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EEN JEUGDIGE GESLAAGDE
ln de vorige Blauwdotter stond een foto van de
geslaagde deelnemers aan de Noordwijkse
middenstandcursus uit 1948. Een van de tweè
vrouwen is Annie van Bijn. De andere werd in
het bijschrift niet genoemd, maar blijkt nu Dicky
Schrier te zijn. Zj moèstdestijds, omdatze nog
te jong was, dispensatie aanvragen om aan
cursus en examen te mogen deelnemen.
Niettemin slaagdè ze. Het examen werd afgenomen in Die ossewa.
OP ZOEK
Wim de Jong is op zoek naaÍ datum en plaats
van overlijden van Jan van der Niet, die op 29
mei 1846 trouwde met lraartje Plug, én naar
datum en plaats van overlijden van Adrianavan
der Niet, op 15 Íébruari 1850 getrouwd met
Hendrik Schaap. Wie van de lezers van de
Blauwdotter kan hem helpen?
Het adres van dè heer De Jong is:
PÍof . Einthovenstraat 2
7415 EL Dèventer.

NOORDWJKS WOORDENBOEK
Wie van de lezers kan mij helpen aan zoveel
mogelijk Noordwijkse woorden en gezegden
voor het maken van een Noordwijks woordenboek? Alles is welkom. U kunt het sturen naar:
Rinus Paardekooper
Leydtwech 18
2201 NK Noordwijk

SCHOOLFOTO UIT BIf,AUWDOTTEB 102
Mevrouw L. Boon'van Booyen, op de foto
nummeÍ 1 1, heeft nog véel ontbrekende namen
van deze schoolfoto uit 1927 op bladzijde 10:

2. Rietje Bijswijk,3. Annie Bardelmeijer,5.

?

Hazenoot, 9. Willie van Duivenbode, 10. Jan
Ottevanger, '12. Klaartje de 8ruin, 13. Pietlevan
der Niet, 14. Corrie van Booyen, 15. Gijs
Duindam, 16. Wouter van Roon, 17. Cees Smit,
Í8. Arievan Kesteren, 19. Gijs van der Wiel,20.
? Cramer, 21. Juffrouw Tè Winkel.

MIDDENSTANDEBS
Jan Korbee uit Ugchelen schrijft ons over de
middenstandsÍoto uit Blauwdotter 104, blz. 18.
Rechts van de heer Poortier, in het midden, zit
volgens hem meester Wiggers uit klas 6 van de
schoolaan de Nieuwe Zeewèg.
EEN OBANJE-EVENEMENT
De heer Ton van der Weijden, Gerberahof 9,

schrijÍt ons: omstreeks 31 janllaÍi 1938, de
geboortedag van koningin Beatrix, werd ik als
1'l-jarige knaap van de straat geplukt door de
heer J. Tissingsr (destijds in hétbestuurvan dé
Oranjevereniging) om namens de gemeente en
de Oranjevereniging een cadeau aan te bieden
bijde familie Van der Luijt, Stijntjes Duinstraat 3
te Noordwijk aan Zee. Daar was eveneens op31
januari èen dochter geboren, die denaam kreeg

van Jansje. Drt evenement kon nrel rn

mUn

alledaagse kleding, bestaande uit een blouse

met kode broék.
lk wèrd daarom meegènomen naar huize Van
Wely, waar men in het bèzit was van piccolopakjes. Op het hootddeksel stond de naam
Van Wely, doch dit werd opgelost door een
oranje l,nt. Hét cadeau bestond uit een babydekenlje, een taart èn als ik mij goèd herinner

er een Íoto

ook bloemén.

geheel links burgemeestèr Van de Mortèl, ir
het midden de heer HoÍnstra, geheel rechts
de heer Dekker, en op de voorgrond ikzèl
met het cadeau. èveneens voorzien van eer
oranje lint. Ivlevrouw Van der Luiil woont nL
Daniël Noteboomskaai 3

lk werd vergezeld door buÍgemeestér Van de
Mortè|, de heer Hornstra, eigenaaÍ van een
schoenènzaak in de Kerkstraat, en dè heer
Dekker van drukkerÍ Dekker en Co uit de
Hoofdstraat (de laatste twee ook bestuursleden van de OranjeveÍeniging). Natuurlijk werd

génomen door onze bekénd€

fotograaÍ Jan Steen en diezelfde weèk kwan
dit nieuws in het plaatselijké blad Dè Noord.
wijker te staan.

lk vind het léuk om ovér dit gèbeuren in

d€

te schrijven, omdat Harè Majes.
teit deze maand 60 jaar wordt. Op de fot.
Blauwdotter

Nationaal museumweekend: zateÍdag 18 april 14.00 17.00 uur, zondag 19 april gesloten.
21 april tot 3Í mei: dinsdag tot en met zaterdag 14.00 - 17.00 uur, 's zondags gesloten.
1 juni tot 12 september (Open monumentendag): maandag tot en met zaterdag 10.00 - 17.00,
zondag '14.00 - 17.00 uur.
'15 september tot 3'1 oktober: dinsdag tot zaterdag 14.00 - '17.00 uur,'s zondags gesloten.

ln de vÍoege jaÍen zevenÍig besloot Piel van Duin, dié jarenlang in 't Kraàiennesf
aan de Quarles van Uffordstraat heeft gewoond, op vetzoek van zin kinderen
een potlret van zíjn levèn te schrijven. Hét is tegélijkértijd eén boeiende
tekening gewotden van oude Noordwíjkse toestanden. We gaan er gedeelten
uit publice@n, te beginnen met de kindetjarcn van deze visserczoon uiÍ een
huisje-van-een-gulden-peÍ-week achter de HooÍdstraal.
We woonden in dè Scholsteeg, het slop naast
Toonen dat naar de Abraham van Rooyenstraat loopt.Dié stéeg is er nog, maar de dam
waar wij hebben geleeÍd, is zo goed als

vèrdwenen. Enkelè huisjes zijn nog blÍven
staan en worden als pakhuis gebruikt door de
winkels in de Hoofdstraat.
Daar in dat Hofje achter Van Wely en BaalbéIgen stondèn toen zo'n 12 huisjes (vissershuisjés), waaI ik een gedeelte van mijn jeugd

heb doorgebracht.
Van daaruit zijn mijn èèrstè herinneringen.
Daar woonden ook mijn Opa en Opoè Van
Duin, vlak tegenovér onze déur, en weer een
paar huizen verder woonde tante lda, terwijl
aan de linkelkant van ons een zuster van mijn
moeder woonde, tante of liever meuje [.4ary
Vlieland.

ze ook niet veel aan huur deden. lk meen f

0,80 per week Er was geen water

'grote school',
SNEEUW

Tot 1914 hebben we een ongekend rustige tijd
géhad, wèl arm, maa. je wist niet beter. Als je
het vèrgelijkt met deze tijd, was het straatarm.
Om te beginnen met de behuizing, die was erg
primitiet. Het huisje was oud en slecht èn wérd
praktisch niet onderhouden door de huisbaas.
Op zolder keek jé zo tegen de pannen aan,
het was onbeschoten, zoals dat heette, dus
als het sneeuwdè, kwam de sneeuw door de
kieren naar binnen. Zèlf heb ik nooit op zolder
geslapen, ik sliep altijd in de bedstee beneden.
Het huisle had een "bínnenhuis" en een

"achterhuis", dat was het ve rekje

bij

de

buitendeur.
Een keuken bestond toen nog nièt.
Het koken ging meest op een petroleumstel
en 's winters werd er veel gekookt op de
kachel. Het waren in die tijd meest halfsteens
huisies. Maar ik moet eí direct bij zeggen, dat

of

èlèktriciteit in dié dagen (dat was trouwens
nergens), en ook gèèn wc. Er was een gezamenlijke pomp of put buitèn op de dam en
ook één wc voor 't hele spul.
l\rijn moéder gang in 't naiaar vaak 'spetèn' om
wat bij te verdiénen. Speten is haring aan de
speten (soort stokken) rijgen voor ze geÍookt
wordt: dan worden ze opgehangen in dé
hang. Als er vèrse haring was om te spelen
bracht moeder vaak beschadjgde haring meé
of stukjès. Die wèrden dan thuis gebakken en
dat vonden we heerlijk. Verder kon je daar
onbekommerd spélèn mét jongens die ongevèer in die buurt woondén.
Overdag ging ik naar de 'bewaarschool' in de
'buurt' tot ik 5 jaar geweest was, toen naar de

dè

latere Kokschool,

bij

meester De Boer.
Het dorp was toen zo rustig, dat je knikkèrend
naar school ging, verkeer was er praktisch
niet. op zijn hoogst een schelpènka' of een
grote brik met twee paarden met haring voor

dé rokerij.
OP STFAND
Voor èn na schooltild moest je mei je kriel naar
't strand om hout om de kachel aan té makèn
en ook wel om steenkolen die aanspoelden
als er na een stotm èen oostènw,nd was.
Dat hout werd buiten gedroogd en de steenkool aÍgespoeld met zoet water, want zout
was niét best voor je kachel.
Het was wel een gezond werkje dat strandjutten, maar als jongen dacht jè daar nÍet over.
Vaak kwam je thuis met natte voeten als je om
kolen geweest was. Als er veel hout was, had
je gauw dé vracht, maar dan moest je nog

zièn je kriel weer op jé rug te krijgen.
Daar zalen zelen aan, dat hij zo op je rug bleel
hangen.
Verschillende malen héeft ds. Koérs (die altijd
vroeg op't strand liep), mijn kriél op mijn rug
helpen zetten.
Dit waren de eerste persoonlijke contacten
met ds. Koers, die in mijn latere leven, op eèn
heel andere basis telug kwamen.

vrouw spaarde nog aÍgebrandé luciférs
waarmee ze dan weèr een lamp of petroleumstel kon aansteken, zonder een nieuwe
lucifer te hoeven gebruiken.

GAT IN TONG

ln de zomer kregen we landbouwverloÍ van
om voor't gezin wat bij te helpen
verdienen. Dat was dan eerst bollenpellen,
schooJ

Ik was op dé hervormde zondagsschool bí voor zegge en schrijve

/

1,80 per week, van

bakker Joh. de Witt.

's

Die werd gehouden in Ka-

avonds 7 uur. Als dai was
afqelopen qinqen we het

tersslop. Daar was een
sood lokaal waar 's winters de banken van de

land

uur lot

in om te

/ 0,30

met
leu-

tijden.

's

wieden,

meer, .dezelÍde

Ook zaterdags moést

ning en voor de zitting èn
rug èlk een dikke plank
(groen geverfd) met de

werken, tot
moest

4 uur

je op het

je

Dan

kantooÍ

komen om je geld in ontvangst te nemen.

Één ding van de vertelling

van Joh. de Witt is

6

bonen plukken enz.
Toen kregèn wè per weék

VVV ln stondèn.

Het waren banken
ijzeren onderstel en

moÍgéns

Wij werkten bij Alkèmade

mij

op hel

altijd bijgebleven: hoe hij
veíteldé over het kleed
van Jezus, dat zondet naad was.
Om dit ons duidelijk te maken trok hij zijn
zwarte jasje uit en wees ons dan op de vele
naden die er in zaten; wat bij hét géwaad van
Jezus niet het geval was gewèest.
Voor mijn Opa Piet van Duin moest ik een
psalmvers lerén, dat je zondags na kèrktijd bij
hem thuis ging opzeggen, wat je als je het
versje kende, een lekkere knip (Jan Hagel)
opleverde.

Aan het einde van de teelt (haringvisserij)

Vinkenveld. Van

moeder kreeg lk een dub
beltje zakgeld en daar was je tevreden mee.
Dan deden we ons tegoed aan een gebakje bij
Berkemeier (thans Van Wely) voor 4 cent, de

rest van dal dubbellje daar kocht je pinda's
voor (okkerneuten) ook een traktatie.
Wij mochten graag win\eldeLÍen opengoo en
en dan hard wegrennen, wat me een keer
duur is komen tè staan.
'k Had namelijk de gewoonte mét mijn tong uit
mijn mond te lopen, liep ook deze keer hard
weg, de Scholsteeg in, terwijl mijn mede-

werden alle schulden betaald, en weÍden er
aardappels ingeslagen voor de winter
beneven nog wat brandstof.
Dan ging ik met moeder mee de aardappelen
betaler. Ook de huishuur werd eens per jaar

boosdoéner er net met een gang uitkwam, dat
gal me epn klap l\,4 jn randén gngen doo'nrjn
tong heen, waardoor er een gat in onlstond.
Dr. Van Nes (de vader van Jan) woonde in

betaald.

met dè tram daar naartoe. Hij heeft die tong
èen paar steken gehecht en ik kon weer gaan
met de vermaning dat ik de eérste dagen
alleen maar pap mochl eten, want andeÍs zou
de dÍaad eruit gaan.
Maar ja hoe gaat dat, de andere dag liep ik
weer zeekaak te kauwen en kwam de dtaad
eÍuit. Het is toch dichtgegroeid.

lk weet nog dat ik met moedel

meeging naar De Witt (Johan zijn vader) dè
huur betaien voor een heeljaar. Wij woonden
toen al in hét Katersslop.
Her was
1 per week. dus
52 pet iaat.
Dat vond ik een geweldige hoop geld. Dié man
had éen héel moo,é kast waar hij alles
lnstopte Ze waren volgens mij stokoud. De

I

Í

Noordwljk-Ernnen

op de Vooíshaat dus

wrj

Een andèr vooryal. lk zat gezellig met moeder
§amen en ik was op mijn manier een beug aan
het maken.
lk deed de snoèrtjès aan de haakjes en om

het knoopje nog wat vaster aan te lekken
gebruikte ik mijn tanden. Maar jujst toen ik met
mijn tanden de knoop stijver aantrok schoot
het haakje nogal krachtig terug èn drong djèp
mín bovenlip binnen; de weerhaak verdween
in mijn vlees.
Dokter Hermanides was dé enige dokter die in
Noordwijk Zee woonde, maar diè was niet
thuis- Dus naar NoordwÍk-Binnen, naaÍ onze
eigen arts dr. Van Nes en om èr zo gauw
mogelijk te zijn met de tram.
Stelje voor: ik in de tram met het haakje in mijn
lip en het snoertje op mijn borst, wat Jan

Koelewijn (de Pill6ndraaié0, knecht van dr.
Van Nes, deed opmerken: Zo, een grote vis

gevangen". Hij gaÍ een klein rukje aan he'
snoertje. Dr. Van Nes duwde de haak door
mijn lip heen, waarna hij aan de binnenzijde d€

wéerhaak afknipte. Dè zaak was oké. Eer
békende kreet van mijn moeder was: 'lk ster
duizend dooien met die jongen'.
SPELLETJES
Spelletjes van die tijd worden in deze tijd niel
meeÍ gespeeld. Kaksen was uitsluitend voor
jongens. lvlet een leren riem een cent vooruii
slaàn. Wie het èerst over de streèp was, hac

gewonnen. Verder had je steken, dat wij als
jongéns met schelpen (en wel speciale schel.
pen, rossers genaamd) deden. Dat werd bil
goed weer op 't strand gedaan. Maar ook we
in 't dorp in de sloppen die niet bèstraat waren.
Later deden we het met centén.

lk spring één beetjé van de hak op de

Hier Piet van Duin (nummet 12) als voorzitter van de Noordwilkzeese gerclormeerde jongelingsvercniging Hebt de Waarhéid en dén Vrede lieÍ- Rechts van
hem (nummet 13) ds. Koerc, die hem toen Piet nog een jongetje was op strand
vaak hielp de kiel op z1n rug te hisen. Verder: 1 ?. 2 Jan van Duín(Làppe), 3 Jan

van Duin, 4 Klaàs Passchièr Dzn, 5 Jan of Wil Bamhoorn(Kuks), 6 Klaas
Passchie4zoon van de doodgruvet), 7 Dirk Spaandeman, I J. Plaatzet, 9 J.
Passchie4poeliet), 10 Jan oÍ Kees Plug(KtoÍt), 11 Klaas Passchier, 12 Piet van
16 Arend Smit
13 ds.
14 Jaap Koers. 15 Maaften

tak,

want ik was vergeten dat ik ook nog de laatste
bomschuiten op het stÍand heb meegemaakt,

dat we daar a,s kinderen speelden, op de
schuiten klommen en er dan weer afsprongen. lvlijn vader heeít lange tijd op een
bomschuit gevaÍen. Het was een leven vol
gevaren en ontbering. ze werden "drijvende
doodkisten" genoemd, omdat er wel eens van
die schuiten met man en muis vergaan zijn.
Tot nog toe heb ik weinig geschreven over
mrin vader. Dat komt doordal hÍ heel weinig

en de meeste tijd op zee
doorbracht. Hij vertelde mij dat hij negen jaar
thuis was

was toen hij

voor't eerst naar zee

ging.

Gedurencie de haringvisserÍ van mèi tot
december kwam hij meestal eenmaal in de

zès oÍ acht weken thuis. Dat was

dan
hoogstens drie dageo thuis en dan weer naaí

zee

Op die beroemde bomschuiten duurdè zo'n
reis wel eens 12 à '13 weken. De kindèren diè
klein waren kenden hun vader dan niet eens

meer. Die had dan ook een baaÍd van 13
weken. Van mijn zusje werd verteld, dat ze
toen mÍn vadeÍ thuiskwam na zon lange reis,
zéi: "Laat die lelÍke vent weggaan".
Allèen 's winteís bí dè trawlvisserÍ kwam hij
bijna elke week thuis met een grote zwarte
zak vol vis-

Die vis wérd dan gédéeltelijk verdeeld onder
familie en bekenden. lk mocht dè vis vaak
wegbrengen, wal me dan wal snoep of een
paar dubbeltjes opleverde.
Zaterdagavond aten we altrid gekookte vis en
een "scheppie" pap toe.
ZWEMMEN VERBODÉN
lk ben als kind eenmaal met de kein naar
lJmuiden geweest. omdat mijn vader daar
vooÍ 't eerst uitvoer in 't begin van 't seizoen.
Dan ging je eerst 's morgens vroeg lopen naar
Piet Gijzenbrug en dan op de trein naar
Haarlem, overstappen en in de trein naar
lJmuiden. Naar Piet Gijzenbrug lopen was

goedkoper dan eerst naar Leiden. Mijn
moeder heeft het varen vooÍ mÍ altijd tegengehoudén. Je mag nooit zeeman worden was
haar parool. Zélfs voor zwemmen 's zomers
in zee was ze vreselijk bang.
Ze wilde niet dat ik het water in ging. Maar zul
je z€ggen: "daar stool jè je als jongen toch niet

aan?"
Maar ja, daar had zè wat op gevonden- Mín
hemd was bij de nek dichtgenaaid met garen.

Dus kon ik mijn hemd niet uittrekkén of ik
moest het garen stuk trekken. Als ik dal deed,
dan merkte ze dat ik het zegel vèrbroken had,
en dan zat er wat vool mij op.
Wordt vervolgd
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Henk Duindam op het strand in 1928, zevèn maanden oud, met èen beeÍ
gespaard mët sigarcftenbonnetiès

Pieken op de Grcnt was tot na de oo og een Noordwiks volksvemaak- De
Grcnt was toen veel smaller en steilq dan.nu en er wed over het algemeen
geprien met zeltgemaa«e lage houten sleeíjes. Zo'n sleetie wed in ons dotp
uitsluitend'ptiék' genoémd.
Auke Hoekstra (76) weet het nog goed. Hij is
in Landsmeér gaan wonen, maar is in Noordwijk ondeÍ oud€ren nog altijd bekend als Hein
Hoekslra, zoon van mééster Hoekska,
onderwijzer aan de Kokschool aan de Nleuwe
Zeeweg. Het gèzin woonde in de BotÍís,
achter de Golfweg.
Hein Hoekstra schrijft ons veel te hebben
gepriekt op de Grent, in zïn eentje oÍ met
vrienden. Hij herinnert zich met name nog
levendig de dochters van baron de Vos van

Steenwijk naar bededen te hèbben zien
suizen. Die woonden bovenaan de Grent,
Hoekstra: 'Jé moest met je voeten sluren,
maar als er twee vrienden op je rug zaten, viel
dat niet me€ en verdaagde je soms tegen het
trottoir. Met als gevolg dat je vrienden over je
heen schoten.'
ln het inleidende stukjé in de vorige Blauwdotter, waarin om priekervaringen werd ge-

vraagd, was sprakè van het spiegelglad
maken van de Grent. Hein Hoeksba zegt zich
daarvan nièts té herinneren. Wel weet hÍ van

het omgekeerd€: het d€ Gront mét zand b€strooien vanuit een vrachtauto van de gemeente. '[4aar g66n nood. Petten en sjaals
hielpen ons de Grent weer zandvrij te maken.'
Overigens priekte Hein Hoekstra het liefst in
dè duinen ten oostén van de De RuyterstÍaat.
Dat was gevaarlijker, maar als jongen hield hij
daarvan.

EEN UITGELATEN STEMMING
Bert van Duijn (de Zoete, 62) is van een latere

priekgeneratie, wat blijkt uit de omstandighe-

den. Werd bij het prieken in de tijd van
Hoekstra dus kennelík nog zand gestrooid, in

zijn priekperiode hadden de priekers het van

de

regenten gewonnen. De gemeente
plaatste borden diè rijvérkeer op de Gront

en onder leiding van Maartèn
Kokkes weÍd in plaats van zand water op het

verbodén

spiegelglad bevriezendé hellende wegdek
uitgegoten. Het water werd aangevoerd in
tonnen van de rokerij aan de Abraham van
Royenstraat.
Van Duijn: 'lk was een jaar oÍ èlÍ en toen was
hét echt een gebeurtenis als de mare door het

dorp ging, 'dat het prieken op de Grent was'.
Je wist niet hoe gauw jè èr moest komen en uit
de vèrte hoorde je al de geluiden. EÍ heersten
grote drukte en een uitgelaten stemmjng. Als

jongetje ging je daar een beetje in veíoren,

maar als het even rustig bij de start was,
greep je je kans.
Vervelend was wel, dat er soms lièden die zelÍ
geen priek hadden, nadat je je aanloop had
génomen bovenop
sprongen. Daardoor
kon je de macht over het stuur kwijtrakeh. Bij
zo n gelegenheid ben ik met mijn linkér kniè in
dè priék van de gebroeders De Kleer terecht
gekomen. Hun priek was bij het naarboven
trèkken van hét voetpad op de middenweg

jé

gelaakt. Het litteken op mijn knie

is

nog

duidelijk zichtbaar.
lk kon een week niet lopen en moest op de
priek naar school, wat makkeliik kon, want het
was de strenge winter van 1947. Dat weèt ik
nog zo goed dool een beeld dat me haarscherp is bÍgebleven: op het moment dat ik op
de priek over het kruispunt Piet HèinstraatJulianastraat werd getrokken, kwam een
heraut te paard aan rÍden, stopte en bégon
een boodschap voor te lezen. Eí was een

pÍinses geboren, MarÍke. Het moel dus 18
Íebruari 1947 zijn geweest.
Prieken deed je liggend en op je klompen.
Schoenen had je alleen op zon- en feestdagen
aan en díe zouden bovendien veel te hard
gesleten zijn bij hét sturen met je voelen. N4ijn
langsté rit vanaf de Grènt was, ongelogen, tot
op het strand. lk weet nog goéd, dat ik bijna
stilstaand de bovenkant van de strandafrit
bereikte en toen met mijn rechler voet een

duwtje gaÍ om over een onefÍenheid te gliiden.
Veruolgens kreeg ik door de helling van h6t
duin weer genoeg vaart om de zee te kunnen
halen.

Behalve op de Grent priekten we uiteraard
ook in de duinen. Mijn Íavoriete helling was
verder hét pad dat van Eikenlooí naaÍ de
Koepelweg voert. L€kker steil en ruslig.'

EEN ONGELIJK

De knieverwonding van Bert de Zoèle was
nrks vergeleken mEt wal de achttienjaíige
Calherine (Kaatjé) Plug, later mevrouw Van
der Voet, overkwam. Hét is dit jaar zeventig
jaar geleden, in 1928, dat haar op de Grent
bijna een been werd aígerukt. Ze priekte op
een avond dat het loeidruk was mét een
gíoepjé op een knaster van een hoge priek,
waar wel een man/Vrouw of vier op kondon.
Bij het afduwen kwam het jonge meisje met
een voet onder de priek mét ernstig gevolg.

Op dezelfde priek werd ze naar

TEGEN GOOF ROOS

L€en Bedijn (63, Leen van Daatje) heètt
nostalgische heÍinneringen aan het prieken
op de Grent. Vooral is blijven hangen, dat het
zo hondsdruk was en spiegelglad. Zo glad,
dat je priek als hij vaart kreeg, begon le
kletterèn en een geluid maakts, dat priekers
als muziek in de oren klonk. Bedijn kwam ook
meermalen tot aan het strand en.kan nog
goed navoelen hoè pijnliik je ribben waren van
de schokken, wanneer anders priekers op je
waren gesprongèn. Dat erop springen van
meépriekers leidde er nogal oens toe, dat je
strandde tegen de gevel van de fotozaak van
Goof Roos, nu de Stip.

dokter

Nederveen gebracht èn na de eeÍsté hulp
naar het ziekenhuis in Leiden vèrvoerd. Hèt
been is nooit meer helemaal goed gekomen,
ze bleef ermée hinken.

BIJ SEINPOST

Jan van der Voét (Jan Voet, 64)

eigenlijk ons enige uitje en we vonden het
allomaal altijd reuze gezellig. lk weet nog, dat
ik van m'n vader op m'n mieter kreeg, omdat
ik was gaan priekèn met een jongen en dat
mocht niet.'

kwam,

misschien van de weeromstuit, niet vaak op
de Grent. Het ongeluk van zijn moeder, zoals
ze hem dat later verteldè, had grote indruk op

hem gemaakt. Hij priekte, zeker als

kind,

liever van de hoogte bij Seinpost, waar het niet
druk was en ze niet boven op je sprongen.
Het was daar een dorado voor meer jeugdigio
priekers. Jan Vo6t denkt, dat zelÍs als de
Grent in zijn oude staat zou worden teruggebracht, er nu geen hond meer zou komen
prieken. Het massal€ prieken hoorde bij een

tÍd met veel geme€nschapszin en
weinig arlèiding. Het was een echt dorpsgebeuren van Noordwijkers onder elkaar.

DOOR OE OPEN DEUR

Mariet van Bèvèrèn (63) vertelt,

zoals
mevrouw Hazenool. dat de Grent bij het prieken ook diende voor de ontÍnoéting tussen
jongens en meisjes. Heel wat Noordwijkse
meisjes zUn op de rug van Noordwijkse
jongens naar benèden gegleden. Er ontbloeidén warme lieÍdes op dat koude ijs. Zelf
had ze een grote €n zware priek waaÍ een
heel stel meisjès en jongens tégelijk op kon.
Haar moeder is eèn keer de Grent afgekomen en door dé openstaande deur de kle.
dingzaak Paradiso (tegenwoordig eetcaÍe De
Klucht) binnengevlogen, waar ze door de
botsing met de toonbank tot stilstand kwam.
Het was toen echter zomer en mevrouw Van
Beveren reed op de íiéts. Ze vérstuikte een
enkel en was zes weken aan huis gebonden.

andere

OP M'N MIETER GEKBEGEN
Mevrouw Trien Hazenoot (85) uit de Egbért
de Grootstraat priekte in de tijd van Kaatje
Plug (Van dér Voet). Het ongeluk herinnert zè
niet, wel dat er toen ook al water op de

zich

Grent werd gegooid, met emmers. 'Het was

DUITSE SOLDATEN
Maarlen Plug (77), Banonkelstraat 28, heeft
zijn dagboek er op nageslagen. Het was
ooíogstijd, zondag 1 Íebruari 1942:
's Middags en 's avonds ben ik met bÍoers en
vrienden op de GÍent wezen prieken. Het was
erg druk én hèel gezollig. vooral in de avond
urén was er een enorme sfeer. Er waren ook

enkelé Duitsé soldatèn op de baan, dio toe- Het gevolg was dat die soldaat met een boog
keken of ook wgl o€ns e6n priek aanduwden. op het ijs kwakte en rondtolde. Z'n pet zèílde
Zo kon het gebeuren dat ik aan kwam rennen over het ijs en z'n bajonet hing halí uit de
met de priek op borsthoogts, zo met d€ priek sohede. lk schrok er zelt een b€etje van, want
op de baan klapte en met grots snelhéid naar je weet maar nooit hoè ze reagerenl lvlaar dat
beneden suisde. É€n €indjè verder liep €€n viel gelukkig erg mee.
Duitser een priek aan te duwen, maar kwam De toeschouwers stonden stiekem achter
te vallen iuist op het moment dat ik met de hun hand te gniffelen.
priek aankwam. lk botste mét een klap tégen
die Duitser. die rondtolde en vloekend aan de DIKKE PRET
kant terecht kwam. lk glng naar hem toe en Jan Korbee uil Ugchelen schreeÍ ons over zijn
prevelde zoiots als "entskoeldiging", èn gaÍ priekervaÍingèn van voor de oorlogt
hem z'n pet die een eindje verderop lag. HÍ Dikke pret vroegeÍ, we mochten zelfs wat
vatté hèt nogal sportief op en het was weer later thuis komen als we naar de Grent gingen
prieken.
Nog wat later slonden er een paar Duitse sol Hier op mïn kamer hangt een grote foto, gedaten boven aan de Grent te kijken. lk zei nomen van boven aÍ, ik schat uit het jaar 1936.
tegen een jongen, l€t op, ik t.ek een soldaat op Vroeger was, dacht ik, de Grent hoger dan nu.
de priek, jij duwt ons naar beneden en geeft Toen de plaatselijke overheid het prieken
dan halverwegg een flinke draai aan de priek. wilde beletten, schreef mÍn zus Nely, als 16lk ging achteÍ op m'n priék zitten, èn schooÍ jarige, èen protest, dat als ingezonden stuk in
vlak achter een soldaat en trok 'm paÍdoes De Noordwijker weld geplaatst, waarschijnlijk
voor me op de prigk.
in 1938.
De jongen hield zich goed aan de aÍspraak, Tot onze verbazing kwamen daarop reactjès
duwde ons een eind naar beneden en gaÍ toen van prominenten die onze kinderlíkè verontde priek éen zwieper.
waardiging deelden.

Ptiekdn op de Grcnt- Een lolo ontvangen van mevÍouw Gotl - Kobee.
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wat later de gereÍormeerde kerk van Noordwijk aan Zee is gèworden. Uit die negentien
den. Het afgelopen najaar is dit gevierd en èen werden twée oudèrlingen en een diaken gevan de aardigste herdenkingsbijeénkomsten kozèn èn in hun ambt bevestigd'onder
vond ik de avond waarop predikanten-van-nu vaeeselijk rumoer der buitenstaanders, die uit
de rol speelden van collega's diè hièr in voor- vijandschap bij de vensters opklommen,
bije eeuwén de toon zetten. Er werd nog bij schreeuwende en vloekende, steenen op het
geschotèn ook, in de stijl van een van die huis wiérpen, zoodat men naqwelijks den
heren, ds. Hendrik Bakkér, dié zich èrop leeraar kon verstaan. Ondanks het duivelsch
beroemde als vrijwilliger aan de Tiendaagse rumoer werd ook het eerste kind gedoopt.'
Veldtocht tegen de Belgen te hebbèn mee- De twée Noordwijkse predikantèn diè déze

Het kèrkje aan zee dat tegenwoordig de Kapol
wordt genoemd, heeÍt het 350 jaar uitgehou-

gedaan: 'Als ginds in 't hout de horen schalt hoerahl/ Wat schoon muziekl - de kogel knalt
hoerahl/ De knie gestrekt en 't lilf gebukt,/
Zoek uit ie man en - losgedrukt. Voor vader'
Iand én koning - hoerah!'
Déze herder en leraar had ook een geesteliiké
strijd te voeren. ln zijn ambtsperiode lièt de
ouderling en visser Cors Noorduyn zijn netten
in de steek en scheidde zich met negentien

volgelingen van de heryormde gemeente aÍ
om een eigen kerk onder 't kruis t€ beginnen,

Een

strijd om de Waarheyd uitbéeldden, deden dat
mèt verve, al bleeÍ het èen vervreemdend ge_
beuren. omdat niemand meer de twist in èrnst
kon navoelen en omdat ze intussen vreedzaam bezig zijn met de hereniging van beide
kerken Zo leer Je ook je eigen tijd en je eigen
bezigzijn te relativeren. Wat zal ér na 350 jaar
van over wezen? op zln besl verwondering
en een glimlach.
l\,4aar om wie niet te lachen valt, is d e dominee
uit de plaatselijke Íeeks, die toén een schip

gavure van de stnnding van hét Engelse schip Cenercl Barker op het
Noordwijkse stand, gtemaàkt doot J- B. Cocle6.

12
strandde in de door de wind opgezweepte
golvèn dook en een schepeling Íedde. Vervolgens voer deze ds. Abraham van Boyén
samen met anderen in een visserspink door
de storm naar het wrak om in totaal nog eens
honderd opvarenden aan wal te breng€n. Het
waren Engelsen en dus vÍanden in die tjjd van
oorlog met Engeland, wat de redders er niet
van weerhield de drenkehngen hun eigen
hemden en broeken t6 geven. De ènksle
NoordwÍkers die protesteerden tegen deze
hulp aan de vÍand werd haÍdhandig het
zwijgen opgelegd.

Op een van dè volgende herdenkingsavonden is een preek van een van de vroegere
voorgangers voorgedragen. Een preek van
de redder-dominee Van Royen had men niet
meer kunnen vinden. Zijn woorden zijn verwaaid in de wind. Maar wat geeft het. Ook als

die preek niet om aan te horen zou zijn geweest, was mijn Íespect voor hem toch geen

lk zou haar met
andere oren hèbben beluisterd. Want wiè een
mens redt, heeft de woreld gered.
Loes van Lennep
gram minder geworden.

ln het stukje van Loes van Lennep over de herdenking van het 350-jaig bestaan
van de Kapd aan de Hooldstraat, onder de ttel Duivds rumoer, is sprake van de
moed van de Noot&,tijkse predikaat Abraham van Royën bij de stranding van
hel Bitse schip Ceneral Barker. Terecht, maar er zit ook een andere kant aan
de zaak. tu moet in Noordwijk toch enige wrevel zin ontstaan over het omhoog
steken van de doninee, die van de rcdeij het dubbèle ontving (2500 gulden) van
wat de anderc rcdders kegën, teruijl zij ook niet met nane werden génoend.
Dat blijk althans uil een verweercchrift tegen een in Leidèn door Andies KosÍèt
uitgegeven verchg van
stranding. De schtijvq van het prctast noemt zich
Jacob Kryné Aubvis, zeeman te Noor&,/ijk aan Zeë. Maar volgens onze
medewerker Herman Schelvis kan hat geen echte Noottutijkq zin geweest,
gezien het Nootdwijks dat hij gèbruid, wat ín die tijd zo niel weÍd gesptuken.

&

Bovendien is het niet goed mogeliik, dat heherg Knine oÍÍewel Het Hoí van
Holland als stamkroeg van de vissers diende. ln Noordwijk aan Zeë had jé toen
nog de hebery De Veryulde Wagen, waaÍ Jacob Waasdotp de scepter
zwaaide. Het voomalige hotel Konijnenbury is daar veel latet gekomen.
Niettemin blijÍt het interessant van deze kitischë stèm uit het verleden (1781)
kennis te nemen
ln hat prctest is ook sprake van het vijandbeeld dat men van de Engelsen had,
die toen met ons land in oo ag verkeerden en'dus vijanden" waren. Naar Loes
van Lennep schrijit, hadden de Noordwijkers daat kennelijk geen boodschap
aan. Ene Teun Barte zei het ongeveer zo: het zijn mensen zoals wij en doot de

Heet geschapèn.
In een volg,ende Blauwdottet komen we wellicht nog op de stranding terug net
een toneelspel dat eNan is genaan. Mad nu volgl hieÍ eerst, een beëlje
ingekod, hét verhaal van Jacob Kryne Zautevis-

lk Jacob Kryn€, heb ui

naekeurig berigt

wegens het Gestrangde Engels Ostinjes Scip
by Kuyne in de Heurberg voor onze Zaelui
eleezen, ze sayen allemael dat je de Domené
wel epresen hat; maer dat je nummendal van
onze Zaelui vertelde, hoe dat wy haaÍ edroogt

hadde èn onze aigenste Hemdè en Broukèn
gegeven en ze allemaal eholpen hadde, je
hebl numment van de Zaelui enomt die in Zae

eweest zyn, en ook nummendal van onse
Baljou en StÍandvonders esait, en ok niet van
Nortick

hèt Gebèd van onze Domené te
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Binnen, esaid, en dat de vÍome iui z6gge dat al

't schip hait, alle dag voor sestig man ien vat

Engelschè matÍose toljanrante duivels
zyn, om dat ze demmeren ( damn you) èn

Engels bier, ander half pond vlaÍs de man vieÍ
mael sweeks, en brood naevenand, en dan
ryst en goejé kost, én ook warme kaemers,
kyk nou zie je wel dat et leugens zyn, dat jy de
Engelse so boos veÍtelt.
Kyk, onsé Tryne dient te Layé, en heuÍ Cameraad en Broer is ok in England évange, en
die haid an zen Zus eschreve dat hy het beter
haid as op zyn Scip, daar hy schimmelende
erten en bedurve stokvis eet, nou neem my
niét kwaelyk, dat ik u schryl wy Zeelui houwe
van de waerhead, en ik ben daerom niet goed
Engels, maer ook de droely (drommel) niet

de

voor heur stik niet bidde, zo als wy.
Kyk, dat is immers antaikene waert maer kyk
ook ze hebbèn ons aile God Loont egeven;
nog heeft men heer verg€ten tè zègge van al
dié LaijenaaÍs die eÍ geweèst zyn, en van de
Smousse Uoden), jae nog so veul, so veul. Je
hebt niet vertelt dat onze Kèrktoorn allemael
met Sisse en Zaje (sits en zijde) Wumpels is
opeschikt, je hèbt van onze Compagnie Zaelui
niet eschreven. Kyk, dat hadde allemael
graeg ehad. Had maer onze Schoolmiester oÍ
Baertschrapper evraegt oÍ myn, ik had hem
wel wat netter alles esaid, kyk wy willen allemael alles wél opzeggen, as je maer iemand
weet die 't opschryven wil, want ik ken niet
enoeg spellen voor boukjes, ik ook niet zay
Pieter Janne, aers zou ik een Storié vertellen,
die waeí en waeragtig is ebeu , en daar ik h6b
by estaen.
Luister daer was eèn Sinjeur van Amsterdam,
die rood haeÍ had en laepe oogen, die voor
Knuynen Heurberg ston en die de Engelse
zag, zay ze mo§te al suk Blixems Vee maer
ophange. dat hoorde Teun Barte, en diè sai
so, so sau jé so met een Ongelukkig Zaeman
léven, daet de Keuning nit w6l, dat keuné zy
niet helpe, èt sin mensè liken jy (mensen zoals
jij) van de HeeÍ Eschaèpen, dé Sinjeur vloukte
weer op dat vee: lop lou roye Juidas zai 'er ien.
Laet
te Amsterdam ophangen, jouiluy

jé

maeke tog maer deur jou schreeuwe dat we
niet vissen durven, jae zaj Piet Koene, die
Leepoog wil de Engelse hangen; dog hy komt

tog om haer Gaeuwe Staeres en raupyen
(rupee) te verhansselen. En mèt eèn kreég dé
Vent ien draey die raek was en hy bruide (gaf

èr dè bÍui aan) hien.
Kyk, dat was ien Storie die waer en waeragtig
is ebeurt, en die wy in de Laise Krant wouw6
laeten zetten, dog ze zaye dat de Kranteman
van Laiye mee so veul kwaet van de Engelse
vertelt, nou schryf ik de waerhyd aan jou, en
dan mot ik le nog zegge dat niet waer is datje
zegt, dat onze Makoze in England zo slegt
ehandelt word. Kyk ik heb zo lang to Korriren
evaeren, en ben nooit slegt behandelt, en kyk

ik

heb ien Lyst van men Jaepje, die te
HaÍewis (Harwich) is evange die mag je wel
drukken, waar in hy zait, dat

hy't

beter als op

goed Frans.
Kyk, de Engelsè doen kwaet op Zee, maar de
Franse in ons hart; kyk, de Engelse kloppen
in de muyl, èn dan weetje waér om té slaen.
Vatjet, maer de Franse speule Sa Veu in 't fyn,
maer ook om de droély aes het er op ankomt,
zelle wy wel zoo goed mee doen, as onse
Prins en de Heere Staeten, maer commaedeeren; kyk jk ben niet bang, maer ik zeg
en hau me by me word zen vyand niet mot
beliegen en belasteren, maer bevigten.
Kyk, as 't visje krimt zelle we zien wie 't beste
duÍt, de Saeluy of de Schraewers; Jaep
Kryne Zautevis, zeg dat wy meer édaen
hebbèn as de schraewèrs die lang straet
zinge dat ze de vyand zellen slaen dat
Dondèrd, en nog gien lap van ièn pikbrouk
hebben, daer wy Nortickers bekans 100 man

evange hebben: kyk, wy vloukèn niet by
G....domme, om dat onze Dominé leert dat et

ien Engels grond woord is, maer by

de

Saetan, kyk wy durve de Saètanse Engelsche
an, lqk, dit heb ik geschryÍt, van jou Prentje,
dat is mooi, maer Jan dè Ventjaeger die op
Braebant vaert, zait dat er Munnikke opsiaen
en dat de Pinke Vengaègers Schuyté zyn; hy
zait das raer, ien Prinse Vlag op het Engels

Scip, en op onse pinkjes ien witte Franse in
plaats van onse Orange Blanje BIeu Vlag;
maer Jaep Slim sait. dat dat ren Vreede Vlag is
maer dat evel an de Schuytjes geen Saileval
nog Spriet is, dat is lomp; nou jédér sait wat,
dog alle bedankè zeje voor je goed hart, voor
de Nortickers en haar Domené, en ik Japik
Kryne ok, wens u goed€ dag, en as jè wilt zulle
lve je alles zeggen.
Nortick de dorde maart 1781
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Bij de huidige rcstaunte van het pand Vootstaat 49 wetd ín de dakconstruclie
een aantal scheepsspanten aangetroÍfen. Dankzij de opmekzaamheíd van de
hee. Aad van Schie werd het Genoolschap Oud-Nootdwiik van deze vondst in

kennis gesteld. volgens de kennerc warcn deze spanten niet van een
bomschuit afkomstig, maaÍ van een grcter voot de zeevaad bestemd vaatluig.
Hoe deze spanten hun weg naar Noordilijk hebben gevonden, valt mogeliik op
te maken uit de geschiedenis van deze bouwplek, ook al blijft de-exacÍe datum
waarop het pand is gebouwd onbekend.
De tot nu toe vroegst gevonden transpoÍiakté
volgens deze akte op december 1628 door
schout en sècretaris van Noordwijk bij opbod
en afslag verkocht in een Leidse herberg, génaamd De Gulden Gecroonden Horen, wegens insolventie van Frans Cornelisz. van
dèn Bergh, diè in het te veilen pand een
tapperij-nering uitoefende. Voor een bedÍag
van fl. 400.- werd Jonas Zegersz., brou$,eI in
de bÍouweÍij De Drie Cruijcken te Haarlem, de
nieuwe eigenaar. ln '1632 verkoopt hij hèt
pérceel voor fl. 850,- aan Adriaen Willemsz.,
die er een bakkerij in vestigde. Coniertge
Daendels, zijn weduwe, verkocht hèt op haar
beurt in 1647 voor Í1. 1.110,- "een huis en
eívé met èen eijcken kas, buelmolen, tlog en
alle andere attributen tot de bakkerij bèhorende" aan Jan Pietersz. van Velsèn. Die
zelÍde Van Vèlsen kocht in 1655 tevens het
aangrenzende pand ter plekke van het gesloopte deel van de oude Amro Bank. De
eÍgenamen van Jan Pietersz. van Velsen
verkopen in 1693 "een groot ruim sterk weldoortimmert huis, zijnde voordien 2 huizen
geweest'aan Gijsbert Dircxz. van Groenèndijk, die het in 1698 weer van de hand doet
aan Cornelis van Langevelt, regerend burgemeester (gezworene) alhier. Zjn erfgenamen
verkopen het vervolgens in 1718 'Voorzien
met een paardenstal, wagenschuur en verder
getimmerte" aan Anna Catharina van Zanen,
weduwe van wijlen domlneé lsaac Diericqs.
De prijs bedroeg toen Í1. 1.750,-. Het huis
komt door vererving in bezit van haar dochter
lvlargareta van Zanen, die gehuwd \,vas met
Adam de Leeuw, een te Noo.dwijk praktizerende chÍuÍgijn. ln 173'l verkoopt Adam

datee van 20 juli 1629. Het pand werd

I

de Loeuw het pand met paardenstal etc. voor
fl. 2.100,- aan Wllem van Schilperhoek. Deze
komt in '1740 tè overlÍdèn, waarna in 1747
Cornelis Groen als eigenaar wordt genoemd.
Uit de persoonlijke quotisatie van 1746 blijkt
dat Cornelis Groen, aÍkomstig van Rotterdam, is gehuwd met Aaltje Joosten Ooster-

baan, weduwe van de eerder genoemde
Willem van Schilperhoek.

Cornèlis Groen, vermoedelijk met een
Noordwijks verleden, was reder van koopvaardijschepen en de gevonden spanten zijn

mogelijk aíkomstig

uit de periode dat

hij

bewoner/eigenaar was van het pand. Na het

overhjden van Cornelis in 1767 wordt zijn
zoon, Volkert Groen, eigenaar van het huis.
Volkert komt in 1783 te ovéÍlldèn. inaar zijn
weduwe, CoÍnelia van den Bosch, blijft eige-

nares§e. VanaÍ 1794 komt

er een

lamilie

Casander als bewoner/eígenaar naar voren,
totdat rn 1808 dé eÍgenamen van Catharina
van den Bosch, zuster en enig erÍgename van
Cornelia van den Bosch, het huis verkopen
aan Í\,4aria Stegerhoek, huisvÍouw van
Joseph Bèbber. De landbouwer Cornelis

Stege.hoek verkoopt in í820 "een huis en
erve aan de Voorstraat getekend mét nr. 215"
aan de grutter Pieter Romijn. Zijn zoon, Hendrik Romijn, doet het pand, omschrevén als
"een hecht en sterk woonhuis met verschiÍlende vertrekken, zolder, keldér, stalling voor
10 stuks vee, erve, weÍ en gtond, benevens
4 roeden hooiberg en schuur mét stalling voor
I koéièn en 3 paarden", op 14 december 1859
bij openbare verkoping in hét Hof van Holland

over aan dè heer Jan H. Gevers, grond'
eigenaar te Noordwijk. ln 1897 heeft er bij de
familié Gevers een "schèiding en deling"
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kosteloos mag blijven b6wonen. Na zijn dood
zal de verkoper (de bank) het verkochtè deel
van het bij haar in èigendom verblijvende pérceel moeten aíscheiden. ln 1931 wordt het
perceel eigèndom van de Bloembollenexport
Maatschappu en Kweekerí H.J. Ohms N.V.,
gevestigd te Noordwijk. S.A. van Konijnenburg heeft, als mëdefirmant van deze N.V.,
het pand ingebracht. ln 1949 wordt deze N.V.
geliquideerd en wordt "het woonhuis met erf

aan-de Voorstraat 49 met de

daarachter

staande bollenschuul, voorzien van losse
gaasbakken, kantoor, schuÍen en eÍ aan de
OfÍemweg" eigendom van Hendricus G. de
Haas, fondsbode te Nogrdwijk. Het woonhuis
is dan vaor fl. 5,- per weèk verhuurd aan de
hoer J. Vink, teMijl de bollènschuur .met verder tocbehoren voor fl. 20,- per weék wordt

de herén J. Vink en J.G.
Wijsman. Tussen 1957 en 1972 vèrandert het
pand nog vi€rmaal van eigenaar, om tènslotte
in 1972 weer herenigd te worden met de Amro
Bank. Rest nog te vermelden dat het woon-

vcrhuurd aan

huis

in

1967 op de Monuméntenlijst is ge-

Het pand Vootstaat nummèr 49
plaatsgehad en in 1911 gebeurde dat nogmaals. Eèn drietal afstammelingen van jonkheer Jan H. Gevers en Paulina J. Gevers,
gebolen Rensdorp, worden dan de gezamenlijke eigenaren, maar in í9í2 verkopen zij hun
bezit aan de heer Leopold GraaÍ van Umburg
Stirum. Op 3 juli 1928 verkoopt de Graaf van

Stirum het woonhuis, waarin een bank is
gevèstigd, aan de N.V. Nationale Bankvereniging.
Bij deze verkoop staat hèt uitdrukkelijke beding, dat het de koper verboden is in het g+
kochte perceel schelpenmalerijen, asfaltbédrijven of pekkokerijen op te richten. De daarachter gelegen grond met 2 schuren wordt op

dezelfde dag verkocht aan de N.V. A.
DoÍsman Boekhandel en Stoomdrukkerij. Het
woonhuis met schuur en eÍ (dit is het deel
waarvan de gevel woÍdt gèrestaureerd) gaat
nog datzelfde jaar over in handen van Simon
A. van Konijnenburg. Ook doze mag er geen
vervuilende bedrijven in vestigen, terwijl de
bewoner, Nicolaas Passchier, het bij hem in
gebruik zijnde deel van het huis zÍn leven lang

Nogmaals VooÍstraat nummer 49
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plaatst, waarvaÍr hierond€r dè omschriiving is
weergegeven.
Woonhuis met in- en uitgezr,yenkte topgevel,
Iinks eindigt het metselwerk met kopklezoor
(vierde deel van een metselsteèn staande op
een liggende steen); bovenbouw XVll (17"
eèuw), onderbouw XV,l! (18" eeuw). Omlijsting met zÍl:chten, ongekornist kalf (zonder
lijstkrans op de bovendorpel van het kozijn),

eenvoudig gedeeld bovenlicht, bovenbouw
met g-ruiters, onderbouw met tweé eenvoudige Empke gedeelde ramen.
Herman Schelvis

Hienaast de gevonden scheepsspanten uit de Worstraat 49

Opnieuw de scheepsspanten uit het huis VooÈtraat 49, die niet van een
bomschuit zijn, maat van een veel gbter vaatluig.
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Kerctleest 1941 krcgen de Duitse matiàemannen dÍe in het toenmalige
gplÍclubhuis ten noorden van de vuutlorcn warcn gelegerd een Íotoboek
cadeau- Genoemd naa hun onderdeel was de títel Batteie Noordwíjk en een
exemplaar eNan bevindt zich in de bibliotheek van het Genootschap, waar het
ís in te zien.

ln het voorwoord wordt het waarom van deze
uitgave omschÍeven: 'Het doel van dit boek is
voor jou en je kinderen de hèÍinnéring levend
te houden aan jè inzet als soldaat in de grote
worsteling van ons volk om zijn deÍinitiève
vrijheid, Duatslands grootste én géwèldigste

tíd.'
ln verdere teksten wisselen snorkende taal,
zelÍbeklag en sentimentaliteit elkaar al. De
eerste tijd van hun verblijt in ons land is deze
bezetters kennelijk zwaar gevallén, want
'herinneren jullie je nog, kameraden, in welkè
pijnlijk kleine ruimten we moesten slapen?
Maar ons gemeenschapshuis maakte veel
goed in die dagen van zware soldatendienst.
Wanneer buiten dè wind huilde en de regen
tegen de ruitén kletterde, voelden we ons

zoals marchèren over de boLrlevard. Ook
natuurlijk van hun bouwen aan bunkers en
andere versterkingen. Tot vlak voor de bevrUding zijn ze blijven wérken aan dè Atlantik-

wall, volgèns het boek 'een grote en zelÍveíoochening eisende opgave, waarvoor de
Fuhrer ons persoonlijk hèeft bedankt. Pak de
Nederlandse kust maar aan, heett hij tegen de
Engelsen gezegd, jullie zu{len er uitgesmeten
worden nog voordatje ook maar één poot aan
land hebt gezet.'

'l

daar thuis als in een tweede Heimat. De
glazen gingen schuimend rond, terwijl oudè

vadeíandse liedeÍen

en

soldatenliedeaen

ti

klonken'

Exerclie bij de vuuftoren.

Het

aan

NootdboulevatdEr zijn Íoto's van uitstapjes naar Volendam en
Ivlarken en naar Botterdam, 'de havenstad die
het meest onder dé oorlog heett gèleden'.
Verder groepsfoto's, kièkjes van ontspanningsavonden, sport, maaltíden en èxeícities,

is

anders gelopen. Een aantal iaren

verder was van de krijgshaftighéid niet véel
meer over. ln zrln boek Noordwilk rn de laÍen
1940-1945 schrijft G. Slats,'dat plaatsvervangend commandant Jaap Baalbérgen van de
BVL zich wist te herinneren, dat de marine op
deze veÍsterkte post tegen het einde van de
oorlog zo gebrand was op de berichtgeving
van de ondergrondse pers, dat wanneer de
bèzorging vertraging had ondeÍvondén de
blaadjes bij hem aan huis werden afgehaald.
Naar BaalbeÍgens overtuiging zou er in het

laatste stadium van de ooÍlog door de
Kriegsmanne hieÍ geen schot gelost zijn,
wanneer de geallieerden aan land hadd€n
willen komen.'
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ln Blauwdofter 103 vedelde Hany Mulisch ovet een avondlike stan&landeling
in Nooó ik, van de vuutÍorcn nad het Huis tet Duin. Het was een Íragment uil
zin boek De ontdekking van de hemel. Nu volgen fragmenten uit twee boeken
van Margriet de Moor, een van de bekendste Nede andse litenirc schtijfsterc
van deze tijd. Margriet dè Moor, die vó& haat trouwen Margriet Neetjes heette,
is geborcn en getogen in Noordwijk, waat ze als dochter van directeur S. Neeíjeo
vaa de Willibrod-mavo aan de Van Panhuysstraat woonde.
Hiet ee$t drie /osse passages uit het vqhaal Vaiations pathétiques, dat is
opgenomen in de bundel Op de rug gezien. een uitgave van uitgeverij Contact te
Amstetdam.
"Vijf jaar g€leden was ze hier gekomen, deze
eenzaamheid, deze saaiheid had ze voorzien.
Ze hield niet van de badplaats, waar een
uitgebeten licht in de skaten hing, ze hield niet
van haaÍ huis dat samen met een paar andere
boven aan een stenen trap tegenover de
watertoren stond - in de tuinen wezen de brem
en de duinroos één kant op, landinwaarts, de
ramen waren mat, zout en vocht, knÍp altijd je
ogen een beetje dicht als je boven bent, in de
wind zit zand - maar om de een oÍ andere

reden leek d,t alles precies te passen bÍ dè

beslissing die zè genomèn had. Dat het
aÍgelopen moest zijn met de liefde en het
verschrikkelijke geluk"
"Marja loopt over het strand. Hier is eb, de zee

is ver weg. Die hele dag is hèt schemelE
gebleven. November. Haar netvlies vangt ëën
b€eld zondeÍ contouren op, een landschap
dai bestaat uit éen oneindig€ hoeveelheid
dansende supjes. Oude zwart-witopname
met veel ruis. Ook het geluid is armzalig. Het
komt veryormd, in vlagen ovér.
Zo nu en dan passeren haar donkere geda€utten, stevig doorstappend in de wind. Vluchtige
blikken van verstandhouding worden haaÍ
toegeworpen. Vermeende eensgezinde ge-

nietingen. Zijn deze mensen soms naar iets
andèrs op weg dan naar de vertrouwdheid
van hun gepolitoerde eikenhouten voordeuren?
Marja houdt niet van de z6e. Ze schrikt als
haar schoenen in aanraking komen met de
aange§poelde olijfgroene knobbels, of de

gèheimzinnig dode oí levende slijmerige
dieren. De verlichting op de boulevard boezemt haar afkeer in."
"Op het duinpad viel de wind wé9. Ze had het
ineens warm. Op de bank aan de boulevard
zat, als èen betoverende kraaí, een van de
oude afgedankte mannetjés van het dorp.
"Hoil" kwam er keihard uit toen ze langsliep.
Ze trok de kraag van haar jas open."
De volgende fragmenten zrn ontleend aan de
roman Eerst griis dan wit dan blauw, evèneen§ uitgegeven bí Contact.
"Hal Zelfs toen ik al in dè bus naar Leiden zat,
wist ik nog niet waaÍ ik nou precies naar toe
reisde. Dat mag vreemd lÍken, voor mijn part,
maar als iets me die dag onverschillig liet, was
het wel het vèrschil tussen vreemd en nieL
vreemd, een zienswijze dié me sindsdien op

het lijf is geschreven. Goed. lk stapte op dè
bus bij het beginpunt, de rotonde tussen de
duinen. Tegen de knappe chaufÍeur mel snor
zei iki "Een enkeltje naar de Hartebrugkerk,"
waarna ik me bii het raam rnstalleeÍde. rn miln
schrik de enige passagièÍ le zrjn. lk had mijn
jas nog niet losgeknoopt oÍ de deuren sloegen
dicht. De motor begon te brullen. Ondanks de
oorverdovende herrie moet ik op slag in slaap
zijn gevallen, want van het eerste trajoct, de
route over de Askidboulevard, herinner ik me
niéts, ik herinner me allèen het paaíd waarvan
ik droomde op het momènt dat de bus
onverwacht remde: één merrie met vriend-
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schappelijke zwarte ogen. Een minuut of wat
stonden $/e stil. Omdat het wakker worden

me om èen duistere reden nogal zwaar vie,,
deed ik geen moeite na te gaan wat er aan dè
hand was. De wièlen begonnen trouwens
alweer te draaien. Tot mezelf gekomen keek
ik naar buiten.
Daar, aan het eind van een grijsbruine vlakte,

koppen bij elkaar had gestoken om op een
grauw papier een geweldig grote makreel te
fileren."

"Dan kijken ze nog even, zwijgend naast

elkaar

- Erik dÍlnkt met opgetrokken
- naar de regenlucht met de

schouders

vogels, naar het al en weer oplopende duin en

lag het dorp waar ik jarenlang had gewoond, ik

de

was nog dicht bij huis. Bij dè lichte heldere
wereld van watertoren en bunkers, bij het

huizen, dè water-toren, het richtingbord Naar
Zee en het pa-troon van halÍ ondergestoven,
slecht beklin-kerdè straten waar nogal wat
mènsen lopen en fietsen en waar aanzienlijk
meer auto's rÍden dan waaraan ze gewend

duinzand dat zich ophoopt tegen de stoép6n."

"lk was natuurlijk allang niet meèr alleen. Aan

het eind van de Oude Zeestraat had de
chauffeur een heel groepje passagiers toegg
laten, waaronder een dikke scholier, een vrs§ersvrouw èn eèn man die ik vooÍ een beetje
getikt hièld omdat hij me bÍ het langslopen
toevertrouwde: 'g€en oog dichtgedaan vannachtl' Dit patroon zette zich voort. Bï het
naderèn van Rijnsburg verkeeÍde ik in het
directe gezelschap van twee boéren die, elk
voor zich. met stompe potoodjes berekeningen zaten uit tè vo€ren waarvan zí telkens
even opkeken om tegen elkaar te zeggen:
'Klopt?' En: 'Klopt!', van een echtpaar dat dè

gÍoezelige begroeiing ervan, naar de

zijn op dit uur, in het naseizoen, in dit ondanks
een van jaar tot jaar winstgevender toerisme
nog altijd vriendelUke dorp aan de kust."

"op het pad door de Katwijkse duinen. zomèr,
augustus waarschijnlijk. Vanachter de hellingen duikt telkens eèn rode vlieger op. Daar,
aan zee. §taat een harde westenwind, maar
wÍ hebben het lekker warm- Onze Íietsen
hangèn in de braamstruiken. Zij is elf, jij bijna
twaalf. Dit meisje is de schoonheid in persoon.

Magere benen, kapotle enkels, gÍote bÍurné
schoenen. Om haar arm èen mannenhorloge.
Mooi ziin ook haar watergriizè oqen."

De man línks op de loto is Jan de Lange in zijn wekplaats in de Hooídstraat
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OP VISITE
Herenboer Nol en boerin Sjaan stappen net
dè déur uit van een bevriend echtpaar dat een
huwelijksfeest vierde. Ze zien er vrolijk uit. 't
Was vast heel gezelligl Vanzélfsprekend heb-

ben ze zich op hun paasbest aangekleed
voor dit festín.
Nol draagt de hoge hoed en op het vèst van
zijn gèkledè pak met lange jas hangt een
plachtig gouden horloge (een eístukje) met
kruisje èraan.
Sjaan heeft een paarse japon aan met crème
kant en zwarte gitten: Daarovèr éen korté
schoudercape. Op haar hooÍd draagt zï het
gouden oorijzèr, een langè kanten kap, zij-

naalden, mutsspelden

en boek-bellen.

DE NIEUWE DORUS MOL
Jan Heus ziet u hiel in volle actie. Wat hij te
vertellen heell zalwel altild een raadsel blijven.
OÍ geelt hij een bericht door van de dames
Kampman over die hélé, hééélè
grote.......-...uitverkoop?l
Wie zal het weten. Wat we wel weten is dat
Jan alleen invalt bij noodgevallen. Daarom

deze oproep:
Wie wil de nieuwe Dorus Mol worden?

Dit

alles gecompleteerd met e€n mooi zwart
hoedjé van tijne stro met veertjes. Op do
scheiding van het haar zit èen klein ornamentje; blesje genaamd.
Uiteraard draagt zij de nodige sieraden. Wie
het breed heeft, laat het breed hangén. Zo
ging dat in die tijd.
Aan het kruisje van Nols hoíogeketting, het
blèsje én lange kruiskettrng van Sjaan kuh je
zien dat ze rooms-katholiek zjjn-

ÏWEELINGBROEBS
Zijn ér tégenwoordig twee veldwachters in de
kléderdrachtgroep van het GON, hoor ik u
zeggen? Nee, dat is een beetje teveel van het
goede. Dit is namelijk Eli in duplo.
Hij is al eèn aanial jaren in het bezit van de
bijna complete uitmonsteling van de vèld-

wachter, rond 1900-1920. Allèen dè hèlm
ontbrak. Door een bévriènde relatie heeft hij
een Noordwijksè helm kunnen bemachtigen.
Daar stond natuurlijk wel een vriendendienst
tegenover. Zo kon het gébéurén dat Eli
onlangs in unilorm de politiè assisteerde op dë
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Zaanse schans, tijd€ns de jaaÍmaÍkt- Heken
maaÍ dat er heel wat mensEn gekneveld zijn of
in het schandblok geslagenll Overigens staat
in ds museumbibliotheek een leuk boekje in de

serie "Op zoek naar h€t verledèn. Deel lV
Noordwijk en zijn diend6rs." Komt u hét rustig
e€ns inzièn tijdens de openingstijden.

tatel. Het is deel lll van de serie "Op zoek naar
het vérleden- Nooídwijk en zijn klederdrach-

ten."
Puck heeft in het begin veel voor de eerste
kl€d€rdrachtgÍoep gedaan. Door zÍn onderzoek voor het boekje bij véel Noordwijkers,

weet hij precies welke stoÍ, welk patroon,
welke sieraden gedragen horen te worden in

diverse hoedanigheden.
Puck is jarnmergeno€g al lang geleden naar
Urk verhuisd. DaaÍ heeft hij onlangs een mooi
boek ovèr de klederdracht van Urk geschreven.

ja

maaÍ dat h€t klèderdrachtbloed
kruipt waar het niet gaan kan.

Zo zie

KLEDEBDRACHTGROEP GON
Meldden wÍ u in het zomernummèr van de
Blauwdotter dat de klédérdrachtgroèp be-

stond uit 17 leden. Nu zÍn het er al 20i I
vrouw6n, 5 mahnèn, 3 jongens en 4 meisjes.

Zij traden bij de volgende actviteiten opl
13-09-1997 Monumentendag, in en buiten het

museum.

14{,r'J-1§7 Fleceptie 4Gjarig huweuksfeest
Nol en lrma.

20-09-1997 Oud-Hollands feest in Hof
Holland voor een so-jarige Pim.
+í0-í997 Openingsteest Kerkstraat.

30.10-1997 "Vink"dag

in en

buitèn

het

museum.
16-1'l-1997 Kapèl 350 jaar.
ln totaal heeft de klederdrachtgÍoep in één

jaat 27 keeI opgtskeden.

Hetgeen

veel

promolie voor het museum opleverde.
HELP

Houdt u niet van het showen van klederdracht, maar vindt u "oudérwets" naaien leuk,
kom dan a.u.b. onze naaiploeg verstèrken!
WÍ bieden u een warm museum, koffie/thée
op tijd en veel gezelligheid.

PUCK VAN DER ZWAN
Puck willen we in dit artikeltje al vast heel
haíelijk bedanken voor alle adviezen die hij
ons g€eÍt. Zijn boekje komt bijna dagelijks ter

Naínens de werkgroep klederdracht GON
Sjaan van Kekeren-Brouwer (tekst)
Eli van Kekeren (foto's)
071-3615237

25

GoN-vootzitter Jan van Kan is duidelik bli met de cheque van I 5000.
Vink hem aanrcikt- Da loto is gemaakt dooÍ Daniel de Groot van fotoburcau Van
dén Ende-

Op 30 oktober werd in het museum

de
"Vinkendag" gehouden. Net zoals e€n strand
niet zondèr zeè kan, kan zo'n dag ook niet
zonder klederdracht. Daarom werd bij de ontvangst van de familie Vink èèn erohaag gevormd door een groot deel van de kleder-

drachtgroep.
Daajna was er in de feestelijk met vlaggen
versierde Blauwdotterzaal éen ware happening, waarbij een prachtig emaille bord met de
Vinkenstamboom werd onthuld. Er werd g+

speècht, gezongen en veel gelotografeerd.
AIs klap op de vuurpijl ontving de klederdrachtgroep een ènorme gift. De ledèn van de groèp
waren geweldig verrast- Op deze wijzo kan
kleding en alles wat eÍbij hoort aangeschaft en
uitgebreid worden. Familie Vink, hartelijk

dank
De klederdrachtgroep GON
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Op de voorpagina staan Dirk Bamhoom en Aaltje Hoek met hun oudste zoon
Jan BamhooÍn. De ïoto is genomen in 1913. Andere kindercn van Dik en Aaltje
waren: Jan Piet, Jo, Piet, Arie, Aalïe, Leun, Trien, Ditk Piet. Ditk Bamhoom en
Aaltje Hoek zijn de Opa en Opoe van connie Eíchelsheim-Klinkenberg.
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Op vetzoek van Jan Krcmhout in Rijnsbutg heeÍt de heer J.B- clasberyen in
Nuenen zich vediept in diens voorgeslacht, dat uit Noordwik aíkomstig is. De
Kromhouts heètten aanvankelijk MageL een naam die nu in Nootdwijk niet meet
voorkomt, maat hier destijds zeer bekend was. Toen de Magerc zich naat
Rijnsburg verplaatsten, zijn ze zich Kromhout gaan noemen, naaÍ hun bercep van

kuiper Hier een stukje van de familiegeschiedenis.
GENENANE 1
Jan, vèrmoedelijk geboren tussen 1500 èn
1510. Vrouw onbekend. Eén zoon.

Op

30-11-1607 transporteèrde lvlaèrten
Huijbertsz, wonende op de Geest in
Noordwijk, aan Jan Claesz lvlager, zijn

zwager, een stuk weiland. groot 14 honden. in

GENERATIE 2

Claas Jansz. N4ager, geboren circa

1532,

de heellijkheid Offem. Belend: zuid-oost de
Maesloot, zuid-west Jan Claesz ze,f met

boerenknécht, later zelfstandig landbou,,er te
Noordwijk-Binnen, overleden tussen'1580 en

bruikwaar van het klooster te Noordwijk
(huurland van het St. Barbara Convent). De

1588. Huwde Nèeltje D[ks, geboren circa
1532, overlèdèn na 1604 maar voor 3-10-

koopsom

1620. Vijí kinderen.

2. Oude Dirk Claasz, gortèr te

Claes Jansz. lvlager, oud circa 45 jaar, en
Neeltgen Dkcxdr, zÍn huisvrouw, eveneens
circa 45 jaar oud, leggen met anderen op 7-5'
1577 een verklaring af voor notaris Willem
Claesz. Oudèvliet, te Leiden.
Claes Í\4ager vertelt onder meer, dat hij gedurende 15 jaar als knecht heeft gewerkt bij
Jan Jansz. Mager op de boerderij Bronsgeost
onder Noordwijk.

GENERAÍIE 3
1. Jan Claas líager, landbouwer, overleden te
Noordwijk tussen 2-5-1638 en 15-11-1641.

Huwde(1) circa 1598 Pietertje Huiberts
(2) circa '1618 Leunge

(geest). Huwde

Gérrits, overleden na 1622. Huwde (3) 1632
(ondèrhouwde Noordwijk 10-Í-'1632 en Bínsbulg 24.10-1632) Crijntjé Willems, van Lisse,
wonende te Noordwijk, weduwe van Maarten
Simons. Huwde (4) Sassenheim 28-6-1637
(ondertrouwde Noordwijk 14-6-1637) Trijntje
Claasdr, wonende te Sassenhéim, ovéíeden
na 15"2-1643, weduwe van Floris Willemsz. ln
totaal negen kinderèn.
Jan Claesz Mager komt voor op de lijst van
woerbare mannen in Noordwijk van 13-1-

1599.

Zjn

verjager.

bewapening bestond

uit

een

van 2100 gulden. Moést hij in drie
termÍnen betalèn.
Noordwijk'

Binnen, overleden voor 5-5-1638. Huwde
Aaltje Leenderts, overleden vooÍ 5'5-1638Vier kinderen.
Oude Dirk Claasz was in 1614 schepen van
Noordwijk.

Op

10-5-1619 kansporteerde hij aan Jan
Claesz, laeckencoper, een plaatsgenoot, éen
losrèntè van 25 gulden. Iosbaar met 400
guldèn. Hij verbond daarvoor ziin huis in de
Kerkstraat, bélast met een erfpacht van 9
stuivers aan de abdij van Leeuwenhorst. Hij
signeerde met een huismerk in plaats van een
handtekening en legde bij die gelegenheid een
verklaring af: bjj de waarheijt in plaetse van
eede.
3. Pieter Claasz lvlagèr, schippet te Noo.d"
wÍk-Binnen, overleden voor 5-5-Í638. Huwde
Jannetje Hectors, waardin, oveíeden na 5,51638. Acht kindèren.
Op 22-11-1634 werd Jannetgen Hecters,
weduwe
boedelhoudster van Pietet

en

Claesz Mager, tweemaal door schout

en

schèpenen van Noordwijk bij verstek veroor-

deeld tot betaling van een vordeÍing.

De

plaatselijke Heilige Geestmeesters eistén
van haar betaling van 23 gulden, I sluivers
en 12 penningèn voor intrest oveÍ de jaren
1630 tot 1634. Zij baseerden hun vordering op
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een obligatie, die dateerde van +6-1607.
Cornelis van den Burch, ge[,ezen pachter
van de dorpsèxcijns over de tappers ende
heíbergieís, sprak Jannetge, als waérdinne in
de DruUÍí, aan voor achterstallige belasUng op
14 halve vaten bier, ten bedÍage van 5 gulden.
te

4. Jonge Dirk Claasz Mager, wantkoper

Noordwijk-Binnen, overlédén tussèn 26-71637 en 22-4-1638. Huwde Marijtje Claasdr

(van Steenvoorden), overleden

na

15-2-

1643. VijÍ kindeÍen.

Dirck Claesz jonge Dirck woonde in 1615 in
de KerkstÍaat. op zín huis en erf drukte èèn
jaarlijkse erfpacht van Í6 stuivers aan het St.
Barbara Convent.
11-1-1617 transportèerde hij aan Gillis

Op

Cornolisz, lijndraarér te Noordwijk-Binnen,
een lijnbaan el lootse in de Molensteech
aldaar. Hij ontving er 200 gulden voor.

GENERATIE 4
1. Claas Jansz (Mageo, geboren circa 1598,
vlasseÍ te Noordwijk-Binnen, latèr gorter te
Noordwijkerhout, overleden na 22-4-í664.
Huwde Noordwijk 15-8-1621 MarÍtje Claasdr,
jonge dochter van Hazerswoude, wonende to
Wassenaar. Twee kindeÍen.
ln 1653 woonde hij in Noordwijkerhout. Hij
stond jn dat jaar borg voor zijn broer Sijmon.
Twee jaar later werd hij door zijn broer Arij als

voogd aang€wezen.
Samen met zijn broèr Sijmon was Claes

Jansz ook voogd over d6 mindéÍjaÍige
weeskinderen van hun zustel Neelte en
lvlaaÍten Willemsz.

Claes Jansz, gorter te Noordwijkerhout,
op 24-2-1664 met Willém Maertensz,
want-reder te Noordwijk, boÍg voor Cornelis
stond

Jacobsz Jongen Engel.
Hí staat nergens als Mager tè boek.
2. Simon Jansz Mager, geboron circa 160T,
landbouwer te Noordwijk-Binnen, overleden
na 2.-6-1677. Huwde Dirkjé Jans, overleden

voor 25-1-1682.
Van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend.
Sijmon Jansz lvlager, oud 57 iaar, en Willem
Maertensz, leggen op 23-3-'1664 een verklaring af op verzoek van Engel Willemsz van
Bronsgeest. Zij vertellen dat mr. Christiaen
van Loon jarenlang een vinckenhuÍs ende

atfgesonderde vinckeplaets heeft gehad op
het land van Bronsgeesr. die daarvoor iaarlijks nog geén 2 gulden en 10 stuivers huur
ontving.
3. Arie Jansz (Kromhout), geboren te Noordwijk circa 1609, kuiper te Bijnsburg. Huwde te
Rijnsburg 24-5-1637 Lijsbeth Cornelisdr van
lllerenburg, overledén voor 25-5-1683, dochtér, van Colnelis Bouwensz en Anna Simons.
Vijf kinderen.
Op 15-2-1643, deelde Adriaen Jansz, kurper
te Rijnsburg, mee in dè nalatenschap van Jan
Claesz Àrager, zrjn vader. Samen met zUn
broers Claes en Sijmon viel hem toe een
campè weij otÍ hoijlandts, leggende in de
heerlichheijt van OtÍem aénde Maesloto, groot

omtlent veertien hont. Bovendien zouden zij
uit dè boedel met elkaar nog een som van
400 gulden genieten. Daar tegpnover stond
voor de driè broeÍs de verplichting om 900
gulden te betalen, waarvan 300 gulden aan
Trijntgen Claes, de vierde vrouw van hun
vadeI, en 437 gulden aan Adriaen Jansz zelÍ.
4. Neeltje Jans (Mager), geboÍen te Noordwijk

circa

161í,

overleden vooll5-11- 1641.
19G1633. Willem
Maartensz (Sprokkenburg), geboren te
Noord-wijk circa 1610, lijndraaier en wantIeder aldaar, overléden na 29-4-1660. Drie
Huwdè te Noordwijk-Binnen

kinderen.
Kort na de geboorte van haar zoon Maartén is
Neeltje Jans géstorven, want reeds op 15-11,
164í wordt, voor notaris Daniel vandén
Bouchhorst tè Noordv,/ijk, de akte van uitkoop
verleden van Willem Maertenssèn. lilndraarer
te Noordwijk, wiens huisvrouw overledén
is. Gerechtigd tot de nalatenschap zijn Willem
Maertenssen, ter ene zijde en zijn driè jonge
kinderen: Krijntgen, die in ianuaÍte 1642 4 Far
en Pietertgen, die op 7 augustus 2 jaar oud zal
worden en lraerten, die nog maar 872 week

oud is, ter andere zijde. Voor de weeskandeÍen tleden Claes, Sijmon en Adrijaèn Jansz,
alsmede Jacob Cornelisz Jongen Engel, diè
gehuwd is met Martijtgen Jansdr, als ooms

en

bloedvoogden op. (Jan Claeszen Mager,
grootvader zou oorspronkélijk ook als
voogd optreden. maar deze aantekenrng is

als

doorgestreept.)
Willem Maértenssen blÍft in het bezit van dé
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gehele boedel, besiaande uit €en huis en erl
met een stuk land in het Oostende te Noor&
wÍk, alsmode van de hennip en de netten, het

huisraad

behalve

en het geld, niets uitgezonderd,
de helft van de goederen, die

4-1634. Huwde (2) te Noordwijk í6-9-1635
Annetje Gerrits. ln totaal drie kinderen.
Op 19-4-1634 is in een notariële akte nog
sprake van Hector Pietersz als getrout met

Clara laurisdr.

Neeltgien Jans aangekomen zijn uit de erfenis

8. Jan

van Jonge Dirck Claèsz, haar oom

baanspinner

(Jonge) Dirksz, go(er, later

lijn-

te

Noordwijk-Binnen. Huwdè
Claesz, haaa vader, zal daar levenslang hèt Pieiertje Claasdr- Drié kinderen.
vruchtgebruik van genieten. De weduwnaar Op $6-1637 transporteerde Jan Dircxsz,
verplicht zich zijn kinderon te onderhouden buurman te NooÍdwijk, aan Pièter Dircxsz,
ende oock ter scholen te senden om te leeren zín broer, het achterste gedeelte van een huis
leesen ende schrijven ende de meijskens en erf te Noordwijk-Binnen. Het betrof een
naejjen, soo dat sij henluiden tot redelichheijt gort-huijs, mettet gortgereetschap en tpaert
daer mede sullen connen behelpen, ende de daerinne begrepen.
soon een ambacht.
Op dezelfde datum droèg hij aan Barent
Als de kinderen í8 jaar oud worden, zullen zij LouÍisz, zijn zwager, het voorste deel van dit
boven hetgeen hun toekomt uit de erfenissen huis over.
van Jonge Dirck Claesz en Jan Claes Mager, 9. Pieter (Jonge) Dirksz, baanspinnèr, later
hun grootvader, samen 1OO gulden ontvan- gorter te Noordwijk-Binnen. Huwde Trijntje
gen- Dé aktè \,erd getekend door Claes Jans. Tweè kinderen.
Janzoon, Aerijen ljam zoon, Sijmen Jans Pieter Dircxsz verkreeg op 5-6-1637 van zijn
Zoon en Jacob Cohèlissen en de getuigèn broel Jan hèt achterstè gedeelte van een huis
Jan Cornelisz, want-slager, en Pieter Dirxen, in de KerkstÍaat te Noordwijk-Binnen. Dit was
gorter.
een gorthuis. Waarschlnlijk is hij omstreeks
5. MarÍtje Jans (Mager), overleden na 25-4- die tijd het béroép van goder (gíutter) gaan
'1644. Huwde Jacob Cornelisz Jongenengel, uitoefenen.
ovérleden na 26-4-1644. Twéé kinderen.
Als Pietèr Dircxsz Gorter veMierÍ hij bii een
Op 26-4-1644 transpodeerde hij aan Gerrit openbare verkoping op 20-7-1642 een groote
Jansz, zijn zwagèr, een perceeltje laÍrd, groot huijsinge mette revènter ende stallinge, mitsomtÍent 8 hond, gèlëgen eendeels in Noord- gaders dè boomgaerden daerachtèr aen
wijk en anderdeels in Noordwijkerhout. Hij geleegen, belend zuid-oost de gemeene wech
ontving e|l178 gulden voor. Dit land was hem aen de KeÍk-hotf, de Kerckstraet, noordin 1643 toegevallen bij de verdeling van de west, het convent sellÍs met het pateÍhuijs, de
vervalle kercktuijn ende de croft voor 2210
nagelaten boedel van zijn schoonvadèr.
6. Gerrit Jansz Mager/Van couwenhoven, gulden, te betalen in drie partijen, waarvan de
ge-boren na 1614, overleden te Noordwijk eerste contant.

circa 1673. Huwde Geertje

Jan

Wolferts,

overleden te Noordwijk voor 9-1-1674. Zes
kinderen.
Adriaen Wolphertsz transporteerde op 14-+
1642 aan Gerrit Jansz van Couwenhoven
(zÍn zwage0 een huis en eÍ aan de ZeestÍaat

te

NoordwÍk-Binnen.

Gerrit

betaalde 2'10

10. Claas (Jonge) Dirksz, geboren

te

Noordwijk, schoenmaker, later waard aldaar,

voor 8-10-1634. Huwde (1)
Willem§e Cornelisdr. Huwde (2) te NoordwijkBinnen 18-9-1622 Jannetje OlivieÍs, jonge
dochtor van Wiel in den dorpe van Eck. Tweé
overleden

kinderen.
Op 26-10"1628 legt zekere Jan Dircxsz, wo-

gulden contant en tekende een obligatie van
400 guldén, aÍ te lossen in vier termijnen,
telkens per 1 mei.
7. Hector Pietersz. Huwdè (1) te Noordwijk
29-12-1624 Claartje Laurensdr, geboren te

nende te Sassenheim, op vèrzoek van
Jannitgen OliÍieÍs, huisvrouw van claès
Dircxsz, waard tè Noordwijk, voor notaris

Noordwijk, dochter

Jansz,

Hii was op vrijdag 1'1 augustus met meer

Stierman on Grietje Pieters, overleden na 19-

anderen in Voorhout geweest, ten huizé van

van lauÍens

Daniel van den Bouchorst een verklaring af.
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de plaatselijke sécretiaÍis, die daar kennelijk
herberg hield. DaaÍ was ook Claès Dircxsz
binnengekomen, rasende ende tierendo, geweldich breckende enigè kannén- Schieignde
voirts met een roer door de glasèn als éen dol,
rasent ende uijtsinnich mensche, spreckende
ook vele lelicke woordgn. De man had so een
lelicke ende vreselick gesichte, dat alle die
hem sagsn van hèm verschrickt waren.Met
een trucje had Jan Dircxsz. hem ziin schietwapEn afhandig kunnen maken.
De daaropvolgende zondag was Jan Dircxsz.
hem in NoordwÍk gaan opzoeken. Hij bof hem
in de stal, op wat stro, waar hij de hele nacht
op gel€gen had. Nog steeds was Claes buit€n
zinnen. Hij zei, onder meer: lck hebbe de doot
verdient. Als de rechter hem niet wilde ver.
oordelen, zou hij over hem clagen aen de
Prins. Ook dè zaterdag daarvoor had Jan

Dircxsz Claes nog getrofÍen in Voorhout, bÍ
de bode. Daar had Claes hem een ééuwiche
hadiéu toegewenst, omdat hij naaÍ Den Haag

zou gaan, waar de beul hem snel zou worgen
verbrandèn, omdat hij drie rijksdaalders
met hem verleerd had. Ende meer uijtsinnige

of

woorden.
11. Nellètje (Jonge) Dirks, overleden na 31-$

'1663. Huwde te Noordwijk-Binnen in 1637
Barend Laurènsz, linnenwever te Rijnsburg,
overleden voor 10-11-1662. Eén kind.
Jan Dircxsz, te Noordwijk-Binnen, lransporteeÍde op 5-6-1637 aan Barent Laurensz, de

man van zijn zuster Nééltge Dkcxdr, het
voorste gedeelte van een huis in de Kèrk-

slÍaat aldaaÍ.
12. Wllem Dirksz, ovéíléden vooÍ 23-5-1637.
Huwde Jannetje Jans, overleden na 23-51637.
Jannetje Jans weduwé van Willem Dirx, wordt
op 23-5-1637 genoemd bijde eÍgenamen van
Oude Dirck Claesz.
Nog éen jaar later komt zij als zodanig niet
méèr voor. Mogelijk was
inmiddels
(kinderloos) oveÍledén.

zÍ

DOS, niét te vetwanen net de gelijknanige Wmnastiekvereniging, als
voo opet van de voetbalverenqng Nootdvvijk in de noodduinen (bij de
Botrijs?). Ul.n.t Bert Meulen, Jan DeuÍman, Jaap Bamhoom, Koos
Barnhoorn, Piet Barnhoom, chiel Brcdercde, Dik Hoek(de Puk), Kees van
Duin, Cot Schol, Willen Hoek, Jan Plug.
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IN MEMORIAM KAREL KOK
Op 5 decembèr is ons èrelid Karel Kok op
77-jarig€ leeÍtijd overleden. Karel was een
der èèÍsten die in het bègin van de jaÍen
zestlg zagen, dat de oeÍoude cultuur van
ons doÍp sterk begon te veranderén en dat
vele oude waarden en gebruiken op het punt
stonden te verdlvÍnen. Hij nam het initiatjef

maken.

Karel Kok was ook oprachter van ons
h;vartaalblad de Blauwdotter, waarvan hij
natuurlijk hoofdredactèur werd. Het blad
zou leaden tot grote bloei van de vereniging
en Karel zou hondeÍd nummeÍs lang, dus

25 jaat, et de drager van blijvén. ln

de
Blauwdotter kon hijzijn idealen voluit uitdragèn, vaak
ook aangevuld met zijn
eigen visie op de

tot het bewaren en veÍder vastleggen van de
geschiedenis van Noord-

Veranderingen

Karel Kok was medè-oprichter van hèt Gènoot-

in

ons

dorp, maar altijd met

voor de

schap Oud-Noordwijk in

mens
Noordwijks geschiedenis

1962, werd bestuurslid en

vervolgens iaÍen-

maakte.

Karel heeft het Genoot-

lang de alomtegenwoordige rèdër van de vereniEn dat altijd op zijn

schap en zijn
tot een begrip

dat niet meèr uit
gemeenschap is weg

creatieve,

eÍgenzinnige, maar
openhartige wijze.
Gèèn moèite was hem té
om het museum in te richten, uit te breien voor een groot publiek toonbaar te

denken.
Wij zullen ons best doen

gedachtengoed nog vele jaren te
koesteren. Karel ruste in vrede.

zijn

Jan van Kan

Bramen zoeken was en Ís een goed Noor+ daaryooÍ een beroep op de lezers. Alles is
wijkse bezigheid. Er zÍn Noordwijkers die w€lkom: een sÍeerbeschÍijving, goede plekeraan zijn verslaafd en eenmaal begonnen j6s, sterkè verhalen, enorme hoevèelheden of
niet meer kunnen ophouden. Soms gaat het de hele ochtènd zoeken voor drie bramén,
om emmers, een andere keer enkel om éèn
scheppie braam. Vroeger werd de braam ook
vérkocht, aan de jamÍàbriek van Ïeleman en

Dros

in

Leiden

of

langs dè Noordwijkse

dèuren, op een bord.

ln de Zomerblauwdotter willen we

aandacht

schenken aan het bramen zoeken én doen

bramensap maken of bramenjam. U kunt uw
verhaaltie op schritt stellen, maar ook evén
een praatje maken over het bramenzoeken
aan de telefoon. Reacties graag zo gauw
mogelijk naar de redactie, Stakman Bosse-

skaat 54, 2203 GK Noordwijk,
3613583.

teleÍoon
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Deel 5 van het vehaal van Noordwijkerc die gevarcn hebben voor dé VOC,
uitgezocht door onze vaste medewerket Herman Schelvis, die weer lange tijd
in de archievèn heeft zittèn nèuzèh.

DE TTIUISBLIJVERS
ln de Oost is het nièts gedaan oh kassianl ln
dé Oost is hèt niets gedaan oh kassianl Loop
je de helé dag te zweten, Krijg je rooije rÍst te
vreten. ln de Oost is het niets gedaan oh kassian! (Meezlnger uit de kroeg "Jan lvlontjjn" in
Kampong Kodja.)
ln hét vooÍjaaÍ van 1663 monsterde Jan
Gerritsz. van Sonnevelt als adelborst aan op
het schip Amelongen en vertok daarmee
naar Oost-lndië om, zoals zo velen vóór en na

hem, nimmer terug te keren. Van

zÍn

aldaer dè const endè stijl van het notarisampt' had aangeleerd.i Het verzoek is kennelijk ingewilligd, want we komen hem nadèrhand meermalen tègen met de titel van
notaÍis, zowel te Noordwijk als te 's-Gravenhage. Van een officiéle benoeming oÍ zoals
dat toen omschreven werd "notaris publijck
geadmittèed bÍ dèn hove van Hollant' is geen
bewÍs gevonden en in het bestaandè "Bepértorium op notarissen en hun standplaatsen"
van de heer Hartung komt zijn naam niet

bele-

venissen op die rèis is niets bekend, want van

het schip Amerongen is geen journaal

be-

waard gèbleven. Daarom wordt in deze vijfde
aflevering over voormalige Noordwijkse
Voo-dienaren eens wat meer aandacht aan
de thuisblijvers besteed.
lvleester timmerman Gerrit Jansz. van Sonnevelt bewoonde halverwege de 17. eeuw
een huis aan de Breede VoorstÍaat ter plaatse

van hèt huidige pand Voorstraat 73.

Met
betrekking tot zijn huwelijk en het aantal hieruit
geborén kinderen valt niets met zekerheid te
zeggen, daar hij de roomse godsdienst beleed
en èr uit die periode, voorzover Noordwijk
aangaat, vrijwel geen gegevens over huwèlÍk
oÍ doop van die religie aanwezig zijn. Uit
gévonden aktes valt te reconstruerèn dat er
minstens vier nakomelingen zijn verwekt en
wel twee zonen genaamd Jan en Dirk en twee
dochters die dè namen Maartje èn Gerbrechtje
hebben gekregen. Zoon Dirck is bekend door
een schrÍven van 27 april í659 geÍicht aan de
Héer van Noordwík, waarin hij verzoekt om
het noiarisambt in het dorp en de heerlijkheid
van Noordwijk te mogen uitoeÍenèn, omdat hij
"in zijn kintse jaeren is géraéct aen een zwaer
ongeluc, zoo dat hij 't zelve al genezen zijnde,
niet machtich en is geweest om het timmerambacht te lerèn" én hij daarom op "aenradrnge van eenige vrunden eenige jaelen is
besteld geweest op eèn notaris comptoir ende

Dochter l\,llaartje werd de echtgenote van Jan
te Noordwijk-Binnen bekendheid genoot als herbergier, teMijl Engèlbrechtje een zekere Floris Cornelisz. van
Duijndam huwde.
Zqon Jan heeft zich zéèr waaíschijnlijk mèt
het timmermansvak bèzjg gehouden en
daarbij of daarna een opleiding tot landmeter
gevolgd, walt op 22 december 1655 is Jan
Gerritsz. van Sonnevelt uit Noordwijk gead-

Jansz. Gavrij, die

mitteerd tot beëdigd landmeter van Holland.
Met zo'n baan moét de toékomst er volgens
hem voorspoedig hebben uitgezien en een
huwelík was het gevolg. Op 19 Íebruari 1656
gai hÍ zijn gelofte van trouw tot in de dood aan
de te Noordwijk woonachtigé Sara de Wit. Of
het sprèekwoord "Íwee geloven op één peul
(peluw) is één te veul of het verwante "Twee
geloven op één kussen, daar slaapt de duvel
tussen" ermee te makèn heeÍt gehad oÍ niet,
duidelijk is dat hét bepaald geen gelukkig
huwelijk is geweest. De mogelijkhéid dat er

getrouwd moest wolden kan hierin ook
meegespeeld hebben, want op 29 oktober
1656 werd bï de Neder Duits Heruormde
Gemeente te Noordwijk-Binnen het doopsel
toegediend aan Johannes, zoon van Johannes van Sonnevelt ("absent paaps" staat er
bij zijn naam aangetekend) en Sara de Wit.3
Het boterdé toen dus al niet erg tussen het
pas geÍouwde

stel. En daar js geen veran-

t

dëring in gekomèn, blíkens een akte van 30
november '1G66 r,\,aarin schout on schepenen
van Noordwijk op vèrzosk van Sara de Wit,
huisvrouw van Jan van Sonnevelt, verklaren
"hoe waer is dat sij rsquirante (SaÍa de Wt)
ten tíde ais sij mettèn voornoàmde haren man
alhier was huijshoudende ende mede 't sedert
dien tijt dat de sèlve haron man op de voorseijde voïagien (met het schip Amerong€n
naar Oost-lndië) is geweest haer altoos wel
endè behooÍliicken heett gequeeten ende niet
anders en héoft gédragen éndé gecompateert

soodanig als een eerlijcke vrou schuldig is
ende behoort te doen." Dit in tegonstelling tot
h6t gedrag van haar man die "met haer niet en
heeft geleett soodanig eèn man met sÍn vrou
behoorde te doen ten tijde hij met haer alhier
was huijshoudende, ja dat m€er is har6 requirants goederen selÍ onmittelijck was consumerende ende doorbrengende." enz.l We
mogen aannemen dat vader Jan meer het

typa losbol vertogenwoordigde dan dat van
deugdzame, degelijke huisvader en dat zijn
reis naaÍ de Oost €en wolbewusté poging was
om van de knellènde huwelijksbanden bevrijd
te worden. Erg lang heeÍt hii ni6t van zijn
vrijheid genoten, ,^,ant in 1670 werd van do
kamer te Amsterdam bèricht ontvangen dat hij
was overleden. Op 4 §eptembeÍ 1670 verleenden Sara de Wit als weduwe van wijlèn
Jan van Sonnevelt 6n grootvader Gerrit
Jansz. van Sonnevelt, als voogd van het
minderjarige nagelaton kind van Jan van
Sonnevèlt, aan een zekere CataÍna Claasdr.
volmacht, om namens hen bij d€ VoGkamer
te Amsterdam een bedrag te vorderen van
140 gulden 1 stuiver en 5 penningen 'als vol-

1l
2l
3l
4l
5l
6l

gsns notitie gèstelt op seeckere maantcedulle
bij Jan van Sonnevelt geteeckent den 10 april
1663.',s

De in 1670 nog mjnderjarige Jan Jansz. van
Sonnevelt komen we weer tegen in het kohier
van Zout-, zeep-, heere- èn redèmptiègeld

van 1681, waarin hij het beroep van "snijef'
(kleermaker) uitoefent. Hij is dan inmiddels
getrouwd, maar heeft nog geen kinderen.
De trouw- en doopregisters van de Hervormde gemeente te Noordwijk maken geèn
melding van huwelijk oÍ doop van kinderen
van genoemde Jan Jansz.. van Sonnevelt.
Ook ín het trouwlegister van de Roomse
kerkgemeenschap staat geen huwelijk van
hem veameld, maar in het doopÍegister van de
oude religie komen we op 23 oktober 1682 de
doop iegen van Sijmon, zoon van Jan Jansz.
van Sonnèvelt en Trijntie Sijmons. Zoon Jan is
dus vermoedelijk niet te Noordwijk gehuwd en
heeÍt zich b€keérd tot het geloof van zijn
vooÍvaderon. En tegen de toen hearsende
mores in, heett hï zijn zoon vernoemd naar de
vader van zijn vrouw. In de gasthuisrekening
van het jaar 1685 staat voor zijn moeder het
droeve einde van dit dorpse drama aang€tekend. Bij een op 27 september 1685 in h6t

Gasthuis gehouden openbaar boelhuÉ ziJn
'lercoft eenige nieuwe goederen en cleéderen,
naargelaten door Saarïe de Wit, in't GasthuÍs
overl€den. Ende is daer van beschout, boven
het opsteeckgelt ende eenige andere oncosten

op het boelhuijs gevallen, een sommé

van

achtenseventich ponden en zeventien schel
lingen."
Hérman Schelvis

Gemeente ArchieÍ Noordwijk lnv. Nr. 692.
Admiesies als landmeter in Nederland voot 1811, bldz. 169.
Doopboek Neder Duits Hervomdo Gemeente 1645
1674.
A.R.A. Recht. Arch. Noor&vijk. lnv. Nr.278.
lden als [3].
G. A. Nootdvijk. lnv. Nr. 879. Gasthuisrekening van 168
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IV

kuch: o.a. longziekte van runderen.
kuddoboter: varkensreuzél (van kudde:
vrouwelijk varken oÍ zeug).

kuds: knots, knuppel.
kut: onaarizienlijke kroeg. zie krot.
kui: vÍouwelÍk kalf.
kuleren: o.a. snappen, babbelen.
kul€Ílng: wandeling.
kuiëratok: wandelstok.
kuiÍ: o.a de kuiÍ opzstten: boos worden.
kuiíaap: eene soort van me€rkat, zoo
genoemd naar het puntig haaÍbosje op
den kop van het wijÍe.

kuiÍ€l: deugniet.
kqikièi iemand een kuikje toEwerpen: een
knikje geven.

kuikelsbleddeni hondsdraf (pltk)
kuilen: senen doode kuilen: begraven,
knikkeren, waarbij een kuilljè in den
grond noodig is.
kuilenburgr naar Kuilenburg gaan: sterven,
Kuilenburg was tijdens de republiek eene
vríplaats voor bankroeti€rs.
kullganger: secreetruimer, beerputleeger.
kuim: tèrnauwernood (Dts kaum).
kuimeo: klagen, morren (gewost)kuin: bloot, zichtbaar.
kuis: (koes), steenen knikke( knots.
kuisch: zich niet overgevende aan ontucht,
maagdelijk. Een kuische JozeÍ, eene
kuische Suzanna, Jong vrouwelÍk rund.

kuischbloem: gÍoole madelief .
kuischheidsgordel: werktuig tegen
onkuische, nachtelijke droomen.
kuischkalÍ: mannelijk kalf .
kuiten: hij kan te water gaan zonder zijne
kuiten nat te makon: hÍ heeft
spil16beenen.

kultsndek'keÍ(dkker): lange jas.
kuitei: ! ,iiÍeévisch met kuit.
kuit(en)fliklGr: kruissprong in sommige
denseh

kuizdén: schertsen, plagen.

kulken: oprispen, kokhalzen.
kuller, kuilebroer: praatjesmakei, schelm,
bedÍieger.
bedriegen.

ktllen: o.a.

kunstaas: iets dat voor aas doorgaat, maar
't niet is. Nagemaakte paaÍdevliegen.

kunalboter: margarine.
kunslelèn: op beuzelachtige wijze iets
maken dat kunst moet heeten.

kuístéloos: ongedwongen, niet gemaakt,
natuurlijk.

kunstenaar: een kunstig welkman.
kunstgevaatto: een groot kunstwerk.

kunstgom: dextrine(kleeÍmiddel).
kunstils: ijs dat door kunst is gevormd,
vooral gobruikt door banketbakkers.

kunslschilder: schildel diè kunstenaar is.
kuren: o.a. schuilen voor hét slechte weer
(zHrd).

kus: een kusje met eëren, kan niemand
werèn (oÍ déren).

kussebaard (bek): iemand die graag kust.

kuaaerti^ o.a. stroopgebak,

babbelaar,

rab, \ó(,,Ie, smousje. Zakje met
kru . d{ii op e6n ziekelijk lichaamsdeel
kutlam, ..,. -d die van allerlei
nietighcqèn'veel werk maakt.

kutkruid: stinkmelde (volksn).
kuts: koopman diè boter en eieren opkoopt
om er mee te markten (kutsen).
kwaadgrond: zemelachtige uitslag op hoofd
of kin.
kwaak: smalle voet- oÍ boogbrug met twee
tÍappen.
kwaaksteri vrou,/v die op schreeuwerige
toon spreekt.
loakel: kwaÍtèl (Limb), jeneversÍuik.
kwakershoed: hoed met breeden rand.
l«ald(el: iemand die doof is, lomperik,
kwartel (volksn).

l(wal«elgeld: kleingeld.

kuizen: met een knots dooden.

kwakkelziekte: slepende ziekte.
kwakken: in elkaar zakken, néerzinken.

kuk

kwakvorsch: kikvorsch.

kus.

kukkelhaantles: rolklaver.
kul: teElbal, mannelijke roede, knikker

kwaliè: vervelond€ praatsteÍ, kwaliemoeÍ.
h allen: kindertaal praten met gebroken

(ZNd), praatjes welke geen waarde
hebben, llauwerd(stud.kial).
kuleku: spotvogel (N80.

kwalm: dikke damp, walm.

woorden.

