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CORRECTIES
Op pagina 6 van Blauwdotter 105 stond een
Íoto met een verkeerde naam, de juiste naam
is Jan Duindam. De tweede Íout is dat op
pagina 26 de toto van de schelpenvisser op
zijn kop was aÍgedrukt.
PRIEKEN 1
ln de vorige Blauwdotter vertelden Noordwij-

I

.\_-

kers over hun
op de Grent.
Van de heer C.J. Warmenhoven, Zoutmanskaat 21, kregen we een Íoto waarvoor in dat
winternummer geen ruimte meer was en die
we nu alsnog afdrukken. Karakteristiek is het
beeld van de loeschouwers onder-aan de
Grent, voor de zaak van GooÍ Roos. Je kunt
goed zien, hoe spiegelglad het was.

PRIEKEN 2
Hierbij ook nog een Íoto van het prieken van
de hoogte tegenover het Casino, naast het
huis van dokter Jan van Nes. Deze opname
kregen we van mevrouw Gort-Korbee.

zijn ook welkom.
Rinus Noort, Weerskant 2, Noordwijk tel 0713647359 ol o71-3629137 .

SCHOOLFOTO
ln Blauwdotteí 102 werd een loto atgedrukt
van een klas van de hervormde school aan
de Huis ter Duinstraat. De meeste namen ontbraken. Een aanvulling volgde in Blauwdotter
105. Mevrouw S. Bomans- Hoek uit Gelselaar
geeft nog een opsomming:Willy Bardelmeijer.
Peggy Admiraal, Nel van Duyn, Dicky van
Booyen, Tini Plug, Kees van Rooyen, Sien
van Duyn, [,4ien Oranje. Annie de Bruin, Wim
Smit, Cees Smit, Geer Plug, Sien Hoek.

DIRK VAN BEELEN

1

Wil

Sonke-van Beelen schrijtt ons naar
aanleiding van de foto op bladzijde 18 van
Blauwdotter 105, waarop drie jongemannen
staan afgebeeld. Van tlvee van hen worden
de namen genoemd: Willem Wassenaar en
Louis Zuidbroek. De derde tussen hen in is
haar vader Dirk van Beelen.
OIRK VAN BEELEN 2

Dirk van Beelen op de ladder, verder Bert
Giezen en Admiraal, Wie kent de anderen?

KANTKLOSSEN
Zijn er onder de leden van het GON dames

met kantklosèrvaring die zictl eveniueel
zouden willen specialiseren in de Beverse

(Bijsselse) kanten? Deze kantsoort wordt
namelijk gebruikt voor de klederdrachtmutsen.

Misschien is het mogelijk een aantal dames
bijeen te brengen om ze de kanten voor de
mutsen te leren vervaardigen om het museum en de kledeídrachlgroep van nreuw
kant

te voorzien.

U kunt

contact opnemen met

Conny

Eichelsheim: 071-36160S1
STEENVOORDEN
Graag zou ik willen víagen aan de leden van
het GON, ol er nog ergens Íoto's zijn van de
periode dat Steenvoorden (Tokkepeu) nog met
de trekschuit voer. Andere veÍhalen en foto's

Tet gelegenheid van hel 350-jarig bestaan van de Kapel aan de Hoofdstraal
schonken we in Blauwdottq 105 aandacht aan de heívoÍmde dominee Abruhaín van
Rooyen. Naat Van Rooyen is in Nootdwijk een straaÍ genoemd wegens zijn optrcden bijde

stranding van de GeneÍal Barker. We vroegen Herman Schelvis om aanvullende
bijzonderheden en klegen van hen ook de tekst van hel toneelstuk dal over de stranding
is geschÍeven- Hieí eeÍst het velslag van zijn bevindingen en vervolgens hel loneelspel.

ln een brieÍ gedateerd 7 januari 1823 vraagt
de gouverneuí van Zuid-Holland (Commissaris van de koning) namens koning Willem I
aan de schout van Noordwijk om inÍormatie
omtrent het Engelse schip "The Admiral" of
"The General Barkei', welk schip lijdens de
Engels/Amerikaanse oorlog ergens tussen
NooÍdwijk oÍ Katwijk en Scheveningen was
gestíand. Zijne L4ajesteil stelde prijs op een
spoedig anlwoord.l
Een koninklijk verzoek maakt meer indruk
dan een bevel, dus liet het anlwoord van

op zich
wachten. Reeds drie dagen later liet hij weten
dat eí in de Nooídwijkse sècretarie geen
aantekeningen betretlende deze stranding
zijn gevonden. Gelukkig wist een aantal
oudere inwoners van NooÍdwijk aan Zee zich
schout J.J. Schàtfer niel lang

echter nog goed

te

herinneren, dal orn'

streeks eind januari 1781 benoorden het dorp
dicht bij Zandvoort een driemast Íregat genaamd "The Barkei' was gestrand. Ten lijde
van de stranding hadden zich 122 personen
aan boord bevonden. van wie er 104 door
twee Noordwijkse visschuiten waren gered.
Van de rijke lading Oost- lndische goederen
waren circa duizend balen lextiel geborgen,

die aan het strand werden opgeslagen

en

vervolgens door het besiuur der slrandvonderij
in het openbaar waren verkocht. Het grootste
deel dèr lading was echter, tezamen met het
schip, circa een kwartier gaans uit de wal
gezonken.'?

De bewering van SchàtÍer dat er

niets

omkent deze stranding in hel archieÍ
aanwezig was, is niet helemaal terecht.

Onder nr. 778 van het Noordwijkse gemeente
archief bevindt zich een door Arij Schooneveld van der Cloet en Antie Corbee. respectievelijk boekhouder en boekhoudster van
diverse zeeschuiten, ondertekend ontvangst-

bewijs ten bedrage van Í1. 363,-. Een som van
fl. 300,- als vergoeding voor het leveíèn van
zeeschuiten, bemand mel 36 bootsgezellen,
die op zaterdag 17 Íebruari 1781 waren gebruikt voor het afbrengen en redden der
opvarenden van hel alhier op 16 ÍebrJari

gestrande Engelse Oosl-lndische schip, genaamd de Generaal Barker. De íesterende ,1.
63,- waren besiemd "voor eenige seeluijden,
voor haare gedaane vigilantie in 't redden en
bij't leeven te behouden van eenige manschappen en equapage, dewelke soo op
wrakken als andere stukken van 't schip in de
zee dreeven en sonder behulp van haar niet
wel mogèlijk bij leeven konden worden
behouden enz. Actum Noordwijk den 2"

t

augusti 1781".
En in de íekening van hel gasthuis le Noordwijk aan Zee over 1781 - 1782 staat onder de
post bijzondere inkomslen geboekt: "Nog bij
den rendanl (rentmeester) ontvangen een

somme van tien guldens. En dal voor't
gebru,.k van de gaslhuils soider tol droogrng
en beíging van eenige goederen gekomen uijt
't gestrande schip de Generaal Barker".3

KBANTEN
Eenwat karig geheelaan originele Noordwijkse
in de
tegenwooídige lijd onmiddelliik een kilometers
lange Íile richting kust zou hebben veÍoorzaakt. Gelukkig waren er ook toen kranten en
deze zijn, in ieder geval wat Leiden betrett,
bewaard gebleven. Uit de "Leydsche Courant'anno 1781 en welrn de nummers 22,23,

bronnen over een gebeurienis die

25, 28 èn 30, lopende van 19 Íebruari tot

I

maarl van dat jaar, is een vrij uilgebreide
verslagqeving van deze ramp te vinden. Dè
berichtgeving in nr. 22 begint aldus:

"Leyden den 1B february. Eergister kreeg
men alh er berigt dat een Engelsch O.l. Schip

en SantuooÍt, doch
onder den banne van 't eerst gemelde Dorp,
gestrand was". Het schip, de Generaal
Barker, was alkomstig van líadras en had
Londen als eindbestemming. De gewezen
Gouverneur van Madras, Sir Íhomas Bumbold, en zijn gevolg hadden de reis als passagier meegemaakt, doch waren reeds
eerder in een lerse haven ontscheept. De 9e
Íebruari was het schip op de ree van Duins
aangekomen, alwaar een loods aan boord
werd genomen om het schip veilig naar
Londen te loodsen. De kapitein, een zekere
Todd, was te Duins aan wal gegaan voor de
tusschen Noordwyk

nog 30 personen van boord waren gegaan,
van wie er slechts zeven ol acht levend aan
wal waren gekomen. Hij had ook nog een

wrak met zes drenkelingen waargenomen,
die er naderhand hoogst waarschiinliik waren
aÍgeslagen. Onderwijl werden met behulp
van enkele visserspinken nog 45 opvarenden van het wrak gered, onder wie peísoneel
van de gouverneur, benevens tlvee zwarle
vrouwen en twee kleine kinderen. ln hel
gestrande vaartuig zouden zich ook nog
twintig kisten met geld en een kistje met ruwe
diamanten bevinden.

aanschaf van nieuwe ankers en kabels ter
vervanging van het op de reis verloren gegane anker- en meergerei. De kapitein was
helaas nog niet aan boord teruggekeerd toen
op de '12'Íebruari een zware slorm opstak,
waardoor het schip van haar laatste ankers
sloeo en via het Kanaal de Noordzee werd
opgedreven, richting Hollandse kust. Na het
verlies van de grote- en bazaansmast bevond het schip zich op de 16" dicht onder de
wal tussen Noordwiik en Zandvoort.

Door het regelmatig afuuren van

het
kustbewoners
zich gewaar van de hachelijke toestand
waarin het schip zich bevond. Tegen de
middag van de 16' raakte het schip, met de
spiegel naar de wal gekeerd, vast op een

scheepsgeschul werden

de

bank. Beeds kort na de slranding weÍd de
eerste drenkeling uit het water gehaald. Een
tweede slachtotÍer, die zich in een hoenderhok had opgesloten, pogende op die manier

het strand te bereiken. overleefde

rt

dit

avonluur niet-

Over de eerste drenkeling schreef

de
Leydsche Courant: "De Wel Eerw. Heer Van
Rooyen, Predikanl
Noordwyk op Zee,

Kanonschoten schtikten het dotp op.

le
den behouden aangekomen

Vanuil Leiden waren inmiddels enige detachementen dragonders en Zwilsers naar de

Engelschman, die naakt was, allen mogeliiken biistand, wanl ziende wat moeite men
had die ellendeling te redden, liep zín Wel

plaats des onheils gezonden. Ér werden omtrent honderd mensen gered, diè voorlopig te
Noordwijk-Binnen waren ondergebracht. Op
de 24' Íebruaíi werden de geredde opvarenden op acht wagens geladen en naar het
Pesthuis, even buiten Leiden gelegen, oveÈ

bewees

Eeíw. 2elf

in Zee, om ie

helpen, deed

denzelven zyn Neusdoek om. een Rok en
Jas aan, bragt hem op een wagenen voorts
na zyn Wel Eerw. Huis alwaar hy denzelven

gebracht. Onder

de drenkelingen

bevond

ver-

versching verzorgde".

zich een aantal Franse krijgsgevangenen,
onder wie een officier wiens zwager als

Het bleek dat dominee Van Rooyen zich had
ontÍermd over de loods, die vertelde dat er

oíicier van de Zwitserse garde te Leiden gelegerd was. Het bergen van de lading, be-

met Genever verkwikle en verdere

slaande uit salpeier, katoen, lijnwaad en ziide,
werd met behulp van de pinken voort-

gezet,maar kort daarna verdween het wrak
met het grootste deel van zijn kostbare lading

voorgoed onder de golven.
Toen begon de geruchtenstroom pas goed
los te komen. De waarde van de totale lading
werd op 800.000 pond begroot, maar van
Engelse kant werd beweerd dat dit slechts
300.000 pond zou zijn. Gouverneur Bumbold
zou nameliik tijdens het verblijÍ van de Ge"
neíaal BarkeÍ te Kaap de Goede Hoop, zijn
schatlen hebben overgeladen in een Portugees schip. Alsnog zouden et zich zeldzame
schatlen aan boord van het rampzalige schip
moeten bevinden. Zoals een wieg van rotting,
overtrokken met gor.rdlaken en versierd mel
diamanten. Alles wat aan andere soortgelijke
wiegen van hout was vervaardiqd, zou aan
deze wieg van zuiver goud zijn gemaakt. De
wieg alleen al zou 150.000 pond waaÍd zrln.
ln de zakken van ontzielde lichamen van ge'
borgen drenkelingen, zouden staven goud

ziln

aangetrot

en. En tijdens het

stuurloos

ronddrijven op de Noordzee zou een Deens
schip ziin gepraaid, dat in geval van nood de
bemanning van het in moeilijkheden verkerende schip over zou nemen- Toen evenwel
een der officieren van The Barkeí zich met
een kistje diamanten naar het Deense schip
had begeven, gaÍ de Deense kapitein te kennen niet langer in de buurt van The Barker te
kunnen blijven en liet hij het ontredderde schip
met zijn opvarenden aan zijn lot over.
Deze geruchten hadden (en hebben) een
lang leven, want bU de openbare verkoping
van het "Hof van Holland" op 1 september
1908 werd in de volksoverlevering nog gewag gemaakt van hel vaststaande feit, dat in

de luin van dil hotel-restaurant een lonnelje
gouden munten afkomstig van The General
Barkeí begraven was. Dit laatste gerucht benevens een grool deel van de bovenstaande
gegevens heelt J. Kloos gebruikt in zijn artikel
"Ds. A. van Royen en zijne gemeenie", zoals
gepubliceerd in het Leids Jaarboekje van
1918. Kloos noeml daarbij nog als verdere
bronnen het "London Magazine 1781' , het

"Nieuwe Nederlandsche Jaarboek" van dat
zelide jaar en een schoolboekje voor de
derde klasse geliteld "Karaktertrekken" door
N. Ansliin. En van het "Fonds ten behoeve

onzer krijgsgevangenen in Engeland" kreeg
Van Rooyen een zilveren theepol met de
inscriptie "Batavorum in hostes virlute" en
een zilveren melkkan mel de inscriplie "Nauíagorum hostium tutori". Zouden deze historische kleinoden nog bestaan? Wie heeft ze
ontlvorpen en gemaakt? Bestaan er mogelijk
afbeeldingen van? Het Genootschap OudNoordwiik houdt zich ten zeerste aanbevolen
voor alle inÍormatie die een antwoord kan

geven op een oÍ meer van bovenstaande
vragen.
Hiermee zijn ovengens nog niet alle bronnen
aangeboord die hun licht over deze gebeurlenis laten schijnen. ln de "Gazette de Leyde",
een le Leiden uitgegeven krant in de Franse
taal en in het Leidse gemeente-aÍchieÍ aanwezig, staan vast en zeker meer bijzonder-

heden, speciaal over de lotgevallen van de

Franse krijgsgevangenen. Edoch, wijlen
meester NeeÍjes heeft in zijn Íanatieke pogingen mij de beginselen van deze schone
taal bij te brengen, volledig getaald.
Van de wel geraadpleegde en leesbare bronnen volgt hieronder een korte bloemlezing.
AOVERTENTIE
Een goede week na de stranding van The
Baíker stond in de Leydsche Courant íeeds
een advertentie van de "Boekwinkel van F.H.
Demster in de Langebrug Steeg te Amslerdam", waarin reclame werd gemaakl voor

een gedichl getrteld "Op de

zondeÍlinge
overwinning der Hollanderen, ter gelegenheid
van het Stranden der Engelsche schepen te
Noordwijk enz. in Februarij 1781. Alom voor 3
stuivers te bekomen." De toonzetting van dit

uit twaalf coupletten bestaande gedicht

is

bepaald niet geschikt om gebruikl te worden
in een "Noordwijk Heett Het " promotie campagne.4

ln

dezelÍde atlevering van de Leydsche
Courant werd ook geadverteerd voor een
overpeinzing getiteld "Gedaglen op het
Stranden van het Engelsch O. lndisch comp.

Schip de Ceneraal Bari{ei'welke overpein'
zing voor twee stuivers verkrijgbaar was.5
Ondanks de sympathieke prijs zijn van deze
"gedachten" tot op heden geen afschritten
gevonden.
Bij J.D. [Iuller, boekverkoper op de Clo-

veniersburqwal

te

Amsterdam, verscheen

ln de tuin van het Hof van Holland zou een tonnetje met gouden munten begraven zijo.
"Aan de Britten, wegens het blyven van hun
Oost-lndiesch-Schlp, genaamd de generaal
Barkei'.6 Een hoogdravend gewrocht met
een zeer moralistisch slot.
Andries Koster te Leiden, vermoedelijk een
boekverkoper, deed hel in ieder geval beter
rnet de uitgitte van het "Nauwkeurig bericht
wegens het, tusschen Zandvoort en Noordwijk, gestrande Engelsclr O.l.C. schip de Generaal Barkei'.7 Dit is ontegenzeglijk het
meest betrouwbare en volledige verslag van
de stranding en staat onverkort afgedrukt in
Deel V van de Noordwijkse serie "Op zoek
naar het verleden".
Bij de al eerder genoemde boekhandel Demster te Amsterdam verscheen tevens een
door de fictieve Noordwijker "Jacob Kryne
Zautevis" geschreven kritiek op het hierboven vermelde "Nauwkeurig berigt'.3 Het in
deze brief gebruikle Noorwijkse dialect zal
wel uit een pseudo-intellectuele Amsterdamse pen gevloeid zijn. Een kopie van deze
brief staat vermeld op bladzij 18 van "Reddingen en Strandingen le NooÍdwilk' en rs
aígedrukt in de vorige Blauwdotler.
Een zekere lzaac de Jongh, eveneens te
Amsterdam, heeft zijn uiterste best gedaan bij
het schrijven van een toneelstuk met de
dramatische titel "De schipbreuk van het Eng.
Oost-lnd. Compagnieschip The Barker oí de
Gelukkige Redding".'g Predikant Van Booyen
speelt hierin een heldenrol, maar de drie
stoere Noordwijkse vssers zijn minstens zo

braaí en menslievend.

Seldermentsche
moordenaars" en "wat droes" ziin de meest
gruwelijke krachttermen die deze onbedorven Noordwijkse bor§ten gebíuiken. Driftige,
schíeiende, aandoenlijke en traanogende laterelen zijn in dit stuk schering en inslag. Eijna
zestig velletjes teksl op A-3 Íormaat, uiteÈ

mate geschikl voor een openluchl uitvoeíng
in het Gat van Palace, de exacte locatie,
zilnde een herberg, waarin hei stuk zich gro-

lendeels aíspeelt. EnÍin, verderop in deze
Blauwdotter valt er uitvoerig van te genieten.

Zeer recent, nog geen tlvee jaar terug, was
de plaats van stranding trouwens volop in de
belangstelling bij de leden van de Sticht,ng

Maritiem Onderzoek Nederland, kortweg
STIMON, een slichting die zich warm maakt
voor het lokali§eren en behouden van monumentale wrakken in de Noordzee. Via deze
vereniging werd ik geattendeerd op de meeste van de hier vermelde archiefbronnen.
Herman Schelvis

ll G.A.Nv. Nr. 1559. Brief NÍ. 3.
2l G.A.Ny4 Nt. 1673. Bief Nr. 2.
sl G.A.NW. Nr.

1156.

4l G.A. Leiclen. P BSB75.
5l Leydsche Courcnt 1781, Nr.28.
6l G.A. Leiden. P 85878.
7l G.A. Leiden. P 85877.

8l G.A. Leiden. P (85878') Collectie Le
Ftanc van Be*hey L33.
9l G.A. Leiden. P 85876.

NOORDIII'IJKSE MEN§ENVBIEHDEN
Van de stranding bij Nootdwijk van het Bilse fÍegat de Geneal Barker op 16 januari
1781 is dooÍ lzaàc de Jongh uit Amsterdam een schlllerend melodramatisch toneelsluk
gemaakt. Het speelt tldens de Engels-AfieÍikaanse oorlog en de Britten waÍen ook anze
vijanden. Overwonnen vijandschap is een belang jk thema in het stuk. ln zijn geheel is
het le lang voot de BlauwdotteÍ en daaram bepalen we ons tot een verkorte versie.
EERSTE BEDBIJF. EERSTE ÍONEEL.

Het toneel verbeeldt een voorhuys in eene
herberg.

Jan en Claas.

Jaa Het zyn bedroefde tvjer voor ons; er

komende.
Tryn.
Och myn lieve Claas, de Engelschen komen
op ons Noordwyk al.

Claas, verschrikt.
is

geen duil voor ons te verdienen.- Zoo lang eí
geen Oo'logscl^eepen rn de NooÍdzee zyn. is
het voor ons geraaden, niet in Zee te gaan.
Claas, driftig.
Het is om zich zelven aantetasten, dat wy mel
goede oogen moelen aanzien en verdraagen,
dal die schelmen ons de keeltoebinden. - Zie
daar ik zou er het hagje aan durven wagen,
om die Engelsche rovers den broek le helpen
opveleren.
Het zyn werentig allemaal
bloedhonden, die niet waardig zyn, dat ze de
zon zien; wal voor nadeel hebben ze by onze
visschery, en dat wy armen bloejen een duitje
verdienen? en wat kwaad hebben wy de

-

oí hun Konrng 'usie
heeíl met onzen arme Prins en mel de
Staaten, moeten wy dat misqelden, moeten
zy daarom onze scheepjes jaagèn en
Engelschen gedaan?

wegneemen, en ons het brood uil den mond

stoolen?
an.
Je moest eens hooren Claas I hoe ze mel ons
leven as zy ons gevangen krygen; nog erger
as men een hond zou behandelen; men smyt
de Hollanders maar in een stinkend donker
J

gat. en ze krygen dan n,els as een wernrgle
water en brood, dat maar pas genoeg is om
heur in het leven te houwen. Je zult eens

hooren, Claasl hoe die armen menschen
daar as muyzen zullen wegsleÍven, as ze
wat lang in Engeland gevangen blyvent van
de tien komt er op zyn best een oÍ lwee
weerom.

Watl -' De Engelschenl
Tryn.
Jaa waar jongensl ze zeggen dal er al een
Oorlogschip voor de wal is, en wie weet, hoe
veel er nog volgen zullenl (schreijende) Och

myn lieve Claasl laten we maar de vlugt
neemen met onze arme keyertles.
Claas, drittig.
En laalen onze aíremoedje, 't is dan zoo veel
oí zoo weinig as het is, aan die rovers over? 'Neen Tryn! ik vegt me lieveÍ door, dan ben ik
er in eens aÍ!
Jan, droevig.
Och lieve Hemeltjel hoe zal dit hier vergaan!
ik heb er wel voor gevreesd.

Gerrit.
Maak je maar niet benauwd jongensl ze bennen er nog niet int ik verzeker ia, dat (men

-

hoorl een Canonschoot) - moersl
§chieten alweerl

-

ze

Kom longensl ustig,

:Jaten we ons waapenen, en hen afwagten! (drittig) De eerste die voet aan wal zet, zal ik
den hals breeken, of hy zal het myn doen.
Claas, driftig.
lk waag er ook hel hagje aan, Geíill maar,
dat zeg ik je van te vooren, die in myn handen
koml. moel e. aan. r\ geel geen kwarlrer
Tryn, schreijnende.
Myn lieve Claasl
Claas.
Huil niel, Tryn huil niet; 't is voor ons VadeÈ
land en voor ons lieve Noordwykl
Kom
maats! de snaphaan op schouwer en de
zabel op zy! (driftig) l,4aar dai blyÍl gezeid,
geen kwartier! hoor je?

-

TWEEDE TONEEL.

Jen

De voorigen en Tryn, Verbaasd op het Toneel

À,4yn

ouwe vaderl

-

(díiftig) Jongensl myn

laatste druppel bloeds waag

ik voor

die

braave manl
Gerrit, driftig.

Toe lustig! niel getalmd! As niemand voorgaat, dan gaa ik voor; myn kop geef ik voor
het land ten besten, (Men hoort wederom een
schoot, en op hel oogenblik het luyden der

klok) Weer een schoot! - de klok wordt
getrokkenl -. lvlannen, het moet er op afl

VIEROE TONEEL
De vorigen- Een gewapende Burger, drittig op
het Toneel komende.
De Gew. Burger.
Hoe is het hier nog tyd van praaten, daar de
\ryand ons met een yselyk groot schip nadert;
oÍ gaat het behoud van ons dorp, van onze

goederen, van onze huisgezinnen u niet ler
harten?

Claas, drittig.
DERDE TONEEL
De vorigen. De Koster, driftig op het Toneel
komende.
ln 't geweer mannen

!

in 't geweer! Nu moeten

we toonen, dat wy moed hebben, en alles
voor het Vaderland durven wagen. Er is een
Engelsch Ooílogschip voor onze wal in nood;
het zou niet vreemd weezen, dat die knaapen
ons een bezoek wilden gèeven. -'t ls een
magtig groot schip.
Tryn.

Een magtig groot schip, zegje meesterl

-

Och Heertje! och Heertjel myn arme lieve
keijert esl
Claas.
Huil niet, zeg ik,e Trynl (driftig) al was het nog
zoo groot, ze zullen hier in het dorp niet
komen, oÍ Claas zal eerste met de beenen om
hoog leggen.

Gerrit.

Te Droes lvlaatsl we zullen ze onder

de

oogen zien. Kom Tryn! de kinderen by mekaer; ik mot ze nog eens zoenen, eer wy er
op aÍgaan.

Tryn, schreijende.
Och, Claas! wie weet oÍ ik u ooit weerzie; ik
weet hoe driftig je bentl
Claas.
Hou moed, Tryn ! en blyÍ ik leggen, dan zal er
voor jou en onze kerjers wel gezoÍgd worden,
en as /e wal grooter zyn. moet je ze geduurig
aan strand brengen, en zeggen; daar, daar
hebben die schurken je vaér dood geschooten,
dan zellen ze zonder tvvytfel vroeg oÍ laat myn
dood op hun verhaalen. (er wordt wederom
een Canonschoot gedaan)

Gerrit.
TWEEDE BEDRYF.
Het Toneel verbeeldt het Dorp.

Zie daar, ik wou dat ik ze onze wal

zag
naderen; Claasl schiet me voor de kop, as ik
een voet voor die schuimers wyk! (men hoort
wederorn een Canonschoot).
De Koster.
Ze zyn in nood mannen; misschien zal de zee
wel voor ons veqten; misschien wordt het
schip aan gruisementen qeslaagen, en dan
zou het scheepsvolk al bly zyn, indien men ze
zogt te redden.
Gerrit, drittig.

Hen redden! dat volk helpenl

-

lk joeg er

liever nog wat kogels onder. (Men hoort op de
straat een gerugt van gewaapende burgeís)

De Koster.
Kom aan mannen! kom aan in 'i geweerl ik
hoor onze burgers al in de wapenen.

de

-

Komen

Engelschen op ons af, dan zullen zy
ondervinden, dat de Noordwykers kaerels
zyn, die hun onder de oogen durven zien.

EERSTE TONEEL.

Claas. Gerrit, beide gewapend. Eenige gewapende Burgers.
Claas.
De boel in onklaar! daar komt geen levendige

ziel af, want nu het schip gestrand is, en vast
zit, moet aan het spaanders.
Gerrit.
De lust om te rooven, en mogelyk ons lieve

Noordwyk te plunderen, zal hen nu wel
overgaan, we behoeven ze nou niet dood te
slaan, de zee zal het voor ons wel bakken.
Claas.
Het schip heeft ter deeg van de taart gehad;
het is geheel ontredderd, en heeft niets meer
op dan de fokkemast. (er worden wederom
noodschoolen gedaan). Hel spant er jongensl
Zie daat ze Lyo onze vyanden, die
ons miserabel tormenteeren, en die door
rooven, plunderen en mishandelen van ons
volk wel verdiend hebben, dat men ze in de

-

pekel liet; maaÍ jongens! -Gerrit, hem aan"
ziende.
Wel nou?
Claas, aangedaan.

waar Geíit.

Waarlyk Gerritl ik voel aan myn haít, dat het
menschen zyn; jongenl ik zou nou haast
beginnen te vergeeten, wat kwaad ze ons
gedaan hebben.
Gerrit, driftig
Watl verqeet ie, dat het Engelschen zyn?
Claas.

lk vergeet alles Gerrit! (met de oogen vol
traanen op het schip wyzende). Wie weet,
hoe die arme schepsels zugten, kermen en
om hulp schreeuwen! Myn God! Och den
dood voor oogen te zien, zonder eenige hoop
van uitkomst! .. Het heugt je zekerlyk nog,
hoe we by den laaisten storm niet andeG
dagten, oÍ we zouwen moelen vergaan; hoe
naar sloegen we de oogen op strand, en hoe
verlangden we naar hulpl
Gerrit, drittig.
Dat is waarl Claasl maar dit volk zyn allemaal
moersche Engèlschen!
Claas, met aandoenang.
Hel zyn arme, ongelukkige menschen, rampzalige schipbreukelingen, die God en ons om
hulp aanschÍeeuwen. - Jaa Gerrit! schoon
we hun geluid niet kennen hooren, hun kermen gaat me door me ziel.

Maar as we eens digt by hun boord waren, en
ze begonnen dan eens op ons te schieten,
hoe dan? dat zou al ligt kennen gebeuren, niet

-

(driftig) Myn lieve

líaats! As ze as vyanden ons hadden willen
attakkeeren, zou ik graag de eerste hebben
willen zyn, om ze de moord te doen steeken;
me dunkt ak zou er graag myn hart aan hebben willen ophaalen. en er onder geschooten
hebben, dat er de ílarden van vloogen; ik zou
met plezier myn leven gewaagd hebben, om

ze te vernielent maar nou ik ze as arme
schipbreukelingen zie, nou ik ze met de dood
zie worstelen, wil ik graag myn leven wagen,
om ze te redden. (met sterke aandoening).
Om Gods wil maats ! laat ons geen tyd laten
verlooren gaan! we moeten eí naa toe; we
moeten ze rcdden.
De Gew. Burger.
Hoe is het mogelyk Claas! Al de schuiten
staan op hooger wal!
Claas, driftig.
Wat Droes! we hebben kragten en volks
genoegi al zou ik er met een boot op afstuiven, ik moet er naa loe.
De Gew- Burger.

Claas
Wel we zellen er niet op aígaan, of we schulpjes gingen zoeken; we moeten er ter deegen
/oo
eenrge
paíen maaken (drittig zyn muts op den
grond smytende) - Zie daar iongensl slaa me
de kop aÍ, of smyl me in zee, zoo ik jè niet
trouw voorgaa, en ze as een kaerel onder de
Wel verdordl ze mosten eens
oogen ziel

gewapend op afgaan. En

/e

-

-

wat beginnen; ik zou zeggen, jongens! hun
schip leidt an de ketting; nou zel er geen hond
afkoomen, en die niet verzuipt, zellen we

maar aanstonds

-

TWEEDE TONEEL.

De vorigen. Ds. Van Booyen, de

laatste

woorden van Claas gehoord hebbende.
Ds. Van Rooyen.
Maar Claas! maar Claas! zoudt gy uwe driÍlen zoo den teugel kunnen vieren? zoudt gy Claas, driftig hem in de Íede vallendeJaa Domenie! jaa toch! zie er Claas maar vry
voor an, dai hoe oud hy is, hy er egler zyn
kop an zou durven wagen.
Ds. Van Rooyen.
N4aar Claasl een dapper man zal nooit een
weeíoozen gevangen mishandelen, dit is hel
werk van lafhartige laage zielen; en zoudt gy
die arme schepzelen, die nu met duizend
dooden worstelen, en zeker bitter kermen,
met de wapenen in de hand kunnen aan-

tasten? zoudt ge hun uw geweer op de
verkleumde en misschien doodsnikkende
borst kunnen zetten, en Claas, drittig en met sterke aandoening.
Myn Godl Domenie, hou loch op, oÍ ik raak
aan t huilen as oen kindl zou ik een arme

ongelukkige ziel, die misschien

al

dagen

agler een in doodsangst geweest is, en die ik
voor myn oogen met de dood zie worstelen,
zoo maar in koelen bloede kennen vermoor"
denl Neen Domeniel denk dat niet van Claasl
zie daarl ik wil voorje oogen het hagje daar an
wagen, om ze te redden; we hebben al at
spraak gemaakt, om er ten eersten op atlegaan: wagt maar een beetje. dan .al )e ae .
hoe Claas met de gasten door de baaren zal
stuiven. - (legen de andeíe Noordwykers)
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Op de plaats waar later hotel Palace wed gebouwd, stond de heÍberg waaíin het
toneelstuk over de General BarkeÍ zich gotqtdeels atspeell.
Niet waarjongens !julluy stool er immers mee
naa loe ?
Alle te gelyk.
Jaa Claas I jaa man !
Ds. Van Rooyen, met aandoening.
Myne vrienden ! ik kan u niel zegge, hoe
deeze uwe menschlievendheid, uwe bereidwilligheid om uwen armen en in doodsnood
zynde medemensch te redden, my het hart
lreft ! N,lyne lieve Noordwykers ! de Godheid
zelve verheugt zich, dat haare redelyke
schepselen
elkanders rampen deel
neemen, en alles inspannen tot elkanders
behoudenis; zy zal zeketlyk uwe pogingen
begunstigen en u zegenen.
Claas.
Kom aan mannen laaten we maar ten
eersten handen aan het werk slaan; en een
schuit in zee werken ! er moet geen kriesel
tyd verzuimd worden.

in

!

Gerrit.

Dat zal, gelooí me, niet lukken claas

lze

zitten te hoog.
Ds. Van Booyen.
lk bid u myne vrienden !doet uw best; ik zal
met vermaak u lieden vooÍ de moeyte, die 9y
aanwendt, ryklyk betaelen.

Claas, driftig.
Wat zeg je Domenie !wat zeg je daar ! praat je
van geld | - Wd al wou je me alles geven, wat
je in de werreld hebt, zoo zou je me niet
kennen beweegen, om daar voor me leeven
een oogenblik in gevaar te stellen; neen ! in 'l
geheel om geen geld ! maar om een arme ziel

te redden, duí ik door vuur en water te
vliegen; daar zou ik maaí knap alles voor
wagen.
DERDE TONEEL.
De vorigen. De Koster.

lk bid u zie eens Domenie ! daar lykt ginds ver
een mensch op een brok van het wíak aan te
komen dryven.
Ds. Van Booyen, verwonderd.
Jaa, meester ! in waarheid; ik zou ook haast
zeggen, dat er een schipbreukeling hel

strand naderde I
Claas, staarende; driÍtig.
Hel is waar; het is warappeta waar, Dominie

!

Ach God I zie den armen hals eens droevig

wor§elen

en sukkelen om de dood

te

ontvlug(en ! zie je wel, hy heeft iets in zyn
hand, waar mee hy naa wal roeyt !
Ds. Van Rooyen.
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Jaa, Claas! we kunnen het nu duidelyk zien;
och qoede God! bescherm hem teqen de
woedende golven.
Cleas
Hy is, zoo ver ik zien kan, naaktl
Ds. Van Rooyen, driftig.
Mannen! ik verlaat myop uwe menschenliefde!
laat ons naar slrand vliegenl en spant toch
alles in wat mooglyk is om dien ellendigen te
redden! ik zal u myne klederen mede geven,
om hem te dekken. - ls er niet het een oÍ
ander klein vaartuigje by de hand?
Claas, driftig.
Wat vaartuigl ik gaa er maar op aan flodderen
Domenie! je zelt een zien, hoe wy als kokmeeuwen door de branding zellen stuyvenl ..
Dat gaat je vooí Maatsl

VIERDE TONEEL.
De voriqen. De Kosler. lndoorn.

De Kosteí.
Elk is even bezig orn eèn Schipbreukeling le
redden, die naakt op een stuk hout aan komt
Íoejen, en de uitterste moeyte aanwendt, om
het stíand te bereiken. Het is de moeyte
waardig om te zien, líynheeí! verscheide
vissersgasten vloogen, om zoo te spreeken,
de zee in; ieder de eersle willende zyn, om
hem te helpen; de Domenie gaf hun zyn rok
mede, op dat zy, zoo dza zy by hem waren,
dien den armen Schipbreukeling zouden

aantrekken.
lndoorn, met sterke aandoening.
O Hemel! welk een grootheid van ziell

De Koster.
Het was hoog tyd, dat men tot zyn redding
loeschoot; de man was algetobd en kon niel
meer; bykans adem- en levenloos zou hy het

hebben moeten opgeven,

en

bezweeken
zyn; hy had de kragt niet meeÍ om de laatste
branding doortewerken.
lndoorn.
Die daad is benydenswaaÍdig; een mensch,
een víiend met gevaar van zich zelven te
redden is edelmoedigi maar een vyand op
deze wys hel leven le behouden gaat alles te

boven I
Oe Koster.
Zy liepen tot aan den hals toe in zee hem te
gemoel, onderwyl onze Predikant hen van
slrand toeíiep, hen in hunne moe),"te en gevaar aanmoedigde, en zei, dat zy den ellen-

deling toch spoedig helpen en tegen de
woedende baaren en nypende koude
beschermen en dekken zouden.
lndoorn, met aandoening.

Die braave man

l-

Zulke zyn waaragtige

zedemeesters. die niet alleen met woorden
maar ook met werken toonen, dat zy opregte
vrienden van 't menschdom zyn.
Goossen.

Jaa; Heerschap

I

onze Domenie is

een

hupsche, vierkante kaerel, die zich zelÍs niel
ontzien zou, om een ander te helpen.

De Koster.
Daar gal hy hieí ook blyken van; want ziendè,
dat men een weinig langzaam met hel dekken
van hel naakte en verkleumde ligchaam van
dien bykans dooden man le werk ging, liep hy
2elfs aanstonds in zee, en naar hem toe; daar
hy terstond zyn neusdoek om den hals van
dien halí zieltogende deed; en zich gelykelyk
met de andere maats uit al zyn magt
beyverde om hem aan land le brengen.
lndoorn, met slerke aandoening.
Heldendaden ! op myn eer Heldendaden ! - ó
Gave God, dat ik, al was hel maar eenmaal, in
staat ware, een ellendigen te redden | Wat
genoegen, wat hemelsche blydschap moet
zulk een groote ziel smaaken ! Het leven
van een !ryand zoo hoog le waardeeren |
De Koste..
Gy moest eens gehoord hebben, hoe al het
volk, dat reikhalzende op het strand stond,
juichte, wanneer het zag, dat de man

-

-

-

behouden en geíed was; zoo d@a zyne
helpers hem aangreepen, en hem reeds
bezwykende. opbeurden, weergalmde het
strand van het geroep: zy hebben hem al I hy

is behouden ! God dank ! hy is behouden I
ieder wilde de eerste zyn, om iets tol zyn
verkwikkinq toe te brengen.

VIJFDE TONEEL.
De vorigen. Ds. Van Rooyen. Gerrit. Een
Engelschen loots.
Ds. Van Rooyen, houdende de Loots, welken
hy zyn jas heeft omgeslagen, aan de hand.
God zy geloofd, dat wy dezen ellendeling van
den dood hebben verlost; geeÍ spoedig een
glas genever | (legen den Loots) gaa gy hier
zitten myn vriend I
Claas, een glas genever aan den Loois
eanbiedende
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Toe waar Maat ! neem maar een ÍÍisse slok:
het zalie goed doen. -Zoo, regt zoo !drink uit.
De Engelsche Loots, met een llaauwe stem
en sterke aandoening zwaarlyk zugtende.
Ach, Myn God I
Ds. Van Booyen.

Dank dien myn vÍiend, dat hy ons als
middelen tot behoudenis van uw leven
gebruikt heett. lk zal u terstond met een
wagen naar myn huis doen voeren; gy moel
díoog warm goed aan het ll hebben, en in
een warm bed uiirusten; dat zal u verkwikken;

wy zullen alle mooglyke middelen aanwenden, om uwe aÍgematte kragten le herslellen.
De Engelsche Loots. met sterke aandoening
en de oogen vol traanen.
Ach I Heeren !
Claas, driftig met het glas genever naar hem

toekomende.
Gy moel niet bedroeÍd noch bang zyn; we

hebben ons leven gewaagd om je te helpen
as we je ummers kwaad hadden willen doen,
zouwen we dat niet gedaan hebben, we zellen

je opkweeken as een kuikentje- (ziende dat
de loots in traanen uitbarst) (met aandoening)
lvlyn arme lieve jongen ! wees toch maar wel
te vreien I toe neem nog maar een frisse slok!
Zie zoo as een man.
De Engelsche Loots. met sleíke aandoening
en schreijende.
By Hollanders ! by myn vyanden I Zoo gered,
2oo onthaald, zoo verkwikt te worden !
lk,
daaí ik een Engelschman ben !
Ds. Van Rooyen.
We beschouwen in u niet den Engelschman,
die ons mishandeld en getergd heeft, maar
we zien in u den ongelukkigen mensch,
onzen natuurgenoot. Gy zyt een mensch, en
gy bevindt u hier by menschen, die vrienden

-

-

-

van het menschdom zyn.
EINDE.

I

De ínodelbouwg@ep in actie

Op de dinsdagavonden is een aantal leden
van de modelbouwgroep met veel inzet bezig
op een zolderruimle aan de Zeestraat. Waar
nodig helpen de hobbyisten elkaar bij de
bouw van hun modellen. De een is bezig met
een bomschuil, een ander meteen modelvan
de molorreddingsbool Kurt Carlsen. Via

íoto's wordt elk detail zo precies mogelijk
nagemaakt. Nadat het in het model is geplaatst wordt er qekeken en verqeleken of het
op de goede plaats zit, zoniet dan wordt het er
weer uitgehaald, en zonodig opnieuw gemaakt en geplaatst. Dat het een precisiewerkje is blijkt uii het Íeit dat men soms een
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hele avond op een onderdeel zit le zagen,
snÍden, schuren en viilen, net zolang tot het
er precies zo uitziet als in het echt. ln een

model gaan heel wat uren zitten. Een
bomschuit makon kan wel twee à drie jaar

duren. Ook is men bezig met het onderhoud
van de modellen die in het museum staan. het

restaureren van modellen, en tevens

is

er

materiaal gemaaK voor het project Dogn van
Toen. En dat allemaal op vriiwillige basis. Het
is er dinsdags altijd gezellig: een praaqe en

eventueel ideeén uitwisselen voor het vervaardigen van de verschillende modellen.
Want dé één weet dit en de andeí dat. en zo

komt er toch weer een model dat precies lijkt
op de originele boot. Veel ondeÍdelen worden
gemaakt uit wal een ander weggooit,
zoals klein€ plaatjes koper en ander klein
materiaal. Er staan verschillènde machines
ter beschikking, bijvoorbeeld een decoupeezaag, kleine draaibank en een figuurzaag, maat ook wordt er nog met de hand
gevijld, geschuurd en gezaagd.
De modelbouwgroep bestaat uit 12 leden, te
weten: Willen Aanhane, Ton Akerboom, Dirk
de Bruin, Piet van Duin, Dirk van Duijn, Nol
ElÍerink, Cars Gravemeijer, Ben Kaptein,
Willem Passchier, Sjaak Salman, Hans
Verbeek en Koos Zwart.

De Vooruan, Vlaadingen 115, anno 1947, van
schippet Ben van Dorp met een schip vd "Nootlukkerc"
Op de foio staan van links naar rechts:
Jan Duindam (de Poerel), Jan van't Wout, Teun Smit (Teun de Bok), Arie Duindam (Ai de
Poerel), Flip van der Schalie (Vlaardingen), Gijs van Rooyen (Giis Leun), Herman Korbee (De
Rocco), Vlaardingse stoker, de stuurman Arje Brandwijk (Vlaardingen).
Zittend van links naar rechts:
Dirk van der Niet (de Gabberd), Gerard van Roon (de Peer), Fob Nauta (vlaardingen), Nico
Passchier (de Forme), e€n prenter, dochter van Fob Nauta.
Niet op de foto:
de schipper Ben van Dorp, Henk Plug (de Potvol), een zoon van dikke Ai, Klaas van Dorp.
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Als geborcn en getogen Noordwijkse heb ik $ vÍoegeÍ nooit ovet nagedacht sinds
wanneer de Hetmansen in Noordwijk wonen, maar een paarjaat geleden wilde ik dat
weten en ben op zoek gegaan in diverse archieven.

Eerst de rampen in de familie. Het meest
schokte me het lot van Gerrit Hermans. lk
onldekle op hel overÍ,densbewrJs. dat zrjn

overlijden

op 12 november 1820 op

het

Rijnsburgse gemeentehuis was aangegeven
door een cipier. Dat moest haast wel betekenen, dat hij was oveíeden in een gevangenis.

Gerrit werkte in Bijnsburg als boerenknecht

bii landman (boer) Jurriaan van Paridon,
samen met Paulus Heerings. Zij hebben
tijdens het dorsen, steeds een zakje tarwe
meegenomen. Al die kleine zakjes werden
tenslotte vijf grote en t\,vee daarvan heeft
Gerrit voor Paulus ve.kocht, hÍ was dus

hèl".r.

Ze zijn gesnapt of vefiaden

en

moesten berecht worden. Dat gebeurde door
het Hof van Assises in de provincie Holland
Zuiderkwartier. De aanklacht luidde: van tijd
tot tijd zouden hebben gestolen circa vijf

zakken tarwe. Voorts dat de tweede beschuldigde (Gerrit) dezellde tarwe voor den
eersten beschuldigde zouden hebben verkocht, en het provenu waarvan met denzelven gedeeld wetende dat dezelfde gestolen was. De eis tegen Paulus was: te pronk-

Ttouwtoto van Petrcnella Toeback en

Hendíik Hemans, 10 apnl 1902.

slelling en tegen Gerrit als heler: geseling
wijders beiden tot confinement in een tucht- oÍ
werkhuis, voor niet minder dan vijí en niet
meer dan tien jaren.
De uitspraak vooí Paulus: een straÍ van drie
jaaÍ. Gefiit kwam er heel wat slechter aÍ: om
te worden gebracht ter plaatse, alwaar men
gewoon is voor dit HoÍ executie van criminele
juslilie te doen, en aldaar op, een schavot aan
een paal gebonden, gedurende een halÍ uur te
pronk gesteld te worden, met een papier op

de borsl waarop zijne misdaad 1al

?ijn

uitgedrukt. En ook in een tucht- oÍ werkhuis te
worden geplaatst voor den tijd van vijf jaren,
om aldaar met zijnen arbeid zijn onderhoud te
gewinnen. De kosten van hèt cíimineel píoces, getekend op 4 juni 18l.8, waten, 22.46,
waar de heren dus voor moesten wetken.

Í

GESCHOKT

Toen ik dit allemaal gelezen had, was ik
geschokt. Je kunt je in deze tijd niet voorstellen wat dat betekend moet hebben voor
zijn gezin. Alleen de te pronkstelling al. Dat
was een volksvermaak en misschien waren
er wel buren of íamilie bij. Er waren nog jonge
kinderen, novemDer datzelfde jaar werd zijn
jongste kind geboren, een kleine Gerrit. Waar
moest zijn vrouw van leven, misschien van
de kerk, maar zii was als qereformeerde met
een katholiek qetrouwd, in die tijd een
schande. lk heb gezocht,n Rijnsburg, maar
niets hierover gevonden. En dit alles om een
paar zakjes tarwe, en uit rijkdom zal hij het
niet gedaan hebben.
Gerrit ging dus het gevang in en in die tijd zag
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dat er iets anders uit dan nu. Hii moest naaÍ
Leiden, naar "het GÍavesteen". Het gebouw
bestaat nog en is een afdeling van de laculteit
der rechtsgeleerdheid. lk ben er geweest,
heb er rond mogen lopen en werd daar bepaald niet vrolijk van. De cellen waren onder
de grond, daglicht kwam er niet binnen. Het
bed bestond uit een hoopje stro, echt behaaglijk zal het er dus niet geweest zrn. De

sloten waren zo grool en zwaar dat een

brandmerking en veertig ,aar tuchthuis.
Alles bijelkaar niet echt iets om over naar huis
te schrijven, maar wat toen gold, geldt ook nu
nog, je haalt alleen de kranten als je iets
bijzonders doet. Deze keer had ik een boek
met mensen die met het gerecht an aanraking
waren gekomen, maar zijn er andere boeken
waaÍ alle goede werken van mijn vooroudeÍs
in staan opgetekend, dan laat ik u dit 2eker
weten.

normaal mens die nooit open zou kriigen. En

er moest gewerkt worden om in je

ergen

onderhoud te voorzien. lk denk dat dat een
welkome aÍleiding was, even uit dat donkere
vochlige hol. Het buitenluchten gebeurde op
een hoog ommuurd binnenplaatsje van 3 bij 3

meter.

De straf was vijf jaar, maaÍ zo lang heeft
Gerrit het niet uilgehouden, op een paar
dagen na tlvee en een half jaar. Een longontsteking oÍ een griep. wie zal hel /egqen, is
de doodsoorzaak geweest.
GESELTNG

En dan een tweede ernstig voorval. Judith
Hermans, geboren te Noordwijk in 1670 en
van beíoep touw§pinsler, werd samen met
haar man veíoordeeld. Judith wegens medeplichtigheid aan door hem begane dieÍstallen.
Ze werd verbannen voor acht jaar uit Leiden,
Rijnland, Den Haag en Haagambachl. Haar
echtgenoot, Huybert Weyntjes was geboren
in Budel en van beroep bleekersknecht. Zijn
tenlastelegging luidde: dieÍstallen, waarvan

een mel braak uit een tuinhuisje. De eis:
ophanging en conÍiscatie. De veroordeling te
pronkstelling, geseling, brandmeÍking, acht
iaar tuchlhuis en ook werd hii zestien iaar
Westverbannen
Haagambacht

uil

en

Friesland. Dit alles gebeurde 14 april '1699,
Judith was toen 26 en Huybert 23 jaar.

[,íaar helaas, een paar maanden later
stonden zij weer voor het gerecht. Judith voor
overtreding van de haar opgelegde verbanning en vooí diefstallen. De eis: geseling en
veíenging van de verbanning met acht laaí.
Het vonnis lenslotle was gelijk aan de ers.
maar de verbanning werd uilgebreid met Den
Haag en West-Friesland.

Haar echtgenool kwam er heel wat slechler
af. Voor hem luidde de eis: ophanging en
conÍiscatie. Het vonnis: geseling, twee keeÍ

Deze Íoto is gefiaakt

in

1971 toen mijn

oudste bíoq Henk even ovet was uit
AustÍalié- Hij was de winnaar van de
eercte rcnde van Nootdwijk in 1950. De
anderen zíjn: mijn vadet Henk, Harry,
Nic, Alfonds en Jan.
VERGANE VISSERSSCHEPEN
Laat ik nu

bi mezelf beginnen. lk ben geboren

in 1939 als dochler van Nicolaas, of

Klaas,
zoals hij werd genoemd, Hermans en Martha
Coziin. Miin vader op zijn beurt was een zoon

van Hendrik Hermans en geboren

rn

Noordwiik 16 oktober 1879. Zijn moeder
Petronella Toebak werd geboren in de
Haarlemmermeer 21 oktober 1883. Zii
huwden 10 april 1902 in Noordwijk en kregen
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elÍ kinderen, van wie er nog zes in leven zijn.
Mijn opa is overleden 29 oktober 1944. Hij

slechts í5 jaar.
Nicolaas was een zoon van Jan Hermans en

woonde toen in Sassenheim. Mijn oma is later
met Piet Zoutebier getrouwd. Zij ging toen van
de Van Leeuwenstraat naar de Vinkenlaan.
Zij hebben samen nog vele jarèn gelukkig

Maartje Hogervorst. Hii werd geboren 5
december 1814. Maartie, 17 juni 1818, ook in
Bijnsburg. Zij huwden 6 januari '1839. Voor

De vader van mijn opa was Nicolaas Her'
mans, geboren in Bijnsburg 28 september
1848. Als jongeman ,s hrj op vrilersvoelen

rn

Noordwijk geweest, want daar leerde hii
Maria Vink kennen. Zij huwden 3 juli 1872 in
Noordwijk. Maria werd geboren in NoordwÍk
16 juni 1852 als dochter van Jan Vink en
Jacoba of Jaapje van der Linden. Haar vader
was zeeman,
kregen zes kinderen:
Jeroen, Jacoba. l\.4aÍia. Jan. Hendrik. (miin
opa) en Gerrit.
Nicolaas werd visser. Op 24 oktober 1882
verging het schip waarop hij voer. Maria bleeÍ
als weduwe achter, zij zou haar man 53 jaren
overleven en overleed 3 december 1935. Mijn
vader heett het overlijden op het gemeentehuis aangegeven. Op de akte staat zijn handtekening, voor mij zeer waaÍdevol en ontroercnd. Van de bomschuit waarop Nicolaas
voer zijn met hem verdronken: Arie de Bruin.
33 jaar, gehuwd met Pieternelletje Bedijn,
Jacob van der PIas, 58 jaar, weduwnaar van
lvlaria Barnhoorn, Dirk Hoek, 24 jaar, gehuwd
met Johanna van deí Niet, Aíie Vink. 26 jaar.
gehuwd met Adriana Meeuwenoord, Engel
Plug, 19 jaar, Johannus Hoek, 22 jaar, Willem
van Boon. 38 jaaÍ, gehuwd met Jaapje
Hazenoot, Jeroen Vink, 26 jaar, gehuwd met
Geertruida van der Lnden en Jan oÍ Jeroen
Korbee, 12 oÍ 17 jaar. Later heb ik ontdekt dat
alleen al in die maand tien vissersschepen
zijn vergaan.
Op 26 oktober 1869 was eÍ een broèr van
Maria vergaan op de Noordzee, hij was

zij

zover ik heb kunnen nagaan, kregen ze zes
kinderen van wie er één heel jong is overleden. Jan was landbouweí.
Gerrit was geboren in Bloemendaal en wel op
Íebruati 1772. Hij was de zoon van
Hermanus Hermans en Niesje Hendriks.
Gerrit huwde 15 september 1799 met de
gereformeerde Trijntle Ravensbergen uit
Riinsburg. l\,4aar Gerrit was katholiek en voor
hun huweliik was dispensatie nodig. Deze
dispensatie is gekregen op 31 augustus,
tlvee weken voor het huwelijk. Trijntje was
qeboÍen in Rijnsburg 25 januari 1777 als
dochter van Dirk Ravensbergen en Guurtie
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van Staveren. Ze huwden in Leiderdorp en
gingen daar ook wonen. Naderhand zijn ze
naaÍ Rijnsburg verhuisd, waar Gerrit land-

bouwer werd.

Zii kregen acht

kinderen:

Niesje, daarna twee keer een Dirk, beiden
jong overleden, Hermanus, weer een Dirk,
twee keer een Jan en tenslotte GeÍrit. Van
deze Gerrit vertelde ik eerder, hoe hij in de
gevangenis terechtkwam en daar is gestorGerrit had een broer, Jan. Hij werd geboren
20 juni 1767. Dè ouders van Gerrit zijn eerder
gehuwd geweest, maar hun eerste echtge'
noot en echtgenote waíen oveíleden. Niesje

huwde eerder met Hermanus Gerrits en
Manus of Hermanus met Catharina Jans.
Wanneer Niesje met Hermanus huwde, heb
ik nog niet kunnen vinden. Wel de geboorteaankondiging van Niesje, dat was in Overveen 28 september 1736.
Nel van Veen - Hermans

De loto hiernaast uit 1940 of 1941, is gemaakt in de Van LeeuwenstÍaat, waar miin oma
woonde, maar ook twee zussen van mijn vadet: Marie Berbee-Hemans en An TtoostHeimans. Op de bovenste ii van links naat rcchts: Tante Nel van FÍans van det Berg,
Oma, Hat Betuee, Tante Marie, een zus van oma en gehuwd met Smeltink, Tante Anna,
gehuwd met Geïit Hermans, een broet van opa. Middelste rij: Mijn moeder met mii op haat
am, Cor de Jeu, de man van tante Badha, een zus van míjn vadet, ome Piet Hermans,
broer van mijn vadet met zijn wouw tante Marie Berbee, een zus van mijn vader met Coty
op de am, Tante Battha.
Van de drie kindertjes he*en ik alleen miin brcettje Nic, de anderen niet-

§§'.
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uÍT HETLEVENVAN P|EïVAN DUIN (2)
Hij mocht laen hij elf jaat was doorleren, maar zijn leeltldgenoten vonden dat
flauwekul. Zijn lasje mel boeken wekte de spotlust op en ze riepen hem in het dorp
na: kletk, pennelikkeL Dal was ntet vol Íe houden. Dan maaí vuNer (schildet)
worden. Een nieuw hooídstukje uit de autobiogÍaÍie van Piel van Duin. Het eersle
stond in de vorige Blauwdotter.

Op 1 augustus 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. Wij als kindeíen waren aan t spelen
op hel strand er iedereen sloímde naar huis.
net oí er een zware bui op kwam zetlen. Ook
ik werd door mijn zusters van't slrand gehaald en naaí huis geroepen.
"ln de Buurt" was hei vol van mensen. vooral
bij het postkanloor !/as hei een gekkenhuis.
Fen reder die qeld had sladn op de BPS ging
het eraÍ halen. Het bedrag dat ik er had staan,
was
12. Alle Nederlandse soldaten werden
opgeroepen om gemobiliseerd le worden.
Ook in Noordwijk kwamen veel soldalen te

I

liggen.

Je zag er Noordwijkers onder. Ze

werden

gelegerd in de balzaal van Hurs ter Duin. in
bollenschuren, maar ook in villa's.
ln november was ik l1 jaaÍ geworden en in
rnei kwarn ik van de lagere school at.
Meesler De Boer (de hooÍdonderwijzer) was
al bij ons geweest om te vragen ol ik mocht
doorleren. Eí was nog een 7e klas voor
jongens die verder wilden leren, daar kon ik
dan ook in komen. À/oeder en vader vonden
het goed dat ik zou dooíeíen en bijvoorbeeld
onderwi,zer worden. Dat was in die tiid en
voor ons al het toppunt van studeren. Nou ik
ging vol goede moed naar de 7e kla6, het was
voor die tijd een soort líulo
Wat me goed is bijgebleven is het Engels,
daar had lk erq veel zin in. Maar ia, ik had hel
zwaar te verduren met mijn doípsgenolen.
Want in die zevende klas zaten allemaal
jongelui uil de middensland, oÍtewel de
burgerij. en 'k zat daar alS longen van een v sserman. ln "de Buurt' riepen ze me na: "waaí
mot je naar toe met je tassie?". lk had namelijk
een papieren tasje onder mijn arm voor een

paar boeken. "Wal moet je worden? Klerk
pennelikker - meester enz.?"

-

En omdat ik loch al n,el zo vasl in mijn
schoenen stond, omdat hei varen noo steeds

in mijn hooÍd zat, ben ik er vooí de lieve vrede
maar mèe opgehouden. i,4aar la, ik moest
toch wal. Miln moeder had al iets bedachl. lk
moesl maar vurver (schilder) worden. Dat
was een mooi vak en je hoeÍde er niet veel
voor le leren. Op zekere dag slond er een
advertentie rn De Noordwijker: een schildersleerling gevraagd bij C. lmthorn, Zandvoorlsestíaal. N4ijn vader ging mel me mee 's
avonds naaÍ Nooídwilk-Binnen. naar Kees
lmthorn. Hijwoonde in de dertig huizen op een
hoek. Zijn werkplaals was een houten
schuurtie dal bij het huis hoorde, almetingen 2

x 3 m. líet een raampje van 0.40 x 0.50 en
dichte deur.
lk werd aangenomen en moesl maandag
beginnen. Wat viel dal legen. ln een verímolen erg íijn verÍmalen, elk uur had je een
kopie vol. Vreseliikl! Verder voor de vrouw de
de kinderen naar
school brengen en aÍ en toe met de geit naar
de bok van Sanders om haar le lalen dekken.
voor de variatie potten
Laler moest
schÍappen. Ool dar rs gèen aanmoediging

wasmachine slingeren,

ik

om schilder te worden. Mijn baas was er
nooit, die ging naar't karwei en liel mij in dal
schuurlle achte' Brl drl alles kwam dal miln
loon de eersle tijd twee kwartjes in de week
was, waar ik erg lang voor in de weer was.
Zaterdags moesl ik overwerken, weleens tol
's avonds 7 uuí, hoewel de tijd van ophouden
op zaterdag 4 uur was. Dan gingen de grole
knechts naar huis, en dan zei de baas legen
mij: "Maar wij scheiden er nog niet uit, Piet"

Voor deze uren kreeg ik dan een kwadje
extra.
was inmiddels gestegen tol I 1,25
per week. Nog even moet ik veímelden, dai
wanneer ik een kwarlje opslag kreeg, ik dat
de eerste weken thuis niet verlelde, maar het
zell in mijn zak stak. Na een paar weken gaf ik
hel dan pas doorN4iin loon

ló
Ook als schilder viel ik bij mijn dorpsgenoten

uit de toon. Dan werd je ook nageroepen:

"vurver, knoeier en bedurvei'. Vroeger droeg
schilder geen overal, maar een lang
schildershemd. Als jè ging eten rolde je dat
op, dan bleef het met een prop om ie middel
zitten. Dan ie iasie aan en ie was klaar.

je als

lk weet nog goed als ik in 't dorp moest wezen

met mijn veíhemd aan, dat ik dan de kraag
van mijn jasje opzettè. opdal de jongens mijn
"hemd" niet zien konden.
Soms was hel weer zo warm, dal de kraaien
uit de boom vielen en ik met mijn kraag opliep
of hel een overgang ijs vroor.

GERUCHTEN

Nu moet ik een gebeurtenis vermelden die
vooral voor mijn moeder falaal was.
We zitten met mijn verhaal nog midden in de
eerste wereldoorlog. De zee dreeí vol losgeslagen mijnen en ook mijnen die onder
water gelegd waren voor de vijand.
l\.4ijn vader voer die winler op de trawrvrssenj.
zogezegd op verse vis, met een sleepnet.
Hel was een zeillogger, dus afhankelijk van
de wind. Ze bleven nooit langer dan acht
dagen uit, want dan was het ijs op. Het was de
winter van 1915-1916.
Toen bleven ze veertien dagen weg, zonder
taal of teken. Al na tien dagen nam de spanning toe, geÍuchten in het dorp deden de
ronde. Vader zou met man en muis zijn vergaan. Naarmate het langer duurde, was de
spanning voor moeder niet meer te dragen.
Ze was totaal van de kaart, zat wezenloos te
staren en er kwam qeen woord uit.
Als kind wist je helemaal nlet wat je daar nou
van moesl denken. Op het laatst kwam mijn
grootmoeder (van vaders zijde) het openlijk in

niet helemaal door, ze was nog

steeds

versuft.
Het bericht veíspreidde zich snel door het
kleine dorp. Mensen kwamen ons gelukwensen met de thuiskomst.
Het voorval werd uit den keure besproken in
't dorp, temeer, omdat mijn vader nogal bekend stond als iemand die van doorzetten en
vasthouden wist en niet zo gauw naar huis
ging als er niet genoeg gevangen was.
Een dergelijk geval (maar niet in die male)had
zich al eerder voorgedaan met de haringvisserij.
Het was eind november geworden en er werd
bijna niets gevangen. Het was ook steeds
slecht weer, zodat bijna alle vissersschepsn
naar huis koersten.
Maar miln vader wrlde eersl een schip haring
vangen, want het was de laatste reis en de

haring was duur. Het volk murmureerde en
gaf te kennen dat het naar huis wilde, omdatje
niet kon vissen vanwege het auwe weer en er
ook geen haring zat.
Vader gal er niet aan loe en deed zijn ergen
zin. Het geluk was met hem, want de andeíe
dag ging de wind wat liggen en werd de zee

Íustiger, zodat de vleet geschoten kon
worden. De volgende morgen vroeg halen: de
vleet zat vol haring. lk meen 300 kantjes
zodat ze meteen vol waren en naar huis
konden.

De besomming die reis was I

30.000

(geweldig). Een laconieke opmerking van
vader tegen de bemanning, die in 't dorp nog
lang de ronde deed: "l\,4ot je niel naar huis?".

om het aan de Íamilie van de medeopva-

MUIZEN
Een klein voorval wat me net te binnen schiet.
Zoals mijn vader op zee wind en golven
trotseerde en geen angst had, zo bang was
hij voor kleine wezens, vooral muizen- We
hadden een grote klapmuizenval op zolder
gezet (van de huisbaas geleend) en daar zal
's morgens een dode muis in. Mijn vader was
toen thuis ('t was behouwe teelt) en hii zou die
muis wel even gaan pakken.
Hij nam de tang van de kachel mee, want met
zijn hand duÍde hij hem niet aan te raken.
Zo kwam hij met de muis tussen de tang de
irap aÍ, maar dooÍdal hij van de trap kwam,

renden te vertellen.
Tot mijn moeder drong het (zo leek het) nog

ging het staartje van de dode muis heen en
weer tussen de tang- Toen liet hij zich plotse-

huis vertellen: 'lullie behoeft niet meer te
hopen, want hii is op een miin gelopen. Een

Scheveningse logger heett de brokken zren
drijven". Dat was de druppel die de emmer
deed overlopen.
Maaí ik weet nog als de dag van gisteren dat
er op zaterdagmorgen precies 12 uur een
dringend telegram uit lJmuiden kwam met de
volgende tekst: "Binnen - alles wel".
Als een pijl uit de boog vloog ik hel dorp door

n
ling van de trap vallen. Hij meende, dat het
muisje nog leeÍde, omdat het staartje heen en
weer ging. Daar hebben we toen wel om
gelachen.

Ook mijn moeder en zusters waren als de
dood voor kleine dieren. Mijn zuster Lena was
het laatste thuisgekomen en had de deur
dicht gedaan. Nu hadden we voor de buitendeur een houten klompenhokje, wat tegelijk
tegen de kou r.!as. Wij zaten met zijn vieren in
het "achterhuis", vader was op zee, toen we
geregeld gestommel tegen de buitendeur
hoorden in 't klompenhokje.
Het kon niet anders dan een beest zijn,
dachten we. lvlijn zusters zaten al bovenop de
tafel van angst, in de veronderstelling dat het
muizen waren. Maar voor muizen was het
geluid tegen de deur te hard.
Wij hebben toen de deur qebarricadeerd door
de talel ervoor te zetten, en op de taíel het
naaimachine, de stoelen enz. We gingen met
angst en beven naar bed. De andere morgen
durfde niemand de deuí uit, in verband met
dat beest in't klompenhok. Wij hebben een
raam opengeschoven. Toen ben ik eruit geklommen en heb bakker De Witt geroepen.
Joh. De Witt deed de deur open en daar lag

bokking. Alleen de kosten van het roken
moe§t je betalen.
De bokking reeg je aan een touw en hing je op
zolder. NLr beseíje toch wel wal een vitaminearme voeding dat was, Vreeslijk eenzijdig. op
zee al je al niks anders dan peulvruchten en
ook 's winters weer. De mensen aten in die tijd
weinig verse groenten. Vlees zag je nooit op

zee, alleen een stukje spek. Brood was er
niet, alleen zeekaak. De avondmaaltijd be"
stond elke dag uit gebakken haring en rijst
met bjer en stroop toe.

Hoe

is het

mogelUk,

dat ze dit

vroeger

allemaal maar accepteerden. Waarschijnlijk
door dat de nood ze dreef en ze wisten niet
belér ot het hoorde zo

een egel (stekelvarken) in't klompenhok. Hij
nam het beest graag mee als muizenvanger
in de bakkerij.
lk moet het nog even hebben over behouwe
teelt. Zo ongeveer met St. Nicolaas was de
haringvisserij ten einde, werden de loggers
"aÍgesneden", zoals dat heette.
Dan werden alle zeilen, touwen enz. opgeborgen in de pakhuizen. Alles ging van boord,
de vleet, tonnen enz. De restanten eten,
zoals erMen, bonen, rijst en zeekaak werden
verdeeld onder de bemanning. Dat gebeurde
bij de schipper thuis. Daar werd een dag voor
bepaald, want dat spul moest uit lJmuiden of
I\,4aassluis worden verzonden.
Iedereen kwam met zakjes en sloopjes om
zÍn portie weg te halen.
Als jongen vond ik dat een geweldig evenement. Ook het loon wat ieder nog tegoed
had, werd bij de schipper thuis aÍgerekend.
Ze kregen nog twee soorten haring te verdelen: steurharing en pekelharing. Deze
laatste kon je ook in 'l zuuí zetten voor zure
haring. De steurharing liet je roken in de
Íokerij en dan had je de hele winter gratis

Piet van Duin (links) metziin viend Arend
Smit als jongens van een jaat oÍ zeventien.

21

SOBER

Het leven was ontzettend sobeÍ, wejnig
opsmuk. Een taÍel, stoelen, witgekalkte

muren, een Brabantse kachel (mjdden in't
binhuis), een grote gegoten ijzeren kolenbak.
Ook de Íijne kolen werden opgestookt, na
eerst met water te zijn vermengd, dat het een

papje werd. Als de kachel goed brandde,
werd er een schep natte fijne kolen opgegooid, dat laq dan lang.
Hel koken 's winters gebeurde ook veel op de
kachel. Het eten ging 's avonds al op, voor de
volgende dag. Vooral erw"ten en bonen van de
logger moesten lang koken om ze gaar te
krijgen, nadat ze eerst nog een nacht in de
week hadden gestaan.
Wilden ze dan nog niet gaar woÍden, dan werd
er een schepje zuiveringszout bij gedaan. Die
kachel had een grote platte pijp, waar veel op
gèwarmd kon worden.
Er lag een kleed op de gÍond, íood met zwarte
strepen, dikke en dunne strepen. HoÍizontaal.
Verder een paar bedsteden en daar tussenin
een deur, wat tegelijk kast was, en waar ook
de trap stond, die naar de zolder voerde. De
benaming van die kast was: "de spin". Verder
een qroot ouderwets kabinet (linnenkast). Dat
was zo al de berging die je had. Alleen in "'t
achterhuis" nog een kastje voor de vaten. Op
de grond had ie rode tegels (plavuizen).
Het blad met kopjes stond altijd op taÍel met
een theelichtje, of ook wel een eenpits oliestel
om de kotfie of thee warm te houden.

Theemutsen voerden

ze toen nog

Fruit was er wel, maar weÍd uitsluitend door
bevolking gegeten. Dat
waren in NoordwÍk zomers de badgasten. Wij
kenden niet eens de naam van het fruil. lk
herinner me nog dat we in een vuilnisbak bij
een villa in de Zuid schillen van een meloen
zagen liggen en dat we ons afvroegen, wat
dat toch voor een vrucht zou zijn.
Er werd bÍ ons drie keer per dag uit de bÍbel
gelezen en voor en na elke maaltijd gebeden

de meer gegoede

en gedankt.
Ook 's avonds voor het naar bed gaan werd
er nog gebeden, wat ik toen ik wat ouder
werd, meemaakte. Zondagsmorgens werd er
ook nog een psalmveÍS gezongen na hel
ontbijl voor we naar de kerk gingen.
Ook in deze eerste wereldooíog hebben we
de honger meegemaakt, maar niel in die mate
als ln 1940 - 1945.
We hadden aan alles gebrek. Voor kofÍie had
je surrogaat, voor thee braambladeren, of
ook wel cacaodoppen, waar ie thee van zette,

een soort poederchocolade. Alles was natuurlijk op de bon, alleen we waren niet in
oorlog, maar we verkochten veel aan
Duitsland.

Ook brood was schaars. Daar wisten we als
jongens echter wel Íaad op. We hebben vaak
met een clubie van vier oÍ vijf jongens een
broodje gestolen uit een bakkerskar. Vooral

bakker Kloos van Noordwi;k-Binnen (de
in de loop der

schrijver van Noordwijk

eeuwen) moest het vaak ontgelden, wanl die

niet-

was altijd nog erg laat op zee zijn brood aan 't

BoÍdjes om brood te eten waren er evenmin,
nog minder messen of iets dergelijks.
Je brood werd klaargemaakt, dubbele boterham, meest met tevredenheid, ot een bok-

bezorgen.
Eén lichtte het deksel van de kar op en de

kinq. Dan een oude krant op taÍel en klaar was
Kees.
I\,4et warm eten had je een bord plus vork en
lepel, maar ook geen mes, en de pan kwam
altiid op tafel, want er werd meest gestampt
gegeten. Vlees was er alleen 'S zondags,
verder werd er wat vet gesmolten en een
bokking erbij.
Verse gÍoente atje alleen 's zomers als het op
de koude grond groeide en fruit was in die tijd

voor ons nog een vrome wens. Hoewel, je
miste het niet zo, wantje was het niet gewend.
Alleen in dè peren- en appelentijd kreeg je wel
eens een appellje oÍ peertje.

ander pakte een broodie eruit. Het is één keer
gebeurd, dat iemand ziin ias tussen het
deksel zat toen de ander het dichtgooide. Na

een poosje had Kloos een hangslol op /ijn
kar. Toen was de aardigheid eraÍ.

Wordt vervolgd.
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Builen de bijna 2900leden die hun contributie

aÍdragen, vaak meer dan het minimum
beorag. en oe geí'eenrelllke sJbsidre

/iln

wU

ook afhankelijk van giften, legaten en
dergelijke.

Om het cultureel erfgoed van Noordwijk op
een verantwoorde wijze te bewaren is veel
ge d nodig.

De overheid waardeert het grote belang van

onze nspanningen. De vereniging Genool

schap Oud-Noordwijk is dan ook door
lnspectie, Registratie en Successie erkend
als een 'Algerireen nut beogende instelling"
volgens art. 24 lid 4 Succesiewet 1956.
lnsteilingen met die aanduiding komen n aan-

voor een bilzonder, verlaagd
belastingtarief. Het is goed te weien dat
daardoor dus niet een groot deel van wat u
zoudt willen schenken bij de Íiscus terecht
merkrng

komt.

Ook voor u kan uw steun aan het rnuseum
Íiscaal aantÍekkelijk zijn. ln dat opzichi staat
de fiscus dus aan onze en daarmee tevens
aan uw kant.
Uw giÍ1en kunnen namellk als attrekposten
voor uw nkomstenbelasling worden opgevoerd. Een vooÍwaarde is wel dai al uw giften
bij elkaar een bepaald percentage van uw
belastbaar inkomen uitmaken.
Die beperking geldt niel als u een schenking

zoudl doen via een notarièle akle.

Als

voorbeelden kunnen worden genoemd:
1l LijÍrente schenking.
2l Schenking op papier.

3l Legaten.
4l Eístelling.
We llcht dal dit u aan het denken zet

Praat eens mel uw notaris oí uw accountant.

DE FAMILIEWESTGEEST
Zestig jaar geleden vierde de Íamilie Weslgeest (van de kolenhandel) de tachtigste verjaardag
van oma Weslgeest. Opa Westgeest was toen al averleden. De daor de heer J.G. van Graas
uit de Van de Moftelstraat toegezonden foto (hiernaast afgedrukl) is gemaakt voor het huisje
van oma in hel zijslraatje van de Tramsteeg.(deze huisjes staan er nog).
Bovenste rii van links naar rechts: AÍie Westgeesl sr. Jacob Groenendijk, de man van Jans
Westgeest, Arle Westgeest jr, zoon van de kolenboer, Arie Weslgeest, zoon van Cees
Westgeest (Ílessen Arie), Wllem Rodenburg, stiefzoon van de kolenboer, Sjaan Westgeest,
dochter van de kolenboer, Toni van deÍ Holst, man van S]aan Weslgeest. Hij werd de zingende
melkboer genoemd. Jan Westgeest, limmerman en voordrager, Willem Weslgeest, ook
kolenboer.
Tweede rij: Jans Westgeest, vrouw van Jacob Groenendijk, Siena van der Weijden, vrouw van
Willem Bodenburg, Pie Biern]an, vrouw van Jan Westgeest, Sjaan Gras, vrouw van Joseí
Westgeest, JoseÍ Westgeest, die een schilderszaak had in de Kerkstraat, twee onbekende
vrouwen uit de famihe van oma Westgeest, Mien Westgeest, dochter van Cees Westgeest.
Derde rii: Sjuul Westgeest, tweede vrouw van Arie Westgeest sr., een zus van oma
Weslgeest. Nelly Westgeest, dochter van JoseÍ Westgeest, oma Westgeest, Alie Groenendijk,
broer van oma Westgeesi.
Zittend: Ne Westgeesi, dochter van Ane Westgeest sr., Sjaan Westgeest, dochtër van Cees

Westgeesl.
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Foto uit 1923. ln de auto van Íruithandelaat Adriaan Schild zit Louis Zuidbrcek.

Voetbalclub uit 1916. Derde van links is Lwis Zuidbr@k, vijíde van links willem
Zuidbroek. Wie kent er meer rctmen?

DOENVANTOEN

De klassen 1 en 2 van De Jutter
Folo Henny Hoogeveen

Op zoek naaÍ Noordwijks verleden
Voor onze leden buiten Noordwijk is het van

belang le weten wat er zich zoal in het
museum buiten de normale exposities aÍspee t.

Voor deze opdrachlen vraren diverse zaken
te veívaardigen en hiermee is de werkgroep
vrijwilligers van het museum en niet le vergelen de leden van het bestuur Ílink druk
geweesl.
Hel resullaat mag eí dan ook wezenl

Hel is alweer ruim een jaar geleden dat het
bestuur van ons museum zich boog over een

project voor de Noordwijkse jeugd. [.4useum
Oud Noo'dwijk was 1amehjk doo'de veren..
ging Cultureel Erfgoed Zuid-Holland uitgekozen als pilol te dienen vooí een provinciaal
project om het bezoek van de jeugd in de
musea te lalen groeien.
Na een laar brainstormen en de hulp van twee

stagiaires van

de christelljke

Hogeschool
stageSleysler is aan de hand

Rijn-Delíland onder Ieiding
begelelder dís. A.J

van

van gegevens uit het museurn voor

De

opdrachten

kunnen een viertal jaren achterelkaar

worden uilgevoerd.

het van de positieve reacties door het dorp.
De foio's van de kleuters en qroepen 2 en 3 in

klederdracht, gemaakt door Folo Henny
Hoogeveen, geven een exlra dimensre aan
hel geheel. Overigens zijn de in tolaal 40 kostuums voor deze kinderen door leden en nieileden van de Klederdrachtgroep gemaakt.

Er is ook een enquèle gehouden onder de
kinderen. De voorlopige resultaten hiervan
zijn als volgl.

de

kleuters. onder- en bovenbouw een aantal

opdrachten vastgesteld.

Nu de eersten van de i2300 leerlingen een
voel over de drempel hebben gezet, gonst

1. Was jil al eens in dit museum geweest?
33'/. Ja 67 % Nee
2. Ben jij al eens in een ander museum
geweesl? 95% Ja
5% Nee

m
3.

Kom

jij

nog eens terug mei ie vader,

moeder, oma oÍ opa? 69
(14 % weet niet)

% Ja

17

%

Nee

Op de vraag: wat vond jij van Doen van Toen,
zijn bijna alleen positieve reacties binnengekomen.
Dil geett het bestuur, de werkgroep en alle
vrijwilligers een voldaan gevoel na de vele
grote inspanningen die geleverd zijn.

Tenslotte willen we niet ongeschreven laten

welke instellingen

dit

financieel mogeliik

hebben gemaakt.
Vereniging Cullureel ErÍgoed Zuid-Holland.
Gemeente Noordwijk
Stichting VSB Fonds Den Haaq en Omstre,
ken

Rotary Club Noordwiik en Omstreken
AKZO

Hoe is anno 1998 (peildatum januari) het ledenbesland van het cenootschap Oud-Noordwijk
opgebouwd?
Het totale aantal i5 2844 leden en die leden zijn als volgt verdeeld:

Noordwijk 2160 =
Nederland 622 =
Overige
62 =

76"/"
22%
2"k

lndien wij Noordwijk wat nader bekijken komen wij tot de volgende conclusie:
Noordwijk-Binnen 12201 12203)
Aanlal deuren 6414

Leden

1198

= '18,67%

Noordwijk aan Zee (2202)
Aantal deuren 4278
Leden
962 22,48"À

=

Verdelen wij Noordwijk in wijken, dan kom ik tol de volgende gegevens:

Kern Noordwijk-Binnen
Vinkenveld
Calorama,/Kwekerij
Boerenburg

Grashoek
Middengebied
Kern Noordwijk aan Zee

Duinpark
De Zuid

Deuren
3087
1268
281
1083
401
2BB
2988
507
783

Leden
686
129
39

200
91

53

690
157
11s

22,22

I,77
13,87
18,46
22,35
18,40
23,09
30,96
14,96

Vervolgens heb ik berekend welke straten het hoogste percenlage leden hebben, met als
conclusie:
Deuren

Lombok
HekelhoÍ
lrispleln
Piet Heinplejn

I

Leden

10

5
6

5

3

10

6

62,5
60,0
60,0
60,0

27

Nic. Barnhoornweg

31

Simon Meesstraat

14

18
8

58,1

57,0

Ook inleressant is in welke stralen wij nog geen leden hebben en waar nog leden gemaakl

Noordwijk-Binnen

Noordwijk aan Zee
Deuren

't Joostje
Doelensteeg
Lindenhofstraat
Bries
Kokkel
Laaglij
Penhoren
Kamille

Gruenepad
Hoekstand

1!
2
12
17
14

Bomstraat
Maarten Kruytstraat
Pickeplein
Zeeteep
Katenblankweg

Deuren
37
13

I

10
'13

Rudolph Tappenbeckweg
Sole l\4iopark

7
31

Surinameweg

18
5
15

I
I
2

8

lk heb ook geleld welke familienaam hel meest voorkomt op onze ledenlijsl. Hieí volgt
toplien.
Van der Niel
Vink
Plug
Van den Berg
Van Duin

1.
2.
3.
4.
5.

63
57
46
45
39

6.
7.
8.
9.

10.

Barnhoorn
Smit

36
34

Hazenoot
Van Schie
Caspers

28
27

de

31

Zel hem op, Vinken en Pluggen, heeft u familie in de negentien slraten waarin nog geen leden
wonen, dan heett u kans le stajgen op de loptien lijst.
Bedenk echter wel dat de familie Van der Niet ook niet stil zit.
Wellicht bereikt onze vereniging dit jaar nog de 3000 leden!
Jan Heus

E
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Schelpenvisset anno 1920

Schelpenvíssen anno 1 997
Van línks naat rcchts: Jan Hordíjk (kleinzoon van Jan Kaas Barnhoorn), piet Barnhoon
(kleinzoon van Hereboet Piel Barnhoorn), Ben Zandbergen (kleinzoon van B. Fransbergen).
Foto genomen door Leonatd van der Zalm

n
DE
maaft 1878 werden onder leiding van burgemeester Pické nieuwe vercrdeningen
vaslgesteld voot btandweet en politie- Een bloenlezing uit de brandweerartíkelen.
Op 28

BBANDWEER

langs
skaten oÍ wegen, lenzij in wel gesloten
metalen oÍ steenen bakken oÍ potten.

Art. 1. Hel is verboden vuur le dragen

Art. 2. Op straten en wegen mag noch vuur,
noch heete asch worden gelegd oí geworpen en evenmin in asch- mest- of
vuilnisbakken

Art. 4, Het is verboden in plaalsen waar ligl
ontbrandende slofÍen voorhanden zijn
licht te gebruiken, lenzij in eene wel geslolen lantaarn, oí labak te rooken uit
eene piip die niet is voorzien van een wel
sluilende dop.

Art. 6. ln de kommen zullen geene gebouwen met riet, stroo ol andere lichl onlbrandbare sloffen gedekt mogen
worden. (dit artikel schiint te ziin verval
len, geluige de oudejaarsbrand 1991 op

de Boulevard).
Art. g. Hli die eenig gebouw door gas wil
verlichten is verplichl al de geleipijpen
van stevig metaal le doen veÍvaardigen
en zorg te dragen dat zij niet tL.rsschen
plafonds oÍ door gesloten kasten worden
geleid.
Ook moet de toevoerpijp welke het gas
binnen het gebouw brengt, binnen de ge'
vel voorzien zijn van eene afsluitkraan.

Art. 14. Bestaand houtwerk in oÍ aan
schoorsteenen oÍ stookplaatsen moet
beslagen worden met ijzer, zink ot blik.
OVEF HET BLUSSCHEN VAN BRAND
Art. 18. Aan leder die het eerst den Burgemeester oÍ bíandmeester en den hooÍdman der klokluiders van een plaatshebbende brand verwinigl, zal eene belooning van een gulden worden loegerekend.

Art.24. Bij brand wordt zoodra mogelijk de
klok geluid en zal door daartoe speciaal
aangestelde personen onder het roepen
van "BRAND" de klink worden geroerd.

Art. 25. lngeval van brand wordt de Burgemeester vergezeld van een bediende die
bij dag een stok houdt, waaraan een
rood vlaggetje en dat bij nacht wordi vervangen door een laniaarn met rood licht.
Verder wordt als onderscheidingsteeken
gedragen:

a. Door den brandmeester-generaal, een
slok ter lengte van 2 meter groen
qeverfd en voorzien van het wapen der
gemeente en een vergulde knop.
b. Door den brandmeesters en Hunnen
assistenten een witgeveíde slok van 2
meter, voorzien van een groene knop en
hel wapen deí gemeente.
c. Door de hooÍdlieden en ondeÍ-hooldlieden, een stok van 1 .80 meter, wit en
zwart geverÍd en van het wapen der
gemeente voorzien.
d. Door de overige manschappen een band
om den linker bovenarm, volgens een
door B & W vast te stellen model.

Arl. 26. Elk mannelijk ingezelene boven de
'18 en beneden de 60 jaren oud, is verplicht persoonlijk dienst le doen bij de

bíandweer.
Deze verplichling kan worden afgekocht
met 10 gulden oÍ door het stellen van
een geschikl persoon als vervanger, ter

beooÍdelingvanB&W.
Art. 27. Van die dienst zijn vrijgesteld:
bedienaren der godsdiensl, de geneesen heelkundigen, de eigenaren van
brandspuilen mel hunne bedienden en
allen die door ziekte oÍ lichaamsgebreken buiten slaat zijn dienst te doen

30
Art. 29. Bij brand zijn de hooÍdlieden
verplicht de spuit te doen aanspannen,
alle schÍoeven en moeren nauwkeurig
aan te schroeven en manschappen zoo
spoedig mogelijk te laten pompen.
De pompers lossen elkander af op aanwijzing van den hooÍdman en wel zoo,
dal de pomp sreeds in beweging blijtt.
De lappendragers en schroevendraaiers
ziin verplicht voortdurend lanqs de
slangen te loopen en bij het ontstaan van
het minste lek, die middelen aan te wenden (lappen) om het verlies van water te
voorkomen.
De pijphouders (spuiters) moeten alle be
velen van de brandmeesters stipt opvolgen.
De waterdragers van spuit 1 en 3
moeten zich bij brand zoo spoedig mogelijk met watertonnen naar de meest
nabij zijnde pomp begeven.

De bewaarplaatsen hebben alle gelijk-

werkende sloten waarvan de sleutels
berusten bii den Burgemeester, den
brandmeester-geneÍaal, den brandmeesters, den hooídman der klokluiders
en verder bi, zoodanjge personen die
door B & W worden aangewezen.

Art, 39. Aan de bij de brandweer ingelijfden
beneden den rang van onder-hooídman
wordt bij oeÍeningen (op 3 maandagen in
juni) toegelegd 25 ct. en bij brand eene
belooning te bepalen dooÍ B & W.
Afwezigheid wordt bestratt met eene

boete van 4 gulden voor brandmeestergeneraal, 3 gulden voor de brandmeesters, 2 qulden voor hooÍdmannen
en onder-hooÍdmannen en 1 gulden voor
de overige manschappen.
AÍwezigheid bij echte brand wordt

bestratt met het 4-voudige.
Ovedredingen woíden beskaft met een
geldboete van 1 tot 25 gulden en eene
gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen.

ZÍ moeten die watertonnen zoo spoedig
mogelijk in een geregelde oíde vullen en
ledigen in de groote kuip die bij de spuit
behoort

28 naad 1878. getekend C.L.C. Picke

(buryemeeste\ en E. de Grcot (secreta-

Art. 3'l en 32. B & W bepalen het getal van
de brandladders, balken, zeilen, emmers

tis).
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je slentrcn aan de ree, Bang voor barcn en gevaren, Janmaat heeft te land geen
vree, Kiest de volle, wijde zee. Joho! Joho! Wat een jool en welk een leven; Altoos op
het wiegend sop, Zeilen bol en vlag in top, Tusschen lucht en zee te zweven!
Lied gezongen bij de prijsuitdeling voot getrouw schoolbezoek op vt|dag 27 april í894,
Blíjf

in de openbarc school te Noordwik-Binnen.
Dit is de laatste afleveing van Heen en Weer ol zoals ik de stukjes zelf noemde: "M'n
Arie die is er gaan varcn..." tu bestaan nog legio niet behandelde namen van
voomalige Noordwijkers die de vete reis gemaakÍ hebben en waarschijnlijk zijn et nog
veel meer onbekende dorpsgenoten díe zowel de heen- als teÍugreis ove eeÍd
hebben. Maar ook toen gold Íeeds dat je eerst dood moest gaan alvorcns je naam
bekendheid veturceg. Tot de groep die in den vreemde is gebleven, behorcn bijna alle

hiena volgende

personen-1

al in Blauwdotter 42 gememoreerde
naam is die van Teunis Lievensz. van den
Bergh, die op 3 oktober 1709 voor het plegen
van diverse vergriipen door baljuw en schout
van Noordwijk werd veroordeeld tot "gevangen houden tot een schip voor hem gevonden
is om hem buitenlands le /enden en 25 Jaar
verbanning". Het hoeft dus geen verwondering te wekken dat we Teunis in 1710 tegenkomen als matroos op de Westhoven van de
Kamer Zeeland waarmee hij in 171'1 behouden te Batavia aankomt. Hij doet vervolgens
nog dienst op de Molenweí en de Ternaten
en komt op het laatstgenoemde schip op de
6e juli 1715 te overlijden. De 25 jaaÍ verbanning kwam voor hem uiteindelijk neer op levenslang.
Cornelis Albertsz. Bredero kennen we van
het wedervaren van schipper Warmenhoven
in Blauwdotter 103. Zijn broer Jan Albertsz.
Brederoode vertrok in 1736 aan boord van de
Nieuwstadt van de Kamer Hoorn eveneens
naar het verre lndië en kwam aldaar in 174'1
te overlijden. ZÍ waren niet de eersten uit de
Íamilie Brederode die hun geluk in de Oost
beproeÍden, want al in 1663 is er een Simon
Aalbertsz. van Bredero naar dat immer lokkende paradijs vertrokken. Het is hem daar
kennelijk goed bevallen, want ook hij keerde
niet weerom.
Een

Een andere geboren Noordwijker,

Joost

Cornelisz. de Groot, een zoon van schipper

en biersleker Cornelis Pietersz. de

Groot,

begon zín avontuuÍ in 1708 als soldaat aan
boord van de À/ossel. Na aankomst le

Batavia wordt hij op het eiland Ambonia
gestalioneerd en komt aldaar op 21 october
'1722 te oveíiiden. De eerst bekende van
Noordwijk aÍkomstige VOC'er is een zekere
Gerrit Pietersz. van Noordwijk die in 1645 als
bootsgezel op de Walvis aanmonsterde en

als tirnmerman emplooi heeft
gezocht te L4alacca. We zijn hem daarna niet
meer tegengekomen.
Wie Pieter Gerritsz. was bleeÍ lange tijd een
Íaadsel. Hij vertrok eind 1674 met de Ceijlon
naar het exotische land, maar kwam reeds
op de uitreis te overlijden. ln een notariële
akte van november 1674 doet een zekere
Pieter Gerritsz. Vermaek uit NoordwÍk aan
vervolgens

Zee afstand van het hem toekomende 1/16
deel van een eíenis afkomstig uit de boedel
van zijn overleden moeder. Hij bevond zich
toen te AmsteÍdam, gereed "staende omme
te vaeren naèr Oostindiën." Het blijkt naderhand om Pieter Gerritsz. Kraienoort te gaan
die te Noordwijk aan Zee een keurende echtgenote en mindeíjarige dochter achterliet. Ziin
latere weduwe, Pieternelle Huijgen van Voorduijn, hertrouwde de 16" decembeí 1683 met

Bastiaen Dircks Suíthoeck.'?

Preter Jansz. van Benthem is de enige
Noordwijker van wie in het Voc-archief een
laatste wil is gevonden- Hij vertrok in '1734 als
matroos aan boord van de Wolfensberg naar
de Oost en keerde mel hetzelÍde schip terug
naar Holland. Op 3 december 1734 maakte hij
zijn testament op, kennelijk toen al zwaar
ziek, want op 17 januari van het volgende jaar
is hij overleden. Tot zÍn nalatenschap be-

hoorden onder andere 1 kist en 2 kanassers
(gevlochte korven).
Engel Cornelisz. Zijlhoff (Seijlhol volgens de
monsterrol) oeÍende te Noordwiik het am-

bachl van stoelenmatter uit alvorens hij in
1694 aan boord van het schip de Nedeíland
een betere toekomst tegemoet voer. Het
wordt eentonig maar ook hij liet het daar
afweten. Abraham Engelsz. de Reus was een
Noordwijkzeeër die tijdens de 2" Engelse
oorlog in 1665 dienst deed aan boord van het
schip
Suijerhuijs, waarmee toen een
scheepje we.d genomen dat op weg was van
Hamburg naar Engeland. Hij benoemde
Willem Harmansz. (Schilperhoek), aíslager te
Noordwijk aan Zee, tot zijn gevolmachtigde
om zijn aandeel in de buit bii de Amsterdamse
admiraliteit op te eisen. Zell heefl hijdaargeen
gelegenheid voor, want in 1667 is hÍ met de

't

Natwil, nadat deselve eenige jaaÍen had
geweest in lndien." Het echtpaar heeft zich in
presentie van de kerkenraad veízoend. Àret
het bevrediqende vervolq dat een jaar later in
bijzijn van vader GeÍrit een dochter Gerritje

werd gedoopt.
Rochus LiibÍechtsz., op 1 april 1654 met
attestatie (verklarinq dat het genoemde lid
zuiver is in de leer) overgekomen uit Leidsen-

dam. was schoolmeester en voorzanger

in

de oude Jeroenskerk. Wegens onbetamelijk
gedrag (dronkenschap) werd hem begin
november 1654 de bevoegdheid tot voor"
zanger ontzegd maar nog diezelÍde maand
mocht hij weer dienst doen, mits hij beterschap beloofde. Dit spelletje herhaalde zich
nog enkele malen, maar in 1657 is de maat vol

en wordt hij voorgoed uit ziin kerkelijke ambt
ontzet. De VOC heeft zich vanzelfsprekend

op barmhartige wijze oveí deze

zondaar

Kogge naar het belooÍde land vertrokken en
heeft volgens een uit 1675 stammende akte
daar zijn laatste íustplaats gevonden.3
Andere namen zÍn die van Pieter ilaertensz.
Flinck in '1700 als soldaat met de Reigersdaal
weggegaan; Joost Willemsz. Sterck. die in
1671 als bosschieter op het schip Oudshoorn
is vertrokken; Gerrit Huiibertsz. Reviere die

1782 nog
betrokken bi, een geval van massale desertie
op een Voc-schip Op dinsdaq 19 íebíuari
1782 werden te Noordwijk aan Zee 33 deserteurs van het O.l. Compagnieschip Voorberg
ondergebracht. Van de hiervoor door het

in 1675 met de Odiik naar Oost-lndien is

dorp gemaaKe kosten is de rekening

gevaren en vandaar "nooÍt weder te voorschijn is gecomen"; Pieter Hendricsz. van
Linthout in 1724 mel de Luchtenburg vertrokken en in 1727 op de thuisreis te Kaapstad overleden; Cornelis Claasz. Hasebroek
in 1659 aan boord van de Malacca aÍgevaren
en niet teruggekeerd; Aalbert Claasz. Brama
in 1723 mel den Dam vertrokken en het,aar

waard gebleven en daarin staan de volgende

daarop in het hospitaal te Batavia overledenl
Claas Thomas van Slingelant in 1672 op het
schip Rhenen naar Ceylon vertrokken en aldaar op 4 auqustus'1673 oveíeden. Gezien
aankopen uit de boedels van op de reis overleden medeopvarenden bliikt hii vol qoede
voornemens aan deTe uitdaging
zijn
begonnen. Papier, pennen, inkt, een schrijÍblok, scharen, messen en vijlen getuigen van
ziin voorfuarende plannen om een beter leven
op te bouwen.
ln het doopregister van de Hervormde Gemeente vinden we voor het jaar 1660 de
klassieke aantekening "Lea, buijten echt
gebooren
Engeltje Harmansdr. van
Bronsgeest, huijsvrou van Gerrit Jansz.

en ontving voor deze menslievende daad Í.

le

uiit

ontfermd.4

Zijdelings werd Noordwijk

in

be-

bijzonderheden te lezen.
Dirk en Gijsbert van der Niet werden door het

bevoegde gezag

tot

oppasser

van

de

deserteurs aangesteld en ontvingen voor
deze taak ieder f. 8,-. claes ouwehand had
zijn huis te Noordwijk aan Zee ter beschikking
gesteld voor de opvang van de schepelingèn
7.50. De chirurgijn en apotheker P. Coermans
kreeg voor visites en levering van medicrlnen
een vergoeding van f. 6,80- De deserteuís
zaten overigens niet op een droogje, want
door Joost Oosterbaan werden zeven
ankers bier ( ca. 260 liter) ter lessing van hun
dorst geleverd voor de som van f. 10,65.
Jacob Haasbroek zoÍgde met de aanvoer
van turÍ dat de asielzoekers op temperatuur
bleven en dat was hard nodig want de arme
donders lagen niet erg comfortabel zoals uit
de post "Betaalt aan stroo waar't volk op

heett gelegen

Í.

3,50" naar voren

komt-

Dominicus van Konijnènburg verzorgde met
paard en wagen het transport naar zowel Den

ilt
Haag als Amsterdam en diende voor deze
taak een rekening van Í. 111,20 in. Aan vlees,
vis, brood, aardappelen e.d. werd nog een
bedrag van Í.83,95 besteed. Piet Kleijnenberg,

"clercq'

ter

secretarie, ontving voor zi,n

bemoeienissen mel de gevangenen en reizen
naar Amsterdam nog Í. 21,-, waarmee het

totaal aan gemaakte kosten op 1.265,35
kwam te staan, welk bedrag vanzelÍsprekend
bijde VOC te Amsterdam werd gedeclareerd.s

geraadpleegde monsteÍrol van de
Voorberg bliikt dat er in totaal ciÍca vijÍtig
bemanningsleden waíen gedeserteerd. Waar
en wanneer dit precies heeft plaats gehad

Uit de

wordt

in het journaal niet vermeld. De

Leidsche Courant van 1782 heeft over dit
voorval niets gepubliceerd. Ook toen werden
gevoelige voorvallen op vakkundige wrjze in
de doofpot gestopt.
Herman Schelvis

Bronnen.
1l A.R.A. Atchieven VOC, diveÉe jounalen en/oÍ grootboeken van de desbetreí
fende schepen.
2l Mel dank aan H. Meíjers.
3l A.R.A. RechL Arch. Nootdwijk lnu Nr. 278.
4l Nagelaten handschiften vdn J. Kloos.
SlOud Archief Gem. Nootdwijk lnv. Nr.778.

IV

Kwanselbior: bieíeest van jongelui.
Kwapschr ziekelijk, zwak, onpasselijk.
Kwar: knoest ot oest in 't hout.
KwarÍel: klein gebleven veelal verwrongen
vrucht, dwerg, oest oÍ knoest in 'l hout.
Kwartiesplant: judasplant.
KwadiesvÍndeÍ: bedrieger, oplichter,
iemand die anderen verlokt tot dobbelen.
Kwastlg: o.a. eigenzinnig, onhandelbaar,

Kwispel: losbol.
Kwispeling: pak slaag, geeseling.

Kwistekooi: verkwistende vrouw.

gÍillig.
kleine fluim.

Kwat

Kwatluis: schuimbeestje.
Kwats: iemand met een dik vet log lichaam.
Kwatsen: kwatten, met esnen smak
neerkwakken, spuwen, overgeven,
krenken.
Kweb: iemand die veel en rad babbelt,
iemand met eenen grooten scheeven
mond.

Kwebbelen: kwedelen, rad babbelen.
Kweek(gras): lastig onkruid in tuinen en
bouwgrond, ook peengras, boerenluis,
kruipkoorn, grondpiin, puingras, lidgras,
trekgÍas, steekgras.
Kweeliie: begin van bederf, smetje. vlekje.
Kweeni scheldnaam voor eene onvruchtbare vrouw ot koe, slet.
Kweeater: vríer

Kwetelen: babbelen.
Kwetterig: geblust, gekneusd.
Kwelmr grondwater, drassige grond.

LaaÍdrank: drank om te verÍrisschen.
Laaínet: schepnet in gebruik bij de
haringvisscherij.
Laagies: een weinig laag.
Laagloope.s: valsche dobbelsteenen waar
men lage oogen gooit.

Laagwolk: lange horizontiale wolkenstrook
van e€n donkere kleur aan den westelijke horizon op zomeravonden.
Laak waterloop, blaam, aÍkeuring.
Laakzlek: bedilzucht, vitzucht.
Laa voos, opgeblazen, Ídel, schraal, lare
melk-

Laarsjes; gemeene rolklavet
LaaÍzen: hooggelaarsde verzen, gezwollen
verzen, iemand op de natte broek
kastijden, britsen.
Laarzènis: achterste.
LaaJzenlrekkeÍ: bediende in een logement
die den reiziger de laarzen uittrekt.

Kwenen: lijdend€ ziin, kwijnen.
Kwerdel: Ílard, luie onverschillige kerel,
veÍward kluwen.
Kwet: musch.
Klvezel: jemand die vroom is, klopje, fijne
zus, scheinheilig mensch, begijn.

Laas: helaas.
Laalband: zwachtsel bij eene adeíating.
Laatbekken: bekken waarin het bloed

Kwljl(b)aard: k\,vijler.
Kwiilbab: doekje vooÍ 't kwÍlen van jonge
kinderen, veelprater zoodat hem of haar

Labbei: praatzieke vrouq snapsler.
Labbekak: snapper, kwaadspreker, lafaaÍd.
Labbèkaksgort: boekweitgort die

het kwijl uit den mond loopt.

Kwikzand: levend zand,

drÍi

ot loopzand.

Kwinkeri vink.
Kwinkèrd: iemand die scheel ziet, scheeloog.

Kwintig: vol kuren en grillen.
Kwipsch: kwapsch, min of meer ongesteld,
niet frisch.

wordt opgevangen bij het aderlaten.

Laatiizeri lancet dat gebruikt wordt bij 't
aderlaten.

labbekakken van vrouwen voor haren
man klaarmaken wanneeí ze de tijd
h€bben verbabbeld.
Labben: slap neerhangen, dom praten,
zotteklap uitslaan.

LabbeÍ: praatjesmaker.
Labberbramzeilskoelle: een zachte wind.
Labberen: wapperen, Ílodderen.

