 gulden
pcr maand. Uit ziju pervrrulia blijkt verder
dat hij de gebruikelijke 2 maurdcn handgeld
olVel ll. 18,- heeft ortvalgcu, ecn schuld van
ll. 50,- heeft gemaakt eu vcrcler "aur hende
2 stuks a 43 stuijvers, acn nults wolle patrilien
I stuks a f 4,- en arll nuDs limc packcn I
stuks i.l J.-" aun zijn uitnrsring hecli

bestced.'

Als

bijzon,lcrherd

lun

rvortlen

vermcld dat van de 18 gulden lrandgeld, die
Gerit bij aanÍnonstering op ziin debetrckenrng kceg bijgesthrcvcn. het weeshuis
er l? heeft ontvangcn.'
Dc Charlois veftrok op 8 iíuuari 1711 van
Gocroc, heeft van 13 bt l8januari onl dc een
of ardere reden te Portsmouth gclegen en
vertoel-de vaÍr 30 nlei tot 5 juli te Kaapstad.
23 septembcr
konlt hct schip

(»

te

lTll

Batavia aan. Ccrit Paauw
vcírok vandaff als soldaat naar Malacca,
alwaar hij mim viillicu jaar laug de VOC
hceft gediend cr aldaur op dc 2 5'jruruari

bchoutlcl
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1727 is overleden. Einde verhaal wat de
VOC betreft, maar in de rekeningen van de
weeshuismeesters over het boekjaar 1731 l7l2 bhjkt er toch nog een vervolg te zijn.
De rendant (rentmeester) vafl het weeshuis
verantwoordt daarin het volgende: "Nog
brcngt den rendalt alhier in onLlangh een
somme vaÍr vijftig guldans eene stuijver bij
hem onfangen ter camere van de ooslindische compagnie tot Rott€rdam, in voldoeninge varr gelijcke somme als GerÍit
Paauw, gewoont hebbcnde in het Weeshuijs,
ende in de jare 171I naar ooslindien gcvaren
ende aldaar overleden over verdiende gagies
off a_nders te goede hadde, dus hier 50 -

f

0l ".Ö

PMTER JANSZ. PLUG
Het tweede geval betreft een zeksre Pieter
Jaisz. Plug, van wie in het inrniddels bekende dagegiskr hct volgende staat aangetekend.

"1700 den 27 junij is gedoopt Pieter Janse
sijnde van Noortwick op zee en is in het
weeshuis gekomen op dcn 2l maert 1709
sijnde out omtrent 8 jaer en dric vijerendel
jaers. " Hij werd op die dag samen met zijn
vier jaar oudere zus Trijntje Jans opgenomen.
Pieter €n TriÍrtje waÍen nagelaten kindercn
van Jan Jar§Z. Plug en Magtelt PietcÍs. Jan
Jansz. Plug is vermoedelijk dezelfde a.ls wie

in de

Noordwijkse dorp$ekening van
1699/1700 "blinde Jan" wordt genoemd. Hij
heeft voor een bedrag van fl. 8,- de taak op
zich gelomen gedurende het hele jaar de

"werff te Noortwijck op Zee
or

aengev,ul(.

schoon gehouJen te hebbcn".' In
het
170l/1702
deze taak
zurngenomen en uitgevoerd door Jan Jansz.
geslegd

jaar

wodt

Plug, zodat de gevolgtekking dat het om
dezelfde gaat niet ongegrond is.
In het dagregister vaÍt het weeshuis staat voor
hetjaar 1720 aangetekend "Den 6 ocktoober
is Pieter Janse Plug var Noortwijck op Zee
uijt 't weeshuijs gegaen ende sijn uijtristing
gedaen voor si.;n urju et gerekendt eudc is na
ooslinye gevaaJe met hct schip Doomnil van

Amsterdam. Door order van olse Hooch
Eedele Heer van Noortwijck.

"

I{et schip Doomik var de kanler Austcrdam

werd gevoerd door schipper .lacob

van

Luijpen van Mzraslandsluis. I'ieter JalNZ. Plug
heeft bij het verlaten vÍul het ueeshnis een
andere naam aangenonen, want in het
joumaal van de Doomik blijkl hiiaixrgernonslsTd te zijrr als Prctcr Jarrsz orcrduijn
aÍkomslig van Noordrvrjl-Birrnen' Als
hooploper (lichtrnal.roos) verdiendc hij

11.

7,-

per maand, wat ove.igens niet de laagsle
gage was ilan boord var ccl1 VOC-schip.
Jongms onder de 17 jaar ontvurgen slcchts
een maaudloon vim 4 guldcn cn 6 stuivcls.
De 21" novcmber 1720 is de Doonik van
Texel veÍbokkcn en zij arrivcerdc op 5
sLptembcr vaD hct volgqrdc jaar tc ljiltavÉ.
Overduijfl stapte meteen bij aankomst over
op de Coxsloot, waarop lii tot lull-dcocmber
l72l heeft dienst gedaan. 'lot eild augustus
1722 verblecf hij aan boord van een schip,
waarvan de naam helaas onlc-csbaar is. Van
septcmber 1722 tot 8 augustus 1728 is hij
(vennoe<lclijk als soldaat) op Ambon gcstationeerd geweest. Op laatstgenoemde dalum
staat dat hii "op dato sondcr testa e t op dc

kruijstogt is komen tc overlijden". Rcdor
noch doel vin deze kruistocht is bekend, dus
blijft het een raadsel wclke heidcnsc groepering dc dood var dczc late Noordu,ijkse
kruisvaar,lcr op haar gc\rc(cr hecl'l BiJ zun
dood had Picter Jansz. Ovcrdtijn ecn (cgoed
van 229 gulden 3 stllivcrs en l0 pemringen
opgebouwd. Eind jaruari 1731 $crd dit
bcdrag uitbchald aan llcndrik van [)eurr- die
gehurvd was met Lijsbet .lansdr. Overduijn.
Mcrk:waardig genoeg drocg deze Lijsbct bij
haar op 19 december l7l7 te Noorclwijk
gcsloten huwelilk nlet gcnoemde llolddk
I-lcndriksz. van Dam, de naam LÍsbel.lansdr.
van der Plug- Zou deze al'vallige tali van de
l)lugge-stan zi;n naam g,-'n lzrgd hebh.ï in
verbald met dc zeer ncgaticve betekqris die

het woord "plug" toelr in

oue laal had?

Boumingen als janpu zu-vper (icncverdrinker), pluvier (losbol, lunnel) cn slulpamper zijn l1og koosnoamp.jes vergclckcn

bij de tienlallen

anderc cn grovcre bcteke-

dic volgens het Woordcnbock der
Nederlandschc 'faal ondcr het trefwoord
nisscn

flI
'?lug" zln te vinden. "Ik heb al ganoeg,
't Schavot) en de Beul

(sey Joost de Plug op

was pas begomen", was toendertijd een
bekod spreekwoord. Maar "ptug ofplugge"

het spongat van een vat wordt geslagen. Aan
deze uit de haringvisserij afl(omstige hadeling heeft de puur Noordwijkse naam Plug

zijn ontstaan te danken.

is tevens een houten prop die ter afdichting in

Herman Schelvis

1lG.A.l,lw. Nr- 1210. Dagegistervan het weeslruis 1659 - 1739.

2lGA.I,fu. Nr. 1388. Akkoord tussen l<e*enruad ea weesvaders wn
3lGÀ-I,lv. Nr. 571. Kohier van het zout-, zeep- eM. 1685.
4lArchiefVOC Nr. 14121. Grootuoek Charlois.
SlGA.l'lw. Nr- ) 275. Rekeningen van Lleeshtisrneester§

5

l7l0 - 171l.

6JGÀ.Nw. Nr. 1296. fukeningen van lYeesh ismeesters 1731 - 1732.
7J G.A.Nw. Nr. 350. Dorpsrekening Nootdwik 1699 - 1700.
SJArchief VOC Nt 5760. Grootboek enjoumaal Doomik

Replica VOC-schip in de hoven.

OPROEP
Zouden alle msnsen met de naam Plug of
Plugge die een fout of verkeede vermelding
hebben gevonden in het boek Mijn naam is
PIW(ge), dit aan de heer J Plugge willen
melden, ook alle gebooden, huwelijken en
overlijdens, om zo het boek Mijn naam is
PIW(ge) compleet te houden?

Het adres is:
J.

Plugge

Ronseweg 80
2803 ZN Gouda

aug 1700.

IV

In Blarwdoxer 94 isvoorhet laaÍrt

ee lijstto ve*groepen

gepublíceerd.

Vanuitdetedoctieisgevmagdditweereenstedoe.Intwseniserveelvetardetdqua
werlaaamheden. Ook zij er vreer nieute íaken bij geko efi.
Zo zijn \ee begonÍefi met het legisÍrele van alle voorwerpen er kleding tolgerc
federatienotmen en wordt dlles tugevoeld i de coílputel,. Ee welk dar ee aa tal
jare tul dure .
Begonnen ís ee Íotoarchief aan te leggen van alle huízen, gebouwen en gebíeden die
onder de slopershamerverdwíjnen en waar nieuwbouv wotdt gepleegd.

Doen ran toen is eefl scholenproject vqain de jergd meet betokkei \roldt bij lrct
terleden. De voorberei.lhgen hebbefi ee jaalged t rd en hetprcjectgaaïva ,etaftil
1998.

Het stukje nieuwbolÍvt, (dtchiefruifite) zal nog de nodige aandacht vragen.
Exposities kosten,reel tijd aai |oorberciden en inrichtefi.
De klederdrachtgroep is t)an stafi gegaan en e thousiast bezig. Je behoeJi alLeen de
kranten maar op te slaan om een hdruk te kijgen.
De modelbout'groep gaaÍ rustíg haarweg. Ze maakt veel ditgen »oor. heÍmusetnr et
staat altijd klaar.
Zo zijn er ook veel dingen die eren tusse neus ett lippe geeldan wotdefi.
Al met al, het museum is een bediifgeylode ei wogtreel inzet ran de
maar ook ran llet beshtltf.

ttijvillígers,

L-O- ran der Bcnt

De werkgroepen
L.C. van der
B.

zijn als het yolgt samengesteld:

Bent......
......................Colservator, Coördiratie werkgrcep.
Koeinans...............
......-............2" Conservator, Foto's Bl) en verledenJ. Wortmar.........................................Algernene dienst Museumkas, Rondleidingen, Suppoost.
P. var der Niet...........
.............Aigemene dieflst, Schilderwerk, Suppoost.
J. Duindarn.................
................ Registratie schenli gen, Roldlcidingen.
N. Konijnenbulg........
.. Tinurer- el1 Eleclnrverk.
H. van Duin...............
...............Bib1iotheekarchic'f.
I Kapma....................
..................................Archie11
H. van Zuilekom.-......
..Fotoarchicf.
R. van Oostsl1.........-..
-. -... . .-...........Regislratie...... otoarchief slooppandan.
A. Bamhoom..........-..
G. vall Veen...............
............................Adminishatie invoeren conputer.
J-P. Heus- vanKan.................Regislratie kieding.
...............Invoerer coluputcÍ.
O. Bochove................
A. Zuiderduij[............. ........Algemene dienst, Invelltads, Schentingen, veÍkoopad]ridskatie.
C. van Rii11.................
...........Leidster Klederdracllt,
P. Reddingius............
.......................... ...Exposities.
-!

..

Verder zijn er nog:
Werkgroql Doen val Toen.
Redactiegrcep Blauwdotter.

Klederdrachtgroep.

Historische rcndwandeling groep.
Modelbouwgroep.

