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Verder haÍtelÍk dank namens het

Genoot-

Tino de Jong uit Amorika schrÍít Een levenst6k6n uit h€t wostsn van do Vorenigd€ Staten,

schap voor de dollars.

Oak Harbor Washington. lk zie aitijd w6er
naar de Blauwdotter uit en vind voorai het

BRAAM

levensverhaal van Piet van Duin interessant.
lk vraag mé at, of het dezelfde Van Duin is, die
in d€ oorlog in de Stijngss DuinstÍaat woondg
en in die tijd zín vrouly verloor. Tine van der
Deijl en ik hebben toen een van zijn kinderen,
een meisje, uit Noord-Holland opgehaald,
achterop de Íiets. Wij moesten haar vertellen,
dat haar mosder was gostorven.
lk herinner me nog levendig €en gebeurtenis
tijdens het priekon op d6 Grent. Duitse soldaten waren dÍonken en ioen zÍ middon op de

het bramen zoeken van mevrouw R. Krom-

baan door €en priek werden gBschopt, bsgonnen ze té schieten. Wij renden h€t slop
van Toon€n in. lk sluit hierbij 25 dollar in voor

het Gsnootschap.
Naschritt redactie. Pi6t van Duin, wiens
levensvorhaal in vorigg Blauwdotters stond,
is niet dezellde als d€ man die in de oorlog zi,n
vrouw verloor. De vrouw van Piet van Duin
leeít nog en woont in Huize Sint Jeroen. Om
wie het,,1,el gaat, is zijn vrisnd Arend Smit, die
to6n in de Stijntjes Duinstraat tsvons zijn
buurman !yas. Het meisje dat ïne de Jong en
Tine van der Deijl achterop de fiets uit
Enkhuizen h€bben opgohaald, was Marrie
Smit. Ze woont nog altijd in hetzelíde huis in de
Stijntjes DuinstÍaat en herinnert zich dezè
reis natuurlijk maar al te goed.

Een nagekomèn, maar mooiè imprèssi€ over
hout uit Usse: Welk jaaÍ zal het geweest zijn,
dat ik mÍn duidelïkste herinnering heb aan hgt
bramén zoéken? Achter op de fiets bij mijn
vader, een kussentjo tussen de snelbinders.
lk had al een flink gewicht, want de aÍme man
moest stevig trappen om d€ hellinkjès op het
duinpad te hal6n.
NÉ heeft elk kind van drie jaar op z'n minst
een plastic tractortje oÍ driewieler. Het hoelt
bijna niet te worden geleerd. led€regn fietst,
eig€nlijk is het dus aanschouwelïk onderwijs!
ln mijn tijd had alleen je vader een fiets. Als je
al tosstemming kreèg om daaÍop te l6ren
fietsen, dan was er nog dè onovèrkomelijke
hind€rnis van de stang. Dus zag je kindsren

"tussen de stang" Íietsen. Hoe het zij: jk
leerde pas fiétsen op dé liets van een tante
toen ik eèn jaar of tien was op de Duinwog

Íichting Staatsbosboheerduinen. lk vergeet
het nooit. Staande op de pedalen, met bibberend stuur: vaart maken en evenwicht
houdèn. Daar naderde in de vèrte èen "teg6nligge/', een boer op klompen, schoíel over d€
schouder, tegelijkertijd het stuur vasthoudend, ik weèt nog dat ik dacht: "Wat knap dat

die man dat allemaal tegeliik kanl"

En

natuurlijk, ik stuurde recht erop af en samen

Umburg Strumkanaal in de Wateíeidingduinen. Wat waÍen de duinen daar weids en
wat stondsn 9r veel bramen. Van die dikko
sappige blauwe, di6 js in je haa§t om te plukken vgel te gauw kapotkne€p, zodat jo handon al snel blauw weÍden van het vocht. En
niet te verg€ten de doorntj€s, di6 in je vingars

van, die z€ in Íl€ssen deed. En we ggnotsn
van de griesmeelpudding, die daarbÍ natuurlijk op iaÍ€l kwEm: €sn d€licatesse.
Zou h€t ook nigt komen doordat je er een p€ÍsoonlÍke pr€statie voor gelev€rd had?
Met d€ horinnering aan vro€gsÍ tijd€n staat dit
ouderwEtse nagerecht nog steeds bovEnaan
mljn lijstjo van ÍavoriEtgn, al staan de schappon bij de supormaÍkt nog zo vol met de
buitenissigstg heerlíkhgden van d€ze consumptiemaatschapplj.
Je vo€lt i6 bii hgt bramon plukken zo dir€ct bij
de natuur b€trokken: de zilte zeewind om je
h€€n in d€ wijde dulnen. Van bestrijdingsmldd€len is geen sprake, alles puur natrur.
Nu, in de jaren '90, waart de milieu- €n de
luchtvorvuiling ov€ral om ons h6€n. Toch
foost ik me met de gedachto dat wij in d€
kuststÍook de wind meestal uit zeg hebbon,
zodat wij minder last hobben van auto- 6n
lndustri€-uitlaatgassgn dan ergens anders in

priktenl Dg struiken ri,oskerden over

ons land.

rolden we van de hoge wég af het land in.
Kwaad dat dle man \1,as! Gelukkig mankeerden we niets en d€ fiEts€n waren ook nog
heel. Mokkend hees hï zijn Íiets weer op de
weg en zwaaide zijn b€gn w€6r over d€
stang.
Toen ik dus achterop mijn vaders fi€ts mee
ging bram€n zoekon was het d€nk ik í946.
Oom Aad ging ook mee, mijn nichtje achtgrop.
Het was erg vroeg in de ochtend €n we zat6n
te hulv€ren achtsrop met all€b€i s€n emmertje in de hard. H6t was 6on h66l €ind
fietsen uit Nooróíijk-Binnen. lk herinner me
waar wo uitoindelijk aÍstapbn: hot Van

dE

grond. Je struikelde erovor als jo e€n stukje

lk heb een zus, die ljverig bramenzoekster is.

vorder wser 66n 'delletje" zag, dat Erom
smeekt€ g€oog§t t6 worden. Er ontstond
ondor ons moisjes zellg een competitie wi€

Vaak g€ni€t

het m€este in korte tijd wist to v€rzamelen. En

,e gsÍ er niet om als je b€nen onder de
schrammen zaten en jo vest onder d€
"klitten", die in d€ stÍuiken verborgen een

j€ pléégd€n. En o wee, als €r
eentj€ ln je haar t€recht kwam. Dan was
pappa's hulp nodig om de boosdoenor t€
aanslag op

verwÍder€n en dan moesten ook tÍanen g€droogd worden, want dat de€d g€mèèn zeeÍ.
StE€ds íelleÍ werden we €n de competitie
groeide. "Mijn dell", riepen we om de

hav€rklap, ten teken dat

de ander

d€ze

vruchtbare akker niet mocht aígrazen. Op
d€n duur wgrd die kreot steeds mindgr 96hoord, want de oogst was bÍna binnen. Tsnminste binnen het g€bied waain w€ wgÍkzaam waren. Uiigind€lijk maanden onze
vadsrs dat we weer naaÍ huis mo€stgn. Do
emm€rs waren vol €n do tsrugw€g was nog
lang. Vol schrammen €n blauw€ handen,
maar met een rÍke buit stapten we weer op dE

ik bij haal aan

taÍel van die

ouderwetse grissmeelpuddinq met bramansap. Bovendisn yootziol ze de hele Íamilie
van do h€€íijkstg bramefliam uit de Noord-

wijkse duinen!
OPROEP
Frans Mooij€kind, Van do N4orlelskaet 32,
2203 JD Noordwijk, 07'l-3610772, vraagt oÍ
i€mand h€m kan v€rtellen wat de legende
inhoudt, di€ terloops tgr sprake komt in 'Op
zoek naar het verleden", deel 10, over do
NoordzÍderpolder, herinneringpn van 6n aan
Maarten Hoek. Op bladzijde 29 staat letteíijk:
Er ging vroeger een legendo door het dorp,
dat Van Bijn en Klaas Mooyekind rík gB
worden waren door €€n zekere gsbeurtgnis,
die zich nist le6nt voor vorder commgntraar.
Door deze opmerking is zijn nieuwsgi€Íigheid
gswekt.

DE ELFHUISJES
ln het verhaal van de ElÍhuisjes (BlauwdottEr

in dichterbije duingn.

107) stond de naam van eon van d9 kinderen
v€rmeld.
CoÍrie moet zijn Connie.
De íoto van de ElÍhuisjes stond in spi6g6lb€sld. ln dit nummEr van de Blauwdotter staat

Onze moeder maakto or hestlijko bramensap

hil goed aEedruK.

fiets.

later gingen we natuurlijk nog dlkwijls bramen
plukken, maaÍ dan lopend m6t ons emmeÍtje

van d€ Íamilig Wagssnaar fout

De Elflluisjes uit Blauwdotter 107 nu goed atgedruK.
DE FAMILIE PLUG
ln het zomernumm€r van

de

Blauwdotter
drukten wÍ e€n íoto aí van d€ Íamilie Plug (Jan
Da) uit dB HooÍdskaat. Gemdd werd, dat dit
gezin woonde op de pl€k waaÍ nu klèdingzaak Hans van Eyken is. Csés Kruy€r meldt,
dat dit niet klopt- Ds Pluggen woonden waar
later horlogswinkel H.A.L. van den B€rg was.
Op d€ plaats van Hans van Eyk€n stond oorspronkelÍk de groontenzaak van de Íamilie

Kruyer.
STARRENBROEK
De heer A.C. Bouwmeester in de Zlk kreeg
van mgvrouw co Algera - van der Moulèn te
Lisse, de volg€nd€ gegevens over het huisje
Starrenbroek (Blauwdotter 107):
Zowol de bovenste foto als daaronder is van
hetzelfdo huis. H€t huis is namelijk in twge
delon gebouwd (zie foto schilderij blz.19).
ln 1905 is het oerste deel gebouwd €n werd

cornolis van der Klaauw als ggrsto jachtopzichter de bewoner. De €orst€ steen werd
golegd door graaf Van Umburg Stirum, de
luiken voor de ramsn heeft dezolído graaÍ
later voorzien van metalen platen, omdat het
wa§ voorgekomon dat stropers in do nachtelijke uren met €€n jachtgeweer door hst

raam hadden geschoten 6n or hag€lkorrols in
de wi€g van de baby werden aangetroÍfen.
O€ volgsndè b€woners waÍen Frans van d€n
B619 (bijnaam Frans van Toonon) sn daaÍna

Piet Rolvors.
ln 1924 werd Janus van d6r Meulen d€
ni€uwe bewoner en in 1930 word hot twe€de
d€el aan het huis gebouwd (zio ondsrstE foto

blz. 20) door aannemer Pi€t l-aÍos uit Noor+
wijkerhout. Het nieuwe gedeelto werd gebruikt vooÍ de lunchpauze door d€ jacht96zelschappen.
De damo op de toto is de dochter van Janus
van der Meulen, namelijk Co van der Meulen,
oud 17 jaar. De Íoto werd genomen in 1936.
De laatste bewoner ri,as jachtopzichiar Q.
van der Meulen, boler bekend als Krijn van
der N4eulen. [redio 1950 is het huis algsbrokèn.

ln lotaal zijn in de Tweede Wedtuorlog veedien pogingen gedaan om véauit
Nootdwijk naat Engeland over te varcn. Het b€kendst is de geslaagde poging
van dE neven Leended Hellenbetg en Leended den Hollander, twee
Noot&íijkse jongens die voordat zij van wal konden sleken eéÉt twee
nachten nodig haden om eén strook strand tegènovot hotel Hoek vr| van
landmijnen te maken. CuÍieue is veryolgens de ontsnapping van twee ioodse
gezinnen met de hulp van een Duitse militair. Jan *uin èn Jan van
Weríl
hebben ih hun onlangs ve'§chqtql boek Vnjheid achtet dè hotizon, een
uitgave van Vall Reemst te Houtén, a e Engetandvaaien in kaall gebÍacht én
die stuk voot sluk bgeiend beschreven. Hier volgen samenvattingen uit hun
verclagen van de Nootdwijkse atuaaden,

M

Op 10 Juni 1943 ging het bericht fluist€rend
door heel Noordwijk: een jongen van Den
Hollandor en van Hell€nberg hgbben vannacht zee gEkozen om naaÍ Engsland te
varen, dwars door de Atlantikwall hesn. Ze
haddon niet alleen een stuk stand landmijnenvrij moetqn maken, maaÍ zè moesten
hun boot ook over d€ hoge en bredo betonn€n muur slepen, die langs d€ BoulevaÍd wa§
de prikkoldraadversperring
heen on tussen de antitank-aspergss door. in

gabouwd, over

hotol Hosk haddèn 26 tevoren o€n stuk van
een daar hangende zeekaaÍt geknipt, die ze

echt€r bij hét zoewaads trekkén van hun
vl€tje vorloÍen. Daardoor werd ook hun
sokstant waaÍdeloos. Ze verloren verder hun
roor gn tot overmaat van ramp bleek de z€0
erg op te lichten dio nacht, zodat het een
complsEt wonder was, dat ze door de Duitse
kustwscht niet werdèn opgemerkt.
De€ls roeiend, deels zeilend gingen de
Noordwijks€ jongens op weg. De tw€€de
nacht op zee hoorden ze geluiden achter
zich. ZE waren eerst bang, dat ze door éen
ond€rzeeèÍ waÍen g€signaleerd, maar hèt
bleken bÍuinvissen te zijn, die hen de hel6 reis

volgden. ln dè buuÍt van Engeland hoord€n
26 plotseling het gebrom van motoren. Het

bleken vi€r torpedoboten van de Britse
marine te zijn. Zwaaiend en roepend probeerden ze de aandacht van de bèmanningon te trekken. Dat lukte. De Noordwijkers

w€rden aaÍr boord gehesen, maar tot hun
vérbijstering voeren de boten vervolgens in
de richting van de Hollandse kusi. Een d€el
van de nacht lagen ze voor de monding van

de Nieuwo Waterwog op de u'tkijk. Uiteindelijk
vogren ze tèrug naar Engeland. Na vi,f uur
l€gden ze aan in Great YaÍmouth.
Logn dsn Hollander overleefde de oorlog niet.
Hij werd op 20 juni met zijn vliegtuig boven
Normandië neergeschoten. Leèn Hellenb€rg
nam dionst bÍ het KNIL en sneuvelde op 16
september 1946 op Borneo.

HULP VAN EEN DUITSER

H6el brzonder is de oversleek van twee
joodse gezinnén, die van het Noordwijkse
strand vertrokkan. Ze werden geholpen door
AÍie van der Burg, wonend langs dE duinrand
van de Noordzijd€rpolder bij NooÍdwUkerhout. Hij kende een Feldwebel van de Duitse
Wehrmacht, die hij voldoends vertÍouwde om
hem advies te vragen. Van der Burg kreeg
niet alleen goede raad, maaÍ de Duitser gaf in
de nacht dat hij op wacht stond ook aan, dat
alles veilig was. De vrouwen hielden zich met
€en kind in duin schuil, terwijl Ari€ g€holpen
door de twe6 mann€n met zijn paardewagen
éen boot naaÍ hot strand bracht. Ario hi€lp de
vrouwen en het kind de boot in en nadat ze
door de branding waren gekomen, startten de
mannen de motor.

WANDELEN MET DE KONINGIN
Uit eén dagboekj€ van Karel Michielsen: Op 5
juli 1940 vortrok ik 's avonds met Kees van

Eendsnburg en Freddie VasNunes vanuit
Noordwijk met een h,vaaltuoets jol. Ons vertÍek ging niet ong€merkt voorbij. VanaÍ de
kust werden wij door Duitse soldaten bs.
schoten. De schoten troíen echter geen doel

Schtik op het Noordwijkse strand: 'Wohin lahren Sie das Boot?' lustÉtie uit het boek
De Schakel, de geschiedenis van de Engelanfuadrders, door Frank VisseL Uitgava
Forum boekeij.

en ook de zoekendo Duitse yliegtuigen kon-

en

den ons kleine schgepje ni6t vinden. Na twe€
dag€n werden wij door oen Engslse mijnenveger twaalf mijl van Great Yarmouth aan

hebben ze mooton hozen, waaÍbij door hot
telkens moeten bukken de zeeziekte toe-

boord genom€n. Vier dagen nadat we het
Noordwijkse sfand verlieton, zaten we ta-

sloeg. Drie Duitse jachtvliegtuig€n scheerden
op nog geen driehonderd meter hoogte over

genovgr koningin Wilhelmina. die in een paÍk
buiten London anderhalÍ uur met ons wandelde on zich uitvoe.uig liet inlichten over de
to€stand in Nederland.
D€ ontsnapping was op het nippertje g€weest, want op 4 juni hoorden ze, dat de
bezetters haddon afgekondigd, dat binnen 24
uur alls bot6n van de N€derlandse stranden
mo€st€n worden v€rwijderd. Zs moesten dus
hals over kop vortrekken 6n brachten alle
benodigdheden van Loiden naaÍ het sbandhokj6 van de Noordwijkso reddingsbrigade,
waarvoor Fr€ddie toestemming had gekÍegen. Toen de drie jongens 's avonds om oon
uur of zev6n de jol hadden gestouwd, kwam

hun bootje heen, maar ze bleven onopgemerkt. Eerder waren ze bij het schieten op

e€n Duitse militair op hen af, die vrogg: 'Wohin
Íahren SiE das Boot?' (zie tekoning op deze
pagina). Ze zeiden, dat zo van plan warèn de
jol naar Katwiik te brengen, omdat alle botèn
immors van hèt strand moest€n verdwijnen

BEfehl ist Bofehl nietwaar. De Duitsgr
knikte begrijpend en liep verder. De hele tocht

hen vanaf de Noordwijkse kust gered door
een hevigie regenbui, die hen bij het passeren
van de vuurtoren aan het oog van de
schutters onttÍok.
TWEE KANO'S AAN ELKAAB

ln juli 1940 bosloot Erik lrichielsen, wiens
bÍoer eerder ook al naal Engeland was
gtsvarén, met vijf andoren de ovèrtocht !e
wagen. ln Den Haag kochton ze voor dorlig
guld€n twèe kano's, die ze met dvíarslatten
aan olkaar bevestigden om me€r stabiliiieit le
krijgen. Als plaats van afuaart kozen ze het
Noordwijkse stÍand tor hoogte van Nooró
wijkgrhout, ver genoeg van de vuurtoren in
het zuiden, waar een Duitse wachtpost was
ingsricht, en in het noorden ver genoeg van
het radiostation Nora. Het ging niet door.

gsrusts kano naar d6 wateíijn g€dragen.

Later probe€rden ze het m€t oen in Warmond
gekochte vlet. De vijf kwamEn wel door de
brandlng heen, maar d6 boot maaktg water
doordat ds zoe te ruw was. H€t overboord
zott€n van de motor om gewicht t€ vgrligz€n,
hielp niet on na vijt uur krabb€lden ze weor h6t
sfand op, ong€veer op de plsab waaÍ ze

wild€n kiezen, werden zo ontdekt. Er werd
g€schoton €n Roos ontsnapto. De andero
vluchteling€n werden g€pakt. We de geaÍrÈ

war€n vertÍokken. Na nog onkelo mislukte

onbekond.

Toen z€ ter hoogte van het Palace-hot€l zes

§te9rd€n war6n, wat €r van hEn gsrworden is
en waar Jan Roos is gebleven, is tot op h€d€n

pogingsn slaagds Erik Michiels€n €r niettemin
in mei í942 Eng€land te bereiken. HÍ verongslukte op 26 augustus 19/t4 op €en nachtelijkg ooÍenvlucht met een Wellingtonbomber
boven het militaire vliegveld Thornhill.

VEBBAAD

Eind maan 1941 vèrzamslden zich in het
woonhuis van de joodse kleermaksr Brandon
BrEvo, Watersteeg 10 t6 Lgid€n, twaalÍ
jong€lui om te b€raadslagen over hun ov€rsteek naqÍ EngEland. ln de Noordwijkso
dulnen lag een sloep mèt buitenboordmotor,
dlg op e€n los onderstel met wielen naar het
stÍand kon worden gereden en als de Duitse
patÍouill€s voorbij waren gegaan z€€ zou
kiezen. EI konden negen man mge. Aanwezig waren ook twee verraders in Duit§e
di6nst, de 32-jaÍigts slektÍicièn Pi€teÍ Roh€rt
en de Loidse koopman Jan de Jong. Rothert
was aíkomstig uit Noordwijk oÍ uit Nisuwkoop.
Op 3 april zouden ze vortrèkken met als
startpunt het huis van Brandon Bravo. Het
wgrd gen catasbofe. De Sicherheitspoljzei
dged, toen ze zich hadden verzameld, €qn
inval en verscheidenen werden gearres.
teErd, wat voor vier van hen h€t einde van
hun leven b€tekende.

SCHIETPARTIJ
Rapport van een Noordwijkss politioman vaÍ1

I

zondag maaÍt 1941: 'Oat er hedennacht ls
g€schoten op p€rsonen, die hadden getacht
met e€n motorbootje naaÍ Eng€land over te
steken. Dit werd mij hedenmorgen surv€illqrqnde op do NoordboulovaÍd te omstr€sks
7.15 meeg€deeld door een Duitse oÍficier. Hij
degldg me€, dat twee p€rsonen waÍen ings§p€rd, naar €en d€rde werd nog g€zocht. Hij

verzocht de politie uit te kiikgn naar di6
persoon, van wig een nadèr sjgnalement

ontbroekt.'
Die nacht haddén Jan Boos en tw6€ van zijn
vrienden 6on m6t een buitenboordmotor uit-

Hans Fles, geqrcsteetd in het huis
van kleemakq Brandon Bravo te

Leiden, voordat

hi

Noordwiik be-

reikte.
TERUGZWEMMEN
Bornhard Fluesink 9n Freddy ven der Upwich
juli 1941 vanaÍ het NoordwÍkse
',ilden op 11

stand m6t €€n kano mèt

buitenboordmotor

naaÍ Éngeland overstoken. Maar al snol na
hun vertÍek liop do kano vol water, zodat ze
naar de kust moeston ierugzwemmen. Op 8
augustus probeerdèn ze het via d€ landroute,
maar tÍj de B€lgische grens werden zo gearrest€erd en naaÍ het Oranjehotgl in Sch6v€ningEn gobíacht, waaÍ ze tot hot oind van het
jaaÍ werden vastgehouden. Nog g6en drie
maanden later hadd€n ze meer succes. Van
der Upwich kwam op'l'l juni 1944) in London

aan, Buosink op 4 januaÍi 1944.

SPOORLOOS
De studenton Daan Boom sn Henk Jonkeís
zïn op 28 septemb€r'1941 mst eqn z€ilkano
uit Noordwijk vertÍokken. OaaÍna ontbr€ekt
van h€n elk spoor. Ook onderzo€k kort na d€
oorlog door de Noordwijkse politie en de
g€meente Noord,vijk heeft niots opg€leverd.
H€t enigo wat r€stte, was 6€n telegram van
Daan aan Henk, di6 d€stijds in Hillegprsberg
woonds, met d€ kennelík als codo b€dogld€
mqdedeling: 'Er zÍn g6€n bramon megr.'
Daan h€€ft bov€ndien €en op 15 augustus
1941 gedateerde aÍscheidsbrieí achtergelaten, verborg€n in het boek Gejaagd doo. de
wind.

DE KONINGIN WAARSCHUWEN
ln septsmber 1941 v€rtrokken de twee voormalige Delftse studenten Bert Sloth Blaauboer

en Koos Schouwenaar vanaÍ h6t strand van
Noordr'/ijk aan Ze€ m6t oen vouwkano naar

Eng€land. Hun voornaarnste

óel

was
koningin Wilhelmina te waarschuwen togon
haar persoonlijke sgcrotaris Franqois van 't
Sant. Binnen de illegaliteit bestond de indruk,
dat deze man niet was te vertouw€n. Hoewel
d€ ze€ dagsn acht€roon h6el kalm was, is
nooit me€r iets van hen vernomon.

DriE van hèn zijn doodgeschoten, van eon
vierde is na zijn tansport naar oen concsntratigkamp nooit mèEr iets vgrnomen, het lot
van do overigen is onbek€nd.
VERDWENEN
Jan Derksen uit Ouderkerk aan d€n Amstel

en oen

onbskend gebl€ven medovluchter
wilden op 10 novomber '1941 van het strand te
Noordwijk vertÍekken. Vanaf die tijd zijn ze
spoorloos. Verraad wordt niet uitgesloton.
SPOREN IN HET ZAND
ln maart of april 1942 hadden Frangois van
den Bergho en eon onbekende ter hoogte van
radiostation Nora te Noordwijk aan Zee E€n
boolje ovèr hèt strand naar zee gesleept. De
sleepsporen jn het zand duidden daarop. EEn
Nederlandse aÍbeider die aan de Duitse kustversterkingen werkte, vond in de buurt van
di€ sporen een pakis en bracht dat naaÍ de
Duits€ instantios. Dadna werd vermo€delijk
mete€n de Kriegsmarine gewaarschuwd en
de tw€e werden achtorhaald. Franqois van

dgn Berghe werd op 19 augusrtus
ni6ts b6kend.

MET EEN STALEN KANO

De broors Sam en Harry Meyer en hun
vriend Joke Sanders staken in NoordwÍk van
wal mEt Een stalen kano mgt luchtkast€n en
een buitenboordmotor. De afuaaÍt veíliep
zonder problemen, maar kort daaÍna raakten
z€ in moeilÍkh€don. D6 kano slo€g om en do
dÍie opvaÍendén hadden de grootste moeite

te

het strand
bereiken. Bij esn lat€re
ontsnapping naaÍ Engoland over land werden

tr'

ze bij d€ Frans-Z^rits€rse grens g€aísste€rd on naar €sn conc€ntratiekamp g€-

j

bracht, waaI z€ zijn omgekomen.

MOTOBPECH
Een groep van zoven vertok oktober\b€gin
november met een motorboot van het Noor&
wijkge strand. Onderweg vertoond€ de motor

í

zoveel kuren, dat doorvarsn onmogelijk
werd. Esn Schevenings vissersschip pikto
de bemanning in volle ze€ op en bracht haaÍ
teíug naar Nederl;and. Daar werdèn ze
opgssloton in het Scheveningse Oranjehotol.

1942

doodgaschotsn. Van zijn mede-vluchteljng ls

Engelandvaader Anton Tjeq\k Wi ink
(@chts), diè nu in Nootdwijk woont.

IN NOOBDWJK AANGESPOELD

oorlogsslachtofÍ€rs die in
Noordwijk zijn aang€spoeld bevindt zich Dkk

ond€r dE vele

van Swaay. Hij h6€Ít ten minste twe6 pogingen gedaan naa, Engeland ov6Í te steken-

hÍ op 27 ssptgmb€r
i94í vanuit Katwïk in e€n zeiikano samen
met zÍn vriend Paul Eckenhausen. Hun
Oe oerste ke€r vèrhok

afuaaít was niet e€nvoudig, omdat zE kort na
hgt vertrek een van ds peddels verspesldon.
Na ong€vser 72 uur varen, vlak onder de
Britss kust, dragid€ de wind. Uitgsput spo€lden z€ uitEind€l0k aan op het strand van
Goerès. B€iden w€aden gearregte€rd en

gevqngen gezet in de vuurtor€n van ouddorp. Lat6r werden ze overgebracht naar d6
Sicherheitspolizsi in Rotterdam. Van Swaay
wlst daar ts ontsnappon en deed zos weken
later vanuit Scheveningen een niouwo poglng
met een andere vri€nd, Jan van Blerkom.
VermoédelÍk is hun vertrek opgemerkt. ln 6lk

g€val spoelde Dirk van Swaay op 24 mei
1942 bij hevige storm aan op h€t Noord\íljkse
siÍand. Volgens gEgev€ns van de Nooídwilkso politie waren er op het stoÍl€lijk overschot
aanwijzingsn voor een onderschepping door
ds KriegsmaÍine. Van Jan van Blerkom is
nooit meer iets vernomgn.
Oirk van Swaay is b€grav€n op het NooÍdwiikso kerkhof aan de Oude Zeeweg, iets t€n
zuidon van het hoge hérinneringskruis. Op

zijn graf staat èon graÍsteen waaÍop
zeilbootje

ln

€qn

borg€n signaal in de bez€ttingstiid dat het hier
een Engelqndvaard€r béAoí. Zjn naam wordt
ook v€Ímeld op 6€n vrrluik mot de naÍngn van
omgekomgn EngslandvaaÍders, dat is giÈ
plaatst in de kapel op de ereb€graaÍplaab in
het Gelderse Loenen.

VERMOMD ALS DUITSEBS
ln totaal is het ongeveer 150 mensen g€lukt
als Engelandvaarder vanuit Nodorland de
Noordzee per vaartuig of vli€glulg over t€ stek9n. H€t mer€nd€el van de pogingon, snkele
hond€rden, is mislukt. ln het boek van Jan
Bruin en Jan van dér W€rtf is het eentonigs
reÍrein: niet aang€komen, niet aangekomen,

niet aangskomen.
Uitelmats g6variè6rd daarèntegen zijn dE
manieÍ€n waarop de ovèrsteek wqrd ge.
waagd. De on6 ke6r v€rmomd als Duitse
oíicierèn met de hakenkruisvlag in top, een
andero keer door in volls zqe egn vissersvaartuig t€ kapen, dan weeÍ ro€iend in een
scheepje dat alles had van eén drijvgnd€
doodkist. Zé moeston soms watèr uit hun
boot hozen mot egn hoed of aktentas, oÍ de
ko€rs bepalen door esn van dg opvar€nden
naaÍ do Poolster te lat€n wijzen èn loodrechi
op d€ richting van dieos uitgtsstoken àm te
sturen. De hardn€kkigheid en vindingrijkheid
van d6 Engelandvaarders om hoe dan ook
aan de overkant te komen, kende geen
gr€nzen-

volle zee is aEsboeld, een ver-
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PIilKSfEFEIí
GraÍsteen met boolie van

Eng€landvaatu Dirk van swaay op de Noordw kse
algemene beqdaÍPlaats.

Grootvad€r Baaiberg€n heíinner ik mij als
een aardige oudo baas met eeo sikj€. Hij
stond vaak kapokmatÍsssen t6 makEn in de
werkplaats van mijn vad€r op het Lombok. Hij
maÉkto daarbí graag €sn grapje 6n was altijd
in voor €9n spolletje. Voor ons als kinderen
had hij pepormunqè-s in zijn v€skakje zitten.
Hij sche€n ook over een ongslooflÍke ho6veelheid tennisballen te beschikkEn. Daarvoor kon je altijd bij hem terécht. Hij had namelijk d6 gewoonte om 's morggns vroog
even rond h6t Casino t6 lopen en de zoekgeraakte ballen op te rapen.
Frits Baalbergen was g€en v€renigingsmens.
Aan vergadEren had hij oen broortje dood, hÍ

wandelde liever. Vanuit zijn woning had hij
daar alle gol€gsnheid voor. Hij woonde in die
tijd, m€t zijn tweed€ vrouw Jansje van D€tft, in
e€n huisj€ achter hot6l Duinlust, aan hot bsgin
van de Koepelweg. Zjn eerstg vrouw en dE
moeder van zijn kindsÍen was een docht€r
van domin€e Jan Passchisr. Dat was een
van d€ drie pr€dikanten dle door dominoovisser Cors Noorduyn waÍen opgoleid.
Noorduyn was dg stichtér van de Geme€nte
onder h€t Kruis, de lateÍe Gereformeerde
Kèrk van Noordwijk.
De Baalbergens komen uit Betgiè in do buurt

Fits BaalberyéD in de tijd ddt hij op de
Koepelwog woonde.

van KortÍijk. Vanwege hun geloof, zij waaen

gaan béproeven. Dat gèluk vond hij in de

doopsgozind, werdon zii aan hEt eind van d€
zostiendo 6euw uit hun land vsrdreven en
kwamen
Haajlem terécht. Het war6n

persoon van Dirkje van der Deijl. Zij touwden

in

téxtielm€nsen

en in

Haarlem was ve6l

textielindustrie. De keus voor die stad lag dus

voor d€ hand.

CAFÉ THOIIIAS
Met dE komst van Anna CathaÍina io í856 is
er voor het gerst sprakè van €en Baalborgen
in NoordwÍk. Vanuit Haarlém aanvaardd€ zÍ

een betr€kking bij eEn gegoed€ Íamitio

in

Nooldwijk. Het bèviel haar kennelijk go€d èn
zij maakte daar in de Íamilie gesn geheim van.

Enkele jargn later verhuist ook haa, vader
naar Noordwijk. Haar broer FrgdeÍik had een
aantal jar€n als baÍbier bij de maÍine g€varen
en ook hij besloot in Noord\ríijk zijn geluk te

en

kwamen

in caÍé

Thomas terecht,

t€gonover de Grote Kerk. Hij oéfendo het vak
van barbiér hlsr weer uit en Dirkjg stond
achter de iap van het caÍé. Dat ging echter
niet goed. Zjwas lidmaat van ds al gonoemde
aÍgsscheiden kerk èn meende dat het op
haar wèg lag haar klanten erop te wijzen dat
zij hun gsld beter aan hun g€zin konden

besteden dan aan de drank. Dat kwam d€
omzet van het caÍé niet ten goède. Na twee
jaar veÍhuisden zij daarom naar de Binnenweg, hoek Jan Kroonsweg- HÍ bleeÍ daar

knippen en schèren

en zij dreeí or

een

kruidgnierswinkeltje. Op de plek waaÍ hun
huis stond is in later jarsn door Jan Korb€e
een niguw huis gebouwd. Ook zijn vrouw
heeÍt hier een kÍuidenierswinkeltje in g€dre-
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EEN ANDERE TIJD

DE oudstg zoon, Jqcob, tÍouwde met een
dochter van de overbuurman BaÍnhoorn (van

de

museumbosrdeÍU) en kocht het ouds
in Noordwijk-Binnen. Hij vestigido
zich daar als kapper en kleérmakor. Frits,
mijn grootuader, werd zadelmaker. Hij lesrd€
het vak bï zadelmaker Hisp op de Voorskaat.
Later befok hij een pandje in d6 Korkskaat,
lvaar nu h6t bedrÍl van Ter Laak is gsvestigd.
Als leerbswerker maalits en repareerde hij
zadelg en tuigen voor de paarden. E€n deel
van zijn g€rgedschap behooÍt nu tot de
collecli€ van d€ museumboerderí. Hij zag
echter aankomen dat het tijdpgrk van de
paaÍd€nkracht ten einde ging lop€n. Om die
red€n ging hï zich toeleggen op het b6hangsn
en stoÍÍerEn van huizen. H€t ging hem daaÍbij
ni6t sl6cht, zodat hij ln 1909 een voor die tjd
groot winkelhuis in dE Voorsbaat liet bouwen.
De achter het huis staande voormalige kostschool werd als wgrkplaats en voor op§lag
gebruikt. ln de eerste wereldoorlog opende
mo€der Anna hierin €en soort militair tohuis.
De in Noordwijk gelegsrde soldaten konden
zich daar 's avonds vermaken. Ze was €r
bijzonder trots op dat koningin Wilhelmina en
prins Hondrik het tèhuis eens bqzochtèn en
daaÍbij thge dronkon in haaÍ woning. ln het
pand is nu het administratiekantoor van Bert
Houwaart, de penningmeester van h6t

raadhuis

G€nootschap, gevestigd.
Met het aantÍeden van zonsn en dochtgrs in
het b€drijf breidden de zaksn zich uit. Vier
zonen, Frits, Jan, Kegs en Wll€m, werkten in

de

stotf€erderij, terwijl moeder Anna en

dochter Emma

de winkel deden en

de

gordijn€n naaiden. Dochter Anna tÍouwde
met een Katwiikse onderwijzer, Alie werd
onderwijzergs en MaÍtha, de jongst€, ging de
,ijkvorpleging in. Zj woonde en werkte jarenlang in het oude redershuis van Willem van
Beelen in de HooÍdstÍaat. T',yee dochters,
beiden Dirkje geheten, overleden op jeugdig€
leeÍtijd.

Jan en Kees klaar om een stuk vloezeil

te gaan leggen. Willem en vader Fits

staan in de dewopening, tqwijl Alie,
Anna en Madha boven voot het raan
staan.

kwam de villabouw in d€ Zuidduiden van
Noord'/vijk aan Z€e op gang en verrgzen er
stoeds meer hotels 9n pensions in het dorp.
Dat alles bEcht werk aan de winkel. Hotel
Huis ter Duin was bijvoorbeeld een go€de
klant. Uit oude rekeningen blijkt dat Frits er
kamers mo6st bshangsn en strandstoelén
bekleden. Zo nu €n dan repaÍeerde hij ook
nog wel eens een halster van een paaÍd.

'

Zoon Frits was kunstsinnig. Hij tekende
ontwerpen voor het inrichten van kamers,
compleet met drapeÍieèn en meubels. Van
hem is een Íraai boekje bgwaard gsbleven
waarin hii tal van mogeliikheden voor

GOEDE KLANTEN
Het b€drijf aan d6 Voorstraat ging stoeds
beter lopen. ln Noordwijk-Binnsn woondon

woninginrichting schetst. Hij was het ook die
hot bolang van het maken vafl reclame voor
h€t bedrijl inzag. Regelmatig werd er in De
Noordwijker geadverteerd met de prima
kwaliteit vloerzgil die gsleverd kon worden. Hij
maakte ook ontwerpen voor d€ inrichting van

veel gago€de families, de gÍote

bollen-

kwekers en menson di6 aan de universiteit

van Leiden workzaam waren.

DaaÍnaast
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in Den Haag. Als zo'n werk
werd gegund bracht dat voor geruime tijd
brood op de plank. Helaas is Frits niet oud
geworden. Hij overleed op 2ÈjaÍige l€ettijd
aan tuberculose.
ambassades

SPLITSING
ln de jaren twintig werd het b€drijf gesplitst.
Zoon Jan tÍok naar Katlvijk en begon in de
Voorstraat 6€n woninginrichting. Willsm kocht
het huis van kapper Smit in d€ Schoolstraat t€
NooÍdwijk aan Zee, schuin leg€novgr zijn

schoonvader Kees Banhoorn. Kees nam de
zEak van vador Frits ovsr 9n bleeÍ in d9 VooÍstaat winkelen. Zij drsven hun zak€n voor

eig6n rok€ning, maar werkten wel veel
samon. Zs kochten bijvoorb€eld gEzamenlijk

bÍ h€t werk. VerdEr kwamen z€ weinig bij olkaar over de vloor, uitgEzonderd dè verjaadagen. Dan was iedsrin en hielpen elkaar

een pros6nt, waaÍbij zo allen het hoogste
woord vo€rden. Uelst door elkaar heen,
waardoor het gen leven als een oord€el"
was. Als kind horinner ik me die avonden nog
go€d. Van slapen kwam nist veel.
Grootvader FÍits hoelt met zijn tweed€ vrouw
op d€ Koèpqlweg nog 6sn aantal gto€d€ jar€n

doorgobracht.

ln d6

tw€€de wereldoorlog

€chter moesten ze wog uit het dorp. Hun wo-

ning kwam

in h€t "sp€rgabied'ts liggan,

waaÍdoor

in dg Betuwe iorgcht kwamen.

zÍ

hÍ in gen vgrpl€eghuis in Oegslga€st overleden. Als senEnkele jaÍen na de oorlog is

voudige zsdslmaker begonnen

is hÍ

do
gÍondlegger g€w€est van het huidige meub€l
b€drijÍ. Een b€drijÍ met v€stigingon op divorso
plaatsen in d€ Randstad dat kortgsleden nog
e€n nieuw kantoor en magazÍn in Sass€nheim
he€ft betsokken
Wll€m Baalb€rgsn

ln 1916 werd deze Íamili€loto gemaan. Van links naar rechts zittend: Jan, va&r Fils,
Marlha, moedet Anna, Jaap; staand€: Alie, Dikje, Fits, Emma, Anna ën Wllem.
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Nootdt tijk heinnercn een staatnaam en een borstbeeld aao Henriétte
Roland Holst (1869-1952). Het boÉbeeld is gemaakÍ door de Bteukelense
beeldpuwer Willem Sondaal ter gelegenheid van haat honderdste
Sebooioes en staat bij De UndenhoÍ aan het Undenplein, waaÍ Heniétle
Roland Holst is opgegroéid. Heniëfte Rolad Holstvan dq gchalk, dichtetes,
schijlster en socialislsch politica, behoort volgens haat biogÍaíè Elsbotll Etty
tot de meost verceÈe wouwen uit de Ned€ andse geschiedenis. fijdgenoten
typeerden haaÍ als prcíetes, wegbereidsteL mythische liguur.
ln haaÍ boeiende Aogratíe UeÍde i8 heel het leven niet (uitgegeven door
uitgevè j Balans) schonn Elsbeth Etty ook aandacht aan de Noordwlkse
periode van deze lascinercnde wouv het leven in De Undenhol en haar
ontmoelngen met een andere beroemde Nootdwijke\ Albei Vewey, die in
illa Nova op de hoek Nieuwe ZeewegPins Hen&ikweg woonde. Uit deze
biogralie hier éen aantal "Noordwikse" lrcgmenten.

Henriëttes vader, geboren

in

in 1841 in

Schie-

ongebreidelde lantasie,

esn grote

honger

1868 hst lucratieve notariaat
overggnomen van zÍn vader cornelis van der
Schalk, telg uit een vooraanstaand gsslacht
van jonoverstokors €n g€trouwd mst de ver-

naar kennis en leerde snel. Haar oudors

mogendè Wilhelmina MaÍia Bijnbende, oven-

moeilijk kind in de omgang- Hoewel ze b6schermd èn in luxe opgroeide in het ongeveer vijfontwintighonderd inwoners tellende
NoordwÍk waar iedereen de Van der Schalks

dam, had

e€ns alkomstig uit Schiedam. Nadat Henriëttes
grootvador in í84'l tot notaris in Noordwijk
benoemd was, had hij zich in het Íraaig kustplaatsjs gevestigd en er na enige tijd het kapiEl€ pand aan het Lindonplein gekocht.
Het jonge notaÍisgezin leeíde in grote welstand, die blgek uit d€ schi$erende tuln, het
ovorvloedig aanw€zige personeel, de paaÍden, d€ fraaie rijtuigEn en natuurlUk het huis
zelf met zijn koele, brede marmoren gang en

ziin kolossalè €ikenhout€n tÍap naaÍ

d€
kamgrs boven en naaÍ d6 grot€ zolder di€ het
helg huis overspant. Beneden waÍsn d6 huiskamer die 'zaal" genoemd werd met glan-

z€nd parket op de vloer en een gÉb€elclhouwd plaÍond, de opkamor mot openslaandg
deuren naar hot speciaal op het zuiden aangdqde zonneterras, €en grote keuken en
een bijkEuken. Aan de achterzijde bevonden
zich behalvo de stallen en het koslshuis de

voor het p6rsoneè1. Ook
Henriëttes moedgr had geld.
Het notarisdochtertjo Jetje van der Schalk,
een molligè kleuter met dikkg vlechten en
diepliggende bruine ogen, gaÍ al vroog blijk
van een bijzonderE intelligsntie. Zo had €en
bijgébouwen

hadden echtor weinig op met haar eig€nwijsheid. Ze was gevoëlig, dromèrig én l€ergierig,
maar ook onredelijk, koppig en driltig: een

konde, voelde ze zich van jongs

aÍ

aan

onbsgrepen, miskend en eenzaam.
Het was geen lieÍdeloosheid waaronder ze
l€€d, haar ouders waren vol go€de bodoelingen. De vader was weliswaaÍ stÍeng, maar
toen Jets hondje Nopje stierf, was de notaÍis

zo gek niet oÍ hij liet het beest voor

zijn

onfoostbaÍe dochtor opzstten, zodat zï het
nog jarer kon strel€n en koesteren. Toch
had Henriótte hét gevoèl dat in het gszin do

meeste aandacht uitging naar Will, de
oerstgsborene en bovendign egn jongen. Als
kleuter bracht zo ursnlang ln haar oentje
door. op €en berg zand achter in de tuin
speelde ze héle middagen met de schorven

van een aardewerk€n schaal di6 ze kc
sterde als een kostbare schat en op een
geheimE plek begroéf- Als zs vervolgens met

vieze handon èn bedolven onder zand en
stof thuiskwam, kreèg za wegens haar
weinig meisjesachtige gedrag een Íorse
uitbrander.
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Het kapitalè pand aan heí Undenplein, De Undënhol, waar Heniëlte
opgegÍoeid.
HET OUDE KASTEEL

Op vífjarige leettijd maakte 26 haaÍ €orste
rijmpjgs, dio uitmunten door troosteloosh€irl.

ln

ï

oud€ kastesl dad kruipen langzaanl

d'uren,

daar duuÍI e€n dag soms weken, maan&n
lang,

daar slinged de klinop zich langs

&

mwen,

waaNan een sÍeen soms valt met doÍlen
klang.
Er is w€inig inlevlngsvsÍmogen nodig voor d€
verondorstelling dat het "oude kasteel" ists te
makgn had met do deftigs, maar dod€lijk
saaie UndenhoÍ. Nu staat voor dat huis haaÍ
borstbe€ld. Toèn w@ndg er eon o€nzaam
kind dat zich verve€lde en wegvluchtte in een
Íantasiew€reld. "Henriëtte €st toujours dans

Rol

d Hdst is

"machtig€ drang tot beminn€n". Dit verlangsn, g€combiné€rd met haaÍ poèti§che aspiraties, maakt€ haaÍ extalisch, zei zo: h6t
vo€ld9 alsoÍ ze ''de hemel t€g€nvloog". Als
kind kon ze dit gevool niet benoemen. Later
nam ze hot haar opvoeders kwalijk dat ze
haar niot hadden geholpen sn dat ze alles zelf
had moeten uitvind€n.
Henriëtte kwam nauw€lijks hot huis uit. Een
noÍmale school heeÍt ze nooit bezocht. Tot
haar veertiende kreeg zs fruis les van de

gouvernant€ mademoisellg Debosfins, die
haar vloelend Frans leerdg sprsken, maar die

haaÍ z€lfv€rtrouwen ondeÍmÍnde met hatr
lijkg opmerkingpn over haaÍ h6ss stgm en
haar uitarlijk.

un royaume de bleue" (Honriötie v€rke€rt

ONDERwlJS
B€halvo Cécile Debosfins kre€g Jet vanaÍ

Schalk over zijn wondsrlijke dochtertje. Naarmate ze groter w6rd, nam haaÍ gevo€l van
isolement en hgt verlangen om te ontsnappen
aan het gezapigs leventjs op Lind€nhof toe.

haar zesde les aan huis van dE Noordwijkge
hoofdonderwízsr Klaas Hemkes, vader van
d€ dcht€r Frod€rik Hsmkes. lede.e ochtend
voor h€t ontbijt geÍ deze al wat oudsrs man hij scheolde ruim ve€rtig jaaÍ met Henrlëtte haar en haar bro€í e€o uurlang les in N€derlands, geschiedenis, aardrijkskunde, iak€nen en een bsetje algsbra. De red€n dat de
kindergn Van der Schalk niet naaí de

altijd in dromenland), zei notaris Van d€r

l-atér heeft ze in gedichtsn uiting gsgev€n aan

de hartstocht di9 zè al ver voor haar pubgrtsit

voeld€

6n dis ze

"b€g€ersn dat

omschr€eÍ als eEn
zÍn do€l ni€t kent' en waar z€

als volwass€ne aan lerugdacht ajs aan esn
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"Openbare school voor gEwoon lag€r onder-

wïs" van meestBr Hemkos in de Voorstaat
glng€n, was dat dezo niet al

stond. Eèn verslag van

te

ts bsst

d6

b€kend
plaats€lijko

schoolcommissle
Noordwijk aan de
gsm€gntsraad uit 1878 - Henriètte was toen
achl - meldt dat de r€sultatsn van d€ 28O
lo€rlingsn tell€nde schoot ver achtorbleven bí

die van d6 v€el klèin€re lag€re school

in

Noordwijk aan Zee. Klaas H€mkgs was ni6ttemin €en ontwikkeH man, die naast zijn
onderwijzersopleiding
aktes "Fransch,

de

Engplsch en Hoogduitsch" had gshaald. Hij
was erg gtsh€cht aan d€ prlvaadèsson bij de

Van der Schalks, ni6t alleen om het g6ld,

zoals hij B&W van Noordwík liet weten, maar
omdat deze les een "integrerend de6l" van
zÍn levEn uibnaakte, Henrièttg vond h6m ',een

gsborsn ondeÍwijz€/' en was €rg op hem
gsstgld. "Welk een gemosdelijk man wa§ hij!
Nooit maakte

zich boos oÍ driflig op ons; als
wÍ e€n som niet begrep€n, Iegd€ hij die
duidelík uit, als het nodig was wel e€n paar
hiJ

keer. Ons !,6rk mo€sl noljgs zljn, wij
mo€stgn onzo lessen kennen, dat sprak

vanzelÍ. En als hij ze ov€rhoord had, vgrteld€

de h€er Hemkes allerlei aardigo bízonderheden, die niet in de boekj€s stonden, over
landen en m6nsen.t...l En ik duÍ er mijn ziél
om verw€ddgn, dat hï voor al de Coesjeg en
Misntjes op d9 dorpsschool preciès zo wa:i
als voor ons, d€ kind€ron van d€ notaris in het
gÍoie huis op hst dorpsplein.
De bewond€ring voor gíote vÍijheidsstrijd€rs
van d€ jong€ J6t, die de boeken oveÍ haar

idolsn verslond acht€. de ijzsren spijlen van
het hek dat Lind€nhoÍ omgaí, wortelde in haaÍ

eigsn gtsvo€l van onvrijheid. Door

hEar

oudqrs on vooral door de gowernante, die ze
haar "liran" no€md€, w6Íd ze streng aan bandgn gelegd. Dat and€re kinderen m6€r vrijheid genoten dan zij, had ze als kleln kind

erval€n tijdens egn zomer waa n ze do
meisjes Van Vloten ontrnootiE. De Van

Vlotsns woond€n in Dgventer En logs€rden ,s
zomers vaak in hEt Noordwijkse hotel HoÍ
van Holland. l\ret ds twee jaaÍ oudere Kitty
speelde Henriètte croquet in de grot€ ttin van
Undenhoí. Togn zE €ens, keurig aan d€ hand
van haaÍ gouvernante, in de dujnen wandolde

en d€ meisjes Van Vloton wild voorbij zag
r€nnnen, ontstak ze in jaloezie omdat het

haar ion suengste verboden was ook maaÍ
ééfl vo€t naast d€ wand€lpad€n te zetbn.
Op ds dremp€l van de puberteit werd het
lezen van beroemde schrijvers en het zelí
schrijven van poèzie voor Henriëtte steeds
me€r e€n midde, om t€ ontsnapp€n aan di€
tucht en om uiting t9 gEven aan do heftige
g€voglgns die haat bestormden. Op haar
dertiends haalde ze Multatuli's Max Havèlaar
uit de bookenkast en in plaats van nsaÍ
te

gaan blsol zs op d€

H

tep zitten lezen. Het

bo€k meenemen naar boven om het in b€d bij
egn kaaÍs te lezen, durÍde ze niet. Na een
paar uur word ze betÍapt door haar vader, die
het boek atpakte, omdat hij het "g€€n lectJur,,
voor haaÍ vond-

BUITENLAND
ln de kringen van de hogsre bourg€oisie
waaÍtoe d€ Van d€r Schalks b€hoorden, was
het gebÍuikelïk dat bijna votwasson dochters
na hun schooltjjd nog onige tr'jd in het buitonland doorbrachten. Voor Henriétte wed een
adres gavonden in Luik, waar haar vad€r
haar in oktober 1887 heen bracht. D€ Luikse

tijd was vooral van belang door de

vole

collcérian €n opera's dje ze bezocht en d9
haaÍ govoglslev€n weer €nigzins
ontwaken. Ze maakte onder meer twee Duitse
verzen, eon lang Fran§ godicht en "De sto.m-

&n

wind hullf', waarin ze blík gaÍ van haaÍ
verlang€n naal de zee bÍ Noordu/ijk en d6
duinen. Voorlopig mo€st ze echter terug naEr
Lindonhof, waar haar ouders d€ vroegBr€
leskamer, e€n ruim, zonnig verfek op de
€erste v€ídiepang met uitricht op d€ tuin, voor

haar hadden latan inrichten. "Het

tichtE

b€hang, d€ oenvoudige sierlijke meubelen, d6
smaakvolle platon aar d6 wand, alles weÍkto
sarlon om mij in v€rrukking te brengsn".
ondanks de fijne kamer sloeg de verveling al
snel toe. Van de achttjenlarig€ werd verwacht
dat zg thuis haar tijd verdeed met, zo-als ze
het zelÍ uitdrukie, '\,t/at pianospelen oÍ t€kenen, wat l€zen, aÍ en toe een to€tje maken,
onvangen en bezo€ken aflèggen", zoals aan
de "Ambachtsheer van Noordwijl(, graa, van
Umburg Stirum. En ondertussen aÍwacht€n
oÍ er e6n huwelijkskandidaat zou opdagsn.
Tweemaal per week las ze voor op gen naaj-

schooltje, maaÍ daar voelde de notaÍsdochter zich niet srg huis. "Er hing afii.id oon

',5

He

iétte Roland Holst

ioto: H-J.4. Nieuwenhuis.
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zuur luchqe van niet fris gBwassen lichamen
en met de dorpsmoisjes had ik weinig contact."
HaaÍ lseslust ontwaakte lvser zodat ze, vÍÍ
jaaÍ na het verschijngn van het eerste num-

mer van De Nieuw€ Gids, eindelijk kennis
maakte met het werk van d€ jonge dichters
van de Bowoging van Tachtig. Ook kreeg ze
do Verzamelde gedichten (1889) van de

jongo dichter

sn

Ni€uwe Gids-r€dacteur

Albert Vérwey in handen. NaaÍ Vsrwey was
ze extra nierlwsgierig, omdat hij b€gin 1890
gatÍouwd was met h6t speslkameraadje uit
haaÍ jeugd, Kitty van Vloten, met wie hij aan de
voet van de duinen tussen Noordwijk-Binn€n
en Noordwïk aan Zee de prachtige Villa Nova
botÍok. lctty's oudere zus, Martha van Vloten,
wa§ getrouwd met Frederik van Eeden.
Henriètts droomdo érvan h€t echtpaaÍ
Verwoy te ontmostèn 6n zo toegang ts krijgen
tot het kunst€naaÍsmilieu waartoe ze zich
instinctieÍ voeldé aangetrokken.

ALBERT VEBWEY
Alb€rt Vsrwoy lyas vijfentwintig toen hí naar
Noordwijk vorhulsde, vier jaar ouder dan
Henriètte van der Schalk, maar al sen
gevestigd dichter en criticus. To€n hij in 1890
met zijn mooio drieèntwintiglaÍige echtgenote

bij Heníiètte in dè buurt kwam won6n, was
Henriëtto van der Schalk de eersiE bij wig hij

in zijn niguwo woonplaats op bezoek ging.
"Nog maar één jufÍrouw kenn€n we hier,"
schreeÍ hÍ in de zomer van 1890 aan €en
vriend, "een notarisdochtgr, en toen r,ve dis
voor het eerst bezochton was 't ook de eerste
maal dat w€ voor sp€ktakel ovgr de weg
liepen. Kit in éen steedse zomerjurk, ik in
stijflinnsn en handschoenen coulgur patt€s
d'oié".

Voor Noordr,vUkse begripp€n vormden Albert
en Kitty een zeldzaan onconv€ntjoneel pgaÍ,
dus Henrièttes vader maakte zich zorg€n
over de b€langstelling die zijn dochter voor
hen koosterde. Hij vond de omgang ongowonst. Toch gat hij Henriëtte toestemming
een tegenbozoek te brgngen aan Villa Nova,
waaÍ Kitty haar verg€eÍs prob€erde over te
halen Verwey te tutoyeren en hem Alb€rt te
noémen. Het schsamrood steeg haar naaÍ de
kaken toen de dichter bjj hèt aíschgid het
vormelijke 'luffÍouw Van der Schalk" ljet

varen en losjes zsi: "Dag Jet. Als js zin hebt
kom je nog wel eens aan".
Voorlopig durlde zè dat niet. Zj was bang dat
Verwey haar bleèf tutoyerèn en haaÍ ook op
stÍaat bij haar voornaam zou aanspreken. Als
haar vader dat hoorde, wist zij zeker dat hij de
omgang zou verbieden. Na de geboorte van
Alborts en Kitty's e€rste kind, b€gin 1891, li€t
zij d€ huisknecht een felicitatiebrieÍo aÍgeven:
'Waarde mÍnheer Verwey, houd mÍ tsn
goed€ dat ik u toch maaÍ zo blijÍ betitelen. Mijn
vadsr is er tegen dat ik heeren bij den naaÍn
noem, dus zal ik 't maar niet doen.
Ho€wsl
inmiddels eenentwintjg was,
duríde ze ni€t teg€n haar vadsr in tE gaan. Die
situatie loidde tot grote spanning€n die de

ze

sÍeer in het notarishuis verpesnen, maaÍ zij
bleef géhoorzaam en vErtoond€ zich zelden
op Vllla Nova. Do latere erkenning door
Verwey veranderde veel voor Henriètte, nièt

in d€ laatst€ plaats de verhouding tot
vader.

Zj was nu zo

haaÍ

vastbesloten in wat ze

wilde, dat hij een familiaire omgang tussèn zijn
dochter en de towoners van Villa Nova niot
lang@r in de weg kon staan. Ze mocht
strandwandolingen makèn met Vorwoy en zo
vaak ze maar wildè naaÍ hem t@ om ovgr
literatuur te praton.

VERONGELUKT
ln Undonhof kreog Henriètte, net nu het zo
good met haaÍ ging, op 29 juni 1892 do
ontstellende medgdeling t6 verwerken dat

haaÍ vader en zusje verongelukt waren.
Samen met zijn jongste dochter was do
notaÍis die ochtend uitgsreden voor e€n familiebezo€k in Leid€n. Op de terugw€g was
de koetsier even aEestapt om van het urinoir
op de Beestenmarkt gebruik te mak€n. ln zijn
afr,vezjgheid schrok hgt paard van iets,
maakte een rare sprong en belandde met
rijtuig en ai in hot Galgonwater.
Lindenhof was in diepe rouw gedcmpold. ln
het grots uitgestorven huis probeerde
Henriëtte haar ontÍedderde moedor bij te
staan. Verwey stuurde e€n condoléancebrief
met "lieve Henrièttg' erboven, waarin hï zEi
dat ze zich nu helemaal aan haar moeder
moèst wijden. "JÍ bènt wel stqrk, niet? En zoo
tÍoosten moet sterk maken." Henriëtte antwoordde dkect. Van d€ hondèrden blijken van
medèleven die uit het hele land to€stÍoomden,

't7
was de zijne het b€langrijkst voor

haaÍ.

Onto€rd schreef z€ h€m over haar zonnig€
zusje, dat in hagr korto lev6n zov€€l vreugdg
had g€kend. MaaÍ 't was moeilijk om zó aan
haaÍ t€ d€nken, "dat een6 moment drijÍt nu
nog boven als 6en groot leslïk zwaÍt iets". Ze
vgrtelde dat ze in Leiden naar de doden was
gaan kijken: 'Ze waÍen zoo mooi en stil toen

we ze zagen,-niet geled€n zeggen ze allÈ
maal, tw€e groote witmarmeren blo€men-ze
hoorden altijd bij èlkaaÍ.
Voor de begrafenis op 2 juli liep het helq dorp
uit. "Hed6nmorgen," meldde De Noordwijker,
"is hqt stoí€lijk ovérschot van den €delgn
vriend en zijne beminde dochter ten grave g+

daald. Vanuit Leiden kwam de beurig€ sto€t
naar hier en schaarden zich achtereenvolgEns velen daarbij aan. Een oogonblik werd
stil g€houden voor Undenhof. DaaÍ b€vonden
zich Henriëtte en haar moed€r. De etiquettE
schreef voor dat de vrouwen huisbleven.
Albert Ver'íoy ging wél naar d€ begraÍenis en
bracht verslag uit "De dag was heel mooi: 't
still€ dorp waar gBen schoorstegn rookte, 't
l€eg6 land, en op alle duinen om 't kleino
kerkhoÍ de stille menschen. Tusschenin de
zwaÍte voltgn en rouwpaarden en glimmend€
koEtsen gingen de blanke b€bloemd€ kisten,
d€ groote, to€n de kleine."

Hot bo§beeld van Heniëtte Roland Holst, dat gonaakt is doot beeldhouwet Willem
Sondaal- Hét staat voor de tuin ven De Undenhol, op de hoek Undanplein-Voor-

strààt
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voige Blauwdotter was spnkè van het jachtopzienorchuisio LÀngeveld 49,
waat onder anderen jachtopziener FÉns van &n Berg heeft ggwoond. We drukten
toto's vdn hot huisjo aí en da afu€dding van een mooi schilderij. Tevens vermeld&n
we wat summiere gegevens. Mewouw Efia Eichelsheim, dié in het Langevéld heeÍt
gewoond, maakte ons attent op het boek Lezén in het duin, gesch@vdl doot G.
Bongers en J. DWe, een uilqave van de Stadsuitgeverii Anstordam- Het beschtiilt
histoie en landschap van
Amstordamse waterleidingduinen, waarb| ook de
jachtopzienerswoning in het duingd@lte Staïenbroek wordt vemeld, eigendom van
de qaaí Van Umburg Stirum. D€ze woning was strategisch gelegen op een hoog
dJinlje, vanwaar de jachtopziener eq gÍoot deel van zijn veld kon overzien. Dat was
wd nodig ook, want het onhebergzame kanktet van dit duingebied maakte het
uiterst geschin voot jagerc en stropers.

ln

&

Verteld wordt vervolgEns, dat de e€rsie
belríonsr Cornelis van der Klaauw was.
Daama woonde Frans van den Berg or, dio
vsrtok to6n hij in 1914 een exp€ditiebedrijí
begon in Bussum. Zjn opvolger was Piet
Flolvors en in 1924 nam Janus van dér
lvleulEn zijn intr€k in d€ woning, opgpvolgd
door Krijn van der Mèulen. Janus was aj sinds
1908 jachtopzichter. SaÍnen m6t zijn collèga
van h€t Haasveld, Bram d6 Wit, was hij dag
on naoht in do woor om d6 stropers te b6trappen bij hot zetten oÍ leeghalen van strikken en klemmen. Dat was over en weer soms
reg€lrechte oorlog. Op een avond na een
nachtelijk trefÍen m6t beruchte sbopsrs werd
bij Bram dE Wit door de ramen ggschoten. De
haggl lag bij de baby in de wieg. Van die tijd
dateron de luiken met plaatijzerbgslag die de
graaf Van Umburg Slirum voor de ramen van
alle boeld€.ijen en woningen in het duin liet

aanbrengen.
STROPERS BESPIEDEN
Op dé Haasvelder Kijkberg had Janus van

der Meulen een "hof', opgetrokken

van
planken die hij op het stÍand had gevond€n sn
moeizaam naar boven had gtssjouwd. Daar
zat hij vele nachten om sbop€rs t6 bespiedon, die
voorkour bij winderig weer
kwamen. Ook tègan nieuwjaaÍ warèn do
stropers in het duln ts vindon, omdat de jachtopzichiers het knallen van het gsweer dan
niet konden onderscheiden van het lawaai
van het vuurwerk, dat ds jeugd, ook toen al,

bÍ

afstak.

Het is niet verwonderliik dat Janus op €€n
gogovon ogenblik last kreeg van zijn voeten
en mooilijkheden had met lopen. "Rimmétjek"
zèi zijn collega "de Klink"; "kou" zei de vader

van Janus. Janu§ greep naaÍ de

huismiddelen van die tijd, "pïlstaartolie' en 'Vliegende g€ost'. Maar het hielp allèmaal niet en
ten langs lesie ging hij toch maar naar dokter
Van Nes, die hem onderzocht on zèi: "Kerè|,
de vorst is ov6r j6 pot6n g€a9n." Dat kon

geb6ur6n als j6 de slÍijd tègsn de siÍop€rs
nièt wild€ opgéven.
Het beroep van jachtopzichter was in die tjjd

ronduit zwaar. De jachtheren vérgden hèt
uitersts van hén en als ze niet vold€don
vlogBn ze botweg d€ laan uit. Dè stÍoperii was

in die tijd zeer intensief, zodat de jachlopzichters in het winterhalÍaaÍ bijna elke
nacht op pad waren. Overdag moestEn ze de
Íazanten voeren, zodat van slapen niet veel
kwam- De lonén warèn laag en de werktijden
lang. Daar stond meestal vrij wonen en vrij
vlees tegtsnovèr. De meeste jachtopzichters
hadden een grosntentuintje bij hun huis.
Janus hield ook nog oen stuk of zes geiien,
die vrij Iondliepen in het duin rond zijn woning.

Hot was oenzaam wonen daar midden in de
duingn: de naaste buren woondon eèn kilo-

m6ter verdsr

on voor de

boodschappsn

mo€sten de b€woners vao de boerderijen te
voet over zandigo paden naar Noord/íijk6rhout oÍ De Zlk. De lieide voo. het duin moet
wel hoél groot gswoest zÍn om dat vol te
kunnen houden.
Janus werd opgevolgd door zijn oomz€gg€r
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Krïn. De woning Starrenbrosk is tot 1947
bewoond geweest 6n 6nkel€ jaren later, in
1950, g€sloopt. Ds oud€ pomp van Janus
heeft 6í nog jaÍen gestaan als herinnering
aan e€n tijd vol romantiek, maaÍ meer nog vol

ontberingen.

zijnen wafen ér éven gelukkig en wij als de
duizenden vogÉls dié dg duinen en weiden, de

akkérc en poelen, de bossèn en ruiglen

rcndom bevolkten. Op nabijgefeg€n stuiíduinles nestelden sinds mènsenheugenis
t€lkenjare de visdieÍjes ot "staïen", waaraall
do zompige duinvlakte StaÍrcnb@* haar
naan te danken heaft. Op dé koppen tussen
de zandverctuivingen maakten zilvermeeuwen hun schanele nestan. OP de
rcggÉakkers en aadappelveldjès, die alom in
de dellen en pannen versprcid lagen, loura-

géetden menignad op doonrek zindo goué
pleviercn. ln
ruiglq en bosjes wenelde
het van de houtsnippen en patijzen, en op de
dassige landies ballsen de kemphdnen.

&

ÀLLË UINDSCHAPSTYPEN
Ho6 andors is dit beold nu. Houtsnippon zijn
er nog wel, maar patrijzen ziet men slecht§ op
de bollsnveldon, wanneer 26 in het najaaÍ met
slÍo worden afgedokt. Daar valt attijd n€ een
graantjè tussénuit te pikken. De kgmphanen,
di€ in geh€61 Nederland sterk achteruitgaan,
baltsèn in deze omgqving alleen nog hier en
daar in de polders van Spaarnwoud€, waar

hun le€ímilieu m6t veel inspanning woÍdt

Kijn van der Meulen in zijn

zelf-

gemaaké observatiehokje.
ANEKDOTES

Veel van de anekdotische verhalgn

zijn
afkomstig van de zoon van Janus, Engol van
der N4eulén, die in 1937 vanuit Starrenbro€k
tÍouwde. Engsl w€rd jachtopzichter bí jonkhe€r Barnaart op Huis te Vogol€nzang, vanwaar hij in 1943 vortrok naar Tubb€rg€n in het
oosten van het land. ln 1950 kserd€ Engsl
terug naar Huis te Vogelenzang als opvolger
van jachtopzichter AlbeÍts. Hij bl€ef tot 1961
de duinon tÍouw: in dat jaar v€rhuisds hij opnieuw naar het ooston van ons land en wgl
naar De Lutte. Ook daar schroef hjj, in het
Twentse dialect, weer boeiende verhalen
over mensen in zijn jachtvold.
Frans van den Bèrg beschrèel het levsn op
Starrenbroek ooit als volgt Janus en de

beschormd.
Op hst Star€nbroek van vandaag markergn
de wuivende bossen van het pijpestroogo do
oude b€ekloop; dé ransuilen vinden de ondoordringbaaÍ geword€n Pan van Janus eEn
h€€íijke schuilplaats. Er huizen ook ong€twijfeld meer klaaíon en eksters dan in Janus'
tijd.

ln Starronbroek is de int€ractie tussen mens
€n landschap in alle asp€cten waar te nemen.
De mens uit de 18de €euw liet zijn agrarische
merktekens achter; de lgdseeuwse water-

is zichtbaar in de v€rdroogde
be€klopEn; de 20ste eeuw bracht d€ mens
als natuurb€hoerdor, als beschermer van de
ecologische schatkist. WsaÍ kunt u beter het
landschap 'bverhor€n" dan op de Kop van
het Grote Vlak?! Bij helder weer kijkt u van de
onttÍekking

zeo tot Ds Zilk alle landschaFtypen recht in
h€t ha de blikkerende stuifl(uilen, de
verscholen bsrkondelletjes, de grijsgroene
duindoorndékens èn het goud van de grasvlakton. U zi€t d6 eik€nbossen en d€nnenaanplanten, door do mens geordend, evsnals
d€ voormaligo akkers aan uw voet. De scha-

:
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Nerg€ns in Holland is €€n zo groot duinoppervlak gevriiwaard gebleven van auto- en
fietsverkeer, van campings en ander vermaak.

pen en het sijpelend begkwater zïn Er niet
m€er, maar wie zegt dat ze nimmer kunnen
terugkeren?

Op bovenstaande íoto voot het jachtopzienershuisje Staïenbroek van links naar
rechts: Janus van der Mqlon, zittend net hoad ?, Teun Hasper, kijn van dor Meulen,
jachtheer en chaulleur, Jacob van der Meulen (vader van KrAn), ?, zittend
Toop van den Beg (Toop van Na).
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Op hot land<aatlje kunt u zien waar het jage$huisje Staïenbrcek heeft gestaan.
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Pietèr Bedijn met zijn badko€ts op het stand rcnd 1870.

ln 1866 laat in Noordwijk ds logiemenf]ouder

L€gndorts weg was het begin van Noordwijks

Hendrik Willem van Konijnenburg vier badkoetsen makgn en huurt hij Pieter Bodijn als

glorie. De duinexploitatie resultserde in een

badknecht. Dat werd van het b€gin aí aan 6en
succes. T',yintig jaar later komen Am§lerdamse zakenlieden naar Noordwijk om t€
zion of er iels in zit. En de burggmeestor,
C.L.C.W. Pické, toont het waÍe zakenblo€d.

silhouet €n in een Duits bezoek, dat aan de
kust zijn \íeerga nièt konde. Bàdeker noemt
in 1897 Noordwijk de schoonst gelegen badplaats aan d€ Noordze€kust. ln het b€gin van

Hij poogt zïn raad €rtoe t6 krijgon

z€lf

ond€rhands grond te kopen om d6 prÍs niet
op te jag€n. lraar d€ Noordwijkers gsven
hem slechts schoorvogtgnd zijn zin, en ondor
het beding dat de burgemsester, els het een
scha&post zou worden, zelÍ d€ verantl,voording zou drag€n.
Oe burg€me€stEr zet door en in 1883 zègt hij,
staande in de gure maarhÀ/ind op een kale
duintop, teg€n de achtendertigjaigts sbaatmakoÍ Leendert Steenvoorden: "Leen, hi€r
most je maaÍ b€ginnen; zoek jij maar volk met
kruiwaggns en schoppen en schep de
duintopp€n tot gindschen paal maar gelijk tot
e€n weg."

heel sp€ciaal

en

uiuonderlijk Noordwijks

de twintigst€ eeuw wapperde aan menigs
mast de Duitse ad6laar, een Duitse kapel
speeld€ "Deutschland, Deutschland Lib€r
all€s" en bii een Íeestvuurwerk op de verjaaÍdag van Kajser Franz Joseph, het "Gott
eÍhalte". Toen Pieter Bedijn in 1906 ve€rtig

jaar badman was, was hij bekend tot in
Oostenrijk en HongarÍe. Na een toespraak
van de (N€derlandse) professor BIok, riepen

do volé

toegest.oomde badgasten: "Hoch,

dsr Badomeister Bedijn!"
Uit Pootjèbaden, door J.M. GaljaaÍd.
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Oorcprong en bewetuing van éen Noord ijks sptookje

ln dE Noordwijkse dorpsrekening van 1551
staat aangetekend: "BetaElt Fijen Claes

HuUgen sn Alijt Thomas op zee als vroedvrouwen van een vierendeel jaers dat
vérschenen is mgij anno Lll (1552) tesamon

voor ho€r solaÍijs lll gulden."
Het waren toen mo€ilïke tijden met dreig€nd€
gevaren van oorlog €n pest, zoals blijkt uit de
onkostenpost van 1552, waarbij aan "Alijt
Thomas Íroetmo€r omdat zij den aÍm€n g+
fouwslick bij zal stagn ende g€houden zal
we€sEn niet uit den dorpe te gaèn bij p€ste
oftg andEre vreesselickg sieckten waer of

ho6r ende Sijtge elcx toe gffeijt is seven

guldèn tsiaers van onsen dorpe."
Ned€Íland staat bekend om zín lag6 steítecijÍer bij g€boorten en het hier al 6èuwen lang
bestaande beroep van vro€dvrouw ol verlos-

kundige hoeft daar op een grote invloed
gehad €n h€elt dit nog st€eds. Ruim vier
eeuwen g6ledsn, en z€0r waatschijnlijk al
veel eerder, had ons dorp dus al de beschik-

king over twes door schout en schepenen
b€édigde vroedvrouwen. D€ze ÍuncÍe is naar
vel€r t€vrodenheid tot op hed€n blÍven boshan. De huidige eisen tot toelating in dez€
branche zijn natuurlijk niet te vergelijken met
de vroegere voorwaaÍden, maaÍ dat het berosp ook toen al ze€r s€Íieu§ werd genomen,
blijkt uit een in het Noordwijksg g€meente.

archiel aanwezig formuli€r, stammend uit
1655, waaÍuit duidelijk wordt, dat een door
schout En schepenen san te stellen vroo+
vrouw word veDlicht tot h€t afleggen van d€
ambtssed.
VROEDVHOUWEN.EED

deselve goedo ende perÍecte kennisse sai
doen hebben.
Dat ick van g€sn vrouspersoonen sal scheijden voor dat ick al hebben het gunt ick van
soodanige vrouspérsoonen b€hore te hebben.

Dat ick de arms vrouspersgonen om niet
€nde pro dso, soo wel als de vermogende
ende rijck€ om loon end€ gslt sal dienen
mitsgaders allo bohulp ende bijstandt sal
doen, ende vruntschap bewijsen als na
bohoren.
Naderhand werd hier nog aan toegEvoegd:
Dat ick uijt de he€íichoijt van Noortwijck nijet
en sal gaen omm6 buijlen desetue heerlicheÍt
€gnige dienst te dogn aen s€nigs vrouwe als
met concent van de officier ottè e,eswoorons
van de voorseÍdo heorlicheijt.

HOOG JOMANDA-GEHALTE
Bovenstaands 6ed werd op de 22. november
1656 aígelegd door een zekere Coniértgè
Anthonis, weduwe van Pieter Jacobsz. d6n
Haen. Zij was woonachtig te NoordwijkBinnen, maar afkomstig uit "de Kaagh", waaÍ
zÍ eerder al zeven jaar als vroedvrouw werk-

zaam was g€w€€st. Haff eedsformulier is
bewaard gebleven en luidde: Op huÍden de

XXlle Novembris anno XVlc

endE

sossenvÍÍtich
CompaÍoerds voor de goswoorens van
NoortwÍck Coniertge Anthonis 6nd6 heeft
den b€hoorlicken Eedt hier vooren gaendo
ende g€amplieert bij Gererdt van Meijburch,
Baliuw ends Schout van Noortwijck voorseÍt,
haèr behoorlick€n afÍ geslaeft g6daon.
Present Tijmen Tonisz., Maerten Gerritsz.

lck swEre: Dat ick gene swangere vrouspersoon€n, die ick weot, oÍ mijn b€kent §ijn
gen6 echts mans te hebb6n, of dat deselve

endo Warbout Jscobsz., absont Dirck
OoloÍfsz. ln Kennisse van mÍ N. van der

lange van huijs hger geabsenteert hebbon, en
sal helpen voor endè aléer deselve vrouspersoonen, bij eed€ aen mÍn in presentie,
tenminste van tws andeÍe buijrvrotMen,

Ds status van vro€dvrouw stond tgrecht
hoog aang€schreven, maar vertegenwoor-

verclaert sullen hebbon, wie de vad6r van
haer vrucht is. Ende dat ick den OÍÍichier van

Burch, s€cretaÍis, 1656.

digde ook een hoog Jomanda-gtshalte. ZelÍs
nu nog horen w0 in volle ernst verklaÍen, dat
een kind "met de helm ggboren" de toekomst
zou kunnen voorspellen, laat siaan wat er
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vro€ger all€maal werd bijgssl€ept als de

b€valling niet volgens plan verli€p. Oe

bakerpraages van toen waÍen egn lang leven
beschoren en het ho€Ít dan ook geen
verwondering te wekksn, dat ws doz€ volkswÍshed€n na verloop van tijd als sprookjes

tgrugvinden. Soms komen w6 ze tegen in
oude verzamolingsn van Íeiten En fantasieën,
zoals di€ van d6 in de Kgrkstraat gsboren
zoon van bakker DiÍck Cornslisz. van Alk6made. de latere notarisÀistoricus Kornelis
van Alkemade, die samen mst zín schoonzoon C. van dsr Schelling rond ,725 oen uit
tw€e d€len bestaand manuscript hgeÍt gepu-

blice€rd, gétiteld "Beschriiving van Noor$
ln h6t twé€dg dèèl van deze uitgave
staat hèt oud€ sprookje als volgt béschrÈ
wijlC'.

CABOUTERMANNETGÉ
SEker oud vroed',vijfÍ génaomod Cuniertg€
Thonisdr. Vorhaeldo dat zij van een Caboutermannetge, off ond€raeÍdzs mannotgs
wierd vgrsogt oí onlbooden om een kind te
haelen, dat zij da€r op wierd gsblind, ende
met de hand wqggeleijd, ter plaets€ ond€r dq
aerde aengekoomen wierd ze onlblind, daer
vond ze all€ gameubileert als hier in de
huijsen gssien w€rd. Het kind g€haeld zijnde

lv€rd z0 veÍeert mot its dat haer in haer
schoÍt€kle€d werd geknoopt, ends haer
aenges€gt sulx niet voor dos volg€nden
daegs des morggns te ont(noopgn gnd€

besien, daer, ende door een Caboutérmann€tge weggel€ijt ende huijs g€bragt. Sij

daerop door nieuwsgiericheUd

bevangen

ont(noopt haer schorl, vind daer een klompie
drek in, ende werpt het wegh. Des andsren

daegs, smorgens,haer schort

besi€nds,

bevind het met goud goskeeken teÍ plaebe
van d€ knoop, gaet daer op soeken nas het
weggeworpen klompi€ dr€k, maer vind h€t
niet. ln het utga€n van haer vertrek, siènde
dat d€ Caboutèrmann6tgos ha€r oogen met
s€ker nat ut Een potg€ bestÍÍken, doet mèd€
zoo, waer doer se de kÍagt krijgt om d€
Caboutermannètges

op dese aerdo te kon-

nèn sien, dat andgre niet doen konnen. Ko-

m6nde daer nae tot Haerlem aende §tal
vanseker appelwijff, siet zs een Cabou'
tormannetge, stelondg de appelen, waèr op
se de Vrou aensegt dat haer appelen gp-

Een antieke baarstoel net bakjes
water voot de Voeten.
stoolenwieÍd€n, dat de vrou seiid niet ie
konnen sien, sij in tegsndoel seijd, dat ze do
kragt had om Caboutermannetgos te konngn
sien, ende dat een soodanigh mannetgE stal.
Het Caboutermannetg€ vra€gd haer, hoe zij
dat wist €ndg sag, sii soÍd dat se onder de
aerde bij
Caboutermannetges was gg-

de

weest endg haer met haer wateí d'oog€n
bestreken hadde. Waer op het Cabout€rmannetgs ha€r intoorèn het oogh uitsloegh,
end€ sii had ai haer lev€n masr één oogh.
Toevallig oí niet, maar wgl opm€rkelijk dat de
oudgrs van Kornélls van Alkemade afkomstig
waren uit Warmond, niet vEr bij "de Kaagh"
vandaan. De naah van do hooÍdp€rsoon in
het sprookje is dus mogslijk bewust gskozen.
Zo'n veertjg jaar geledén kwem ik dit sprookje

voor h6t eEr§t tegen. BÍ het volgen vaÍr €en
schrifielÍke cuÍsus "Schrijv€n van korte véÍhalen" heb ik het thema to€n gebruikt om het
in 6en èigentijdse versie te hèrschrijven.
"Kniertje met het bozo oog", noemds ik het
toen 6n zo heet het ook nu nog.
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te drinken. De helo

KNIERTJE MET HET BOZE OOG

brandewijn

Cuniertg€ Thonisdochter, of Knier van Teun,
zoals ze in de wandeling genoemd werd, was
èen bekende dorpsÍiguur. Geen wond€r want

deed eraan mee

in haaÍ gecombin€erde hoedanigheid van
vroedvrouw €n baker kwam zg vroeg of laat
met vriiwel alle bswoners van het dorp in aanbezat bovondisn enkele opvalraking.
l6nde eigsnschappen, waaryan haar onvergetelijke lijn oÍwel juist het gebrek daaÍEan op
d€ 6erst6 plaats kwam. Van haEr schoudeÍs
tot ver onder d6 heupon bestond Kniers lÍf uit
69n massiEve rolvormige massa. Vorder had
moeder natuur haar voorgevel versi€rd mot
e€n paar onorme uitstulping€n. "Het h€e
duin,' zeid€n do jongo ker€ls als zs dit sp€ci-

Ze

fieke deel van Kniortje's anatomig b€spraken"Mogten jullie ngt
rond worden als
Knlertje?", waaÍschu\.vden bgzorgde mosders hun al te vraatzuchtige kroost. "Knieíje
kinderen
met het boze oog," noEmden
haaÍ en zij slo€gen de spijkèr op de kop. Want
ondanks haaÍ boez€m als €en duinlandschap

zo

dè

en haar nijlpaardachtige omvang, waren het
toch haar ogen die het meest opvielen.
Eigenlijk maaÍ één oog, want op de plaats
waar het rechter oog thuishoorde, droeg zij
egn zwa e lap. HaaÍ linker oog loerde van
onder een zwarg w€nkbrauw Ísl en vijandig
naar haaÍ mede mensen.

buurtschap

en Kni6r stond

daaÍbÍ
vanz€lfsprekènd altijd vooraan.
Er werden in die dagen nogal wat kind€rtjes
geboren en zo kon het gebeuÍen dat Kniertjg
op zgkere dag drio visitos aí moest leggen.
Nummer één én tw€e verliepen zonder complicaties, maaÍ op het derde adres liep de boel
6€n boetjs uit de hand. ln plaats van éón
kwamen er twge nieuwgeborènen de gsl€dergn van het dorp vorsterken. Kniertje deed
haaÍ uiterste best, maar toen dE laatsts telg
schreeuwend en wel was ingepakt, was zij
aan het labberend en spoedd€ zich naar d€
tapperii achtor de tor6n, de uitspanning die na

iodere voorspo€digo bévalling bijzonder in

tÍek !vas. Glas na glas verdwe€n in

haar
dorstigg keè|, maar ook voor Knier bestonden
er gr€nzen en die werdgn op deze avond
door haaÍ oveÍschreden. Knier werd dronken; doodgewoon, sentimenteel dronken.

HaaÍ goède oog kreeg zowaar e€n wat
menselijker uitdrukking on hierin zag Koe van
Aai haar kans. "Knier meid," b€gon zo
honingzoet, "nou moét je ons toch 6ens vortellen waarom je stéeds die lap voor je oog
hebt zinen?" Even hield iedgreen do adem in.
Wat zou Knièr doen? "Kee, lelijke vuilb€k, het
is dat ik jé dubb€l zi€ en daaÍom niet we€t wie
ik het e€rst moet verbouwen', bggon Knier

BIZARRE VEBHALEN

boosaardig, maaÍ als je het zo graag wilt
wet€n, kijk dan maar gosd." M6t e€n ruk

Niemand had haar ooit zonder de lap gezien
mgt het gevolg dat hierover de m€est bizaÍrE

verwijderde ze de lap en toen viel or een diepe
stilté waarin je een vlo kon horen springen.

verhalen

ds ronde deden. De

grapp€nma-

kers zeiden dat Knier haaÍ oog had verloren
door de nagels van een jaloerse minnaar 6n
de bijgelovigsn beweerden dat hot d€ wraak
betÍof van een boz€ g€est die door Knier in de
mating was g€nomen. Wat er ook van waar
mocht zín, het oog van Kniertje kwam vroeg
of laat ter spr6ke, hoewol geon msns èr het
fjne van wist. Kni€rtje bewaarde haar gohoim
zorwuldig sn zou het vermoodolijk in haar

graf hobben meegenomen, als ze

gisen

momentgn van z',vakte had gekend. Knier
dronk namelijk als e€n vis. ze hooÍdg op dit
punt voor gsen vent onder te doèn. Ze dronk
haar brandewijnqg met suiker staande en
hield dit vol tot d€ fles leeg was. ln het dorp
bestond to€n nog de goede gswoontE om na
egn voor-spoedige bgvalling èen stevig glas

Op de plaats van Kniertje's recht€r oog zat
esn vurig, vérwrongon litteken. "Zjn jullie nu
tevredèn?",snikte l(nier en er biggelde e€n
heusé tÍaan over haar bibbèrènde wang. 'Of
jullig soms ook nog weten hoe ik m'n
'^,illen
oog ben kwijt goraakt? Goed, jullie krijgen je
zin, luistor €n huiver: "Het is al wat jaartjes
g€ledsn, want wijlen m'n man Piotor, God
hebbe zijn ziel, was toen nog een jongg vent.
W6 waren sen week oÍ wat tsrug verblijd met
de geboorte van ons Jannetje, maar d€ Lieve
He€r had het arme schaap die dag terugi
gBhaald naar de hemè|. lk bestak het bokant
van narigheid en Pieter, zaligpr gedachte, zat
ook puur in de misère. Daar liep ik, boordevol
melk sn geen Jannetje megí. Het is mij misschien niet meer aan te zien, maar ik mocht €r
vroeger be§t wezen. Hier ook,"zei Knier en
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ze sloEg kletsend op haaÍ machtigs bo€zsm
di€ na dit gsweld nog minuten lang door

delnde 'la, Knier was een prontg meid, el zsg
ik het zelf. Vooruit slampamp€Ís, schonk nog
eens in!" schoot ze uit. Haastig weíd haar
glaasje bÍgpvuld en Knier wipte het vakkundg

achtsrov€r. MEt de mouw van haar jak
veegde zil de druppels van haar kin en vervolgd€ 'Zoals ik al zgi, daar liep ik met het
b€sia spul dat er op Gods aardbodom iE
krïgBn is, maar zond€r aÍnsmer. Hst was
avond 6n Pietsr, zalig€r gadachte, was 6vgn
voor een ommetjo naaÍ het Oudo Marktveld,
toen er voorzichlig op d€ dsur werd geklopt.
lk hoordo het emp€r, zo zachqes klonk het.
Voorzichtig school ik de gr€ndel opzij en
keek door €an kiertjg naaÍ buitgn. Je mo€st in

die dagen baÍ voorzichtig zijn, want er zwierí

al onigs tijd een bendè van h€t beruchte
zwartjesvolk door do sb€ek. lk kook dus
door de kier naar buit6n, maar zag niots.
Zekor g6dÍoomd, dacht ik en wilde de grendel
weer in het slot schuivsn. "Pas op," hoord€ ik
toen grgons van dE grond komen.

STOMVERBAASD
'le staat b0na op m'n ianen'. Stom voÉaasd
keek ik omlaag En wat zag ik daar? E€n
kaboutsr! Lach me nou niet uit, 't is heusolijk
waar, Het ker€Ug ll€p om me hsen en klom
via e€n sio€l op d€ taÍ€I. "Heb je je vooten
gsv€egd?" vroeg ik vinnig, want ik had oen
pÍop€r huisje en dat wilde ik zo houden. Het
mannske keek me nadenkend aan, stresk

krijgsn we de deur nist open." Hij had
natuurlÍk gelÍk, maar hÍ had toch zeker zell
gszogd dat ik de doek om mo€st dosn. W€
gingsn dus naar buiten en na de deur g€slotEn
te hébben, nam ik ziin tormaat weer aar. Een
stommg sfe€k, want tiogn ik vro€g waaÍ zijn
huisje stcnd, kreeg ik to horen dat hij in hgt
Varkensbos woonde. En veilig opgeboÍg€n,
maaÍ hetwas voor mij naluuíijk al te laat. Als
boloning voor de verleende hulp kreeg ik een

dichE6knooptB doek aang€bodon, waaÍbÍ
vader aardman uitdrukk€lÍk waarschuwde
dat ik hom niet voor zonsopgang mocht ont-

knopen. Ev€n lEter werd

ik

door

een

vri€nd€lijk aaÍdmannetje w€er naaÍ huis g€bracht en bij de deur gEÍ de sloebsr mij een
stevige zo€n. Sjonge, dat mannelje wist er
wat van. Hot is dat ik dgg€lÍk gelÍouwd tías
met m'n brave Pietgr, zaliger g€dachte, an-

d€rs had ik het zo net nog niet geweten.
NatuuÍlÍk was ik razend benieuwd naaÍ de
inhoud van de doek, maar ik herinnerde mij

wat de aardman gazegd had. Helaas, hoe
gaat het met ons vrouwen? We zijn nu eenmaal nieuwsgl€rig van aard en daar hglpt
niets togsn. Ach kom, hiold ik mozelf voor, het
zal zon vaart niet lopen. Dus maakte ik de
knoop los €n slo6g de do€k op€n. lk zag all6€n een sm€rlg stuk drek, wel zo groot als
een boersnkaas. lk word wo€d€nd en sm€et
de klomp vuiligheid door het raam naaí buiten. D9 smsorlappen om mÍ, kuis€ Knier, mgt
een kluit moddEr op te schepen en dat nog
w€l in m'n propers huisje.

eens door zijn baald en sprak vgrvolg€ns
"Vrouwe Cuniera Thonisdocht€r, jE mo€t mij
helpen". "En waarmo€ zou ik je dan wgl

mo€En help€n?" vroog

ik op mijn beurt.

"Vrouw€ Cuniera, m'n vrouw ligt in b€Iensw66én en er is nigmand om haaÍ bij ie staan".
"Wat €en grote mensenpraat voor zo'n snotpigrlk," dacht ik n€, maar togn herinnerd€ ik
mij dat aaÍ&nanneg€s net als de mens€n
leven, ook al zijn ze vg€l kleiner." AaÍdman,"
zei lk, "ik wilj6 wèl help€n, maar ho€ kom ik je
huisje binnen?" "Laat dat maaÍ aan mij over
vrouwe Cuniera," zoi het ventje parmantig.
"Als je mij wilt holpen, mo€t jo dszo doek om jo
hooÍd doen." HÍ gaÍ mÍ een bonte lap en toon
ik die ombond werd ik ine€ns net zo klein als
het aardmannetje. "Vrouws Cuni€ra," zei het
koroltje, "even wachten met die do6k, want zo

GOUD
DE volg€nde morg€n zag lk d€ do€k in een
hoek var de kamer liggen en wild€ h€t vod
naa, buil€n slinger€n to€n ik iets zag glinstsr
en. lk keek eens goed €n het bl6€k warempel
e€n dun vliesje goud io zljn. lk vloog naar
bulten msql ho€
ook zocht, van het drek
was niets meer te vinden. Zo Zi€ i€ Kee, wat er
gobourt als je al t6 nieuwsgierig bent," zei
Kniér v+nijnig. Kee van Aai trok het zich niet
aan 6n vulde g€dienstig het glaasje van Knier
mot
spraakwater. "Een paar weken
laiar," vorvolgds Knier," toen ik op een dag

ik

vers

bezig was met het doen van inkopen op de
Haarlsmse markt, zag ik bÍ een Íruitstal ho€

een kóouter €en grote appel kaapto. De
marktvrouw

had

niets in de gaten en lachte
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Een ktaankamet uit de vijftienda eeuw

mij ook nog uit toen ik haaÍ hst voorval
vertelde. Het aaÍdmann€tj€ bleoÍ op ènig€

den sn toévallig had ik m'n linkgr oog bestr€ken." 'lo kunt dus nog steeds aardmannetjes

aÍstand staan luist€ren en kwam later achter

zien?", vroeg K€e ongelovig. "Of ik aaÍ+
mannetjes kan zien, Kee? Fléken maar, er
staat er net een ondér je rok te gluren."
Krijsend trok Kee haar rokken samen en
vluchtte onder het losbarstende hoongelach
naar buiten. Knier nam nog e€n afzakkertje
en maakto vervolgens aansialten om weg te
gaan. Schommqlend zocht zij haar weg naaÍ
d€ deur. Plotseling bleeí zij stokstjjf staan.
"Ga weg, doerak!" hoorde iedereen haaÍ
duidelijk zeggen en ze zagon ook hoe Knier
z6er bekwaam met haar voet uithaalde.
Sommige inwongrs beworen nog sté6ds dat
ze toén èen kreet van pÍn hebben gehoord,
maar dan is hèt al laat op de avond en is do
bodem van menige Íles drooggevallen.

mij aan. "Vrouwe", vroeg do schelm, "hos
komt het dat je mij kunt zien?" lk vortelde hem
argeloos hoe ik mijn oog met dat goedje had

bostroken, waarop hij heel onsculdig vro€g
"Welk oog, vrouwe?" Het rechter zei ik. De
woord€n waÍen nog niet over m'n lippsn of het
holse mirakel vloog op mij aÍ en krabde met
één haal m'n rochter oog uit." "Verschrikkè
lijk," zuchtte Kee van Aai, di6 al koortsachtig
liep uit tE d€nken hoe zij dit verhaal ovor
mo€st breng€n. "Zeg dat
z€i Knier spot',yel,"
tënd," vooral als je we€t dat hï het verke€rde
oog t€ pakken had." "Het verkeerde oog?"

echods Kee v€rbaasd. 'Ja, het vorkeerde

oog. lk h€b mïn hele l€ven lang nooit het verschil tuss€n links oÍ rèchts kunnen onthou-

Hèrmah Sch6lvis
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Aan het Westeind€, op een steenworp atst8r'fi van de Nootd irtse NorlDo&*t, staat
De Vonk. Ook meisjes uil Nootdwiik narnen vóór & oo og wel deel aan het vormingswetu &t daar werd geboden, maar in behou&n& Nootdv,/ijkse kring stond dat toch
een beetie in een "socialistische" @uk. De opichtster van De Vonk, Enilie Knapped uil
werk in Noordrljk (gÉmeentelijk gezien Noordwijkerhout) terecht
Lelden, was met
gekomen, na&t ze in Katwijk was gestand doodat de bevolking daar zich met hand
en tand verzette tegen wal zij "ntheiliging va,l de zondad' noem&. Op e íebruai 1919
werd het buit$be&ijl Do Vonk olfrcieel geoped. Het was gabouwd naar
ontwery
van archilect J.J.P. Oud, een lesling van & bercèmdé Berlqe.

ha

st

Ds b€doeling van Emilie Knapp€rt, eon pro.
gressieve liberaal, was d6 arme a$eidersb€volklng, m6t name de jeugd, van Leiden en
and€rg grote st€d€n in contact ta breng€n
met het buitenleven. MaaÍ daaÍbij bleeÍ het

niet. ln een brochura uit 1949 wordt ge
schetst, hoe dtwerk zich vóór de oorlog en in
de egrste naoorlogsg jaren ontwikkelds:
De Vonk werd een cgntrum waaÍ velen
kwamsn om in een rustjgg, harmonische
sfEer sam€n t6 zÍn. l\r€n sprak 6n hoord€ er
over dingEn, die men in hgt ggwone l6ven niet
opmerkte. Men ontd€kle d€ waarde van €€n
goede en zuivere mengglijke omgang sn het
'W6Est Blijd6" was eon woord, dat elk samenzijn uittilds boven een vérvlakkende
elledaagsheid. De naam van 't huis, b€dacht

door oon Leids fabrieksmeisje,

is in

dit

verband veelzeggend.
EEN WELDAAD
ln dq loop dsr jaren is hst werk nogal uiio6n-

lop€nd ggweest.

De tiid€n

verand€ron,

nieuwe problemen kwamen naaryoren, verschillgnd€ mEnson gav6n lEiding.
H€rmien van dgr Heid€, getÍoÍígn door het
D€onse Volkshogeschoolwerk on verontrust
door dE gerings ontwikkelingsmogplÍkheden,
voorel voor het plattelandsmoisje, oÍganiseerd€ en loidde er de ontwikkelingscursussen voor m€isjes. Het wE§ de tId van de
grote werkloosheid. Véle wslklozen werdsn
in de jaren na 1937 in cursus- of werkkamp
verband samengsbracht. Zij leerden beseÍÍsn, dat een samonlevingin-v€rantwoord€-

lijkheid mog8lijk

is.

DaaÍom waron doze

cursussen €en weldaad voor hen. De oorlog
in 1940 maakte een oindo aan het Vonkwerk. Gedurende d€ bezstting is het huis in

handen der Duitsers gswe€st.

ln

'1945 bleek

het geplunderd en uitgewoond. Het allernodigste aan huis €n invontaris werd heÍst€ld.

ln ssptember 1946 begon het werk opnieuw.
D9 toen benoemde leiding was eryan overfuigd, dat ontwikkelings- en vormingscuÍsussen voor jonge vrouwen ze€r noodzakolijk
wargn. De mogelïkh€den tot ontwikkeling der
jonge vrouw waren wgliswaaÍ sterk toegenomen, zowel in de stad als op het platteland,
maaÍ de gedachte was, dat de jong€ vrouw
e€n eig€n, aan haar wezen En aan haaÍ
tookomsligs taak aangopaste vorming nodig
heeft. De oorlog met zÍn schadE op geest€lÍk
6n zodelijk gobi6d, maakte dit alles nog klem-

menderl Evonals vóór de oorlog zoudqn
daarom langere culsussen g€org€nis€€rd
woÍden, waarin dg cursisten, samen met
leeÍtijdgonoten, zoud€n kunnen werken aan
de €igen vorming en onlplooiing op verschillend gebied. Zj zoud€n met elkaar spreken
over vragen van gelooÍ en leven, zÍ zoudgn
me€r gaaÍr begrijpen van zichzelÍ en van de
omringénde maatschappij.
Het ligt daaÍbij geheEl in de lijn van dit wsrk dat

De Vonk jong€ vrouwen uit geestelík verschillende kÍinggn vErn onze sainenl€ving
ontvangt- De "onEnoetingl' wordt immors in
d€ze kring van principièle betekenis gsacht.
Het was niet eenvoudjg dez€ plannen tot
,rígÍkelijkhéid

te mEkgn. De gÍote vraag naar

aÍbéidskrachtsn €n d€ waaÍdev€rmeerdeíing van het gold worden oorzaak, dat dgzè
meisjescursussen slechts enkels malen por

jaar konden word€n gphouden. De samenkomsten, gohoudon na septembe|| 946,
maaktgn intussen opniouw duidslUk, dat d€
dselneemstors na aÍloop van een verblljf op
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De Vonk, aan het Wèstéinde, nabij de No hgpdrcel.

De Vonk innerlijk gesterkt 6n gogro€id hun
plaats in het leven en in de maatschappij in-

namen. Oeze m€isjes bleken iEts beteÍ
bestand te zijn tog€n de moeilijkheden van
dezè tijd en zij konden daardoor de w6déropbouw van ons land €n het herstel van ons
volk beter dienen. Hoe vurig wènstgn we, dat

elk Ned€íands moisje eens een

d€rgelijke

cur§us zou kunnen msemak€nl Zou dit ooit
lukken?

GEEN ILLUSIES

ln hst bovenbeschreven cursuswerk richten
we ons tot d€ 18-jarigen en oud€ren. Maar is
het niet zo, dat v€len, wanneer zo deze leeftijd bersikt hebben, ai gehoel in h€t beroepsleven zijn opg€nom€n 6n zich dus mo€ilijk
kunnen vrjjmaksn? Velen ook zÍn op deze
leeftijd getrouwd.
ln hst bÍzonder g6ldt dit allos voor het meisje,
dat na het verlaten van d€ school moot gaan
verdi6n6n, of ook...wil gaan vgrdienen. Want,
iaten wij ni€t de illusle hebbén, dat elk Neder
lands meisje enthousiast d€ze

vormingsmogplijkhoid zal aangrïpen, als zg er d€ kans
voor krïgt. Steeds heeft het meisjèsontwikkelingswerk steÍk selocterond gewsrkt. Dat
do€t op zichzelf agn d€ waardo niets af. Juist

wie met dez€ leoftijdsgroep van 18-jarig6n en
oud€r zich intèns hgeft ing€laten, vraagt zich
steqds klemmender af: €n de anderen, d€
meisjes van 14 tot 17 jaaÍ...?
ln ons land vèrlaat elk jaar 55 tot 600/" van
onze Nederlandse j€ugd d€ lagere school

zonder vérder systematisch onderwijs te
ontvangen. VooI meisjes ligt het percentage
stollig hoger. ln 1947 heett ministèr cielen hst
achtsle leerjaar opgeschort tot 1950. Op
véertienjarige leettijd gaan dus de meesten
van school met de geestelijkè bagage, die zÍ
daaÍ hebben ontvangen. We spreken dan
nog niet ov€r de he€l velEn, die tuss€ntijds
huishoud- of ambachtsscholen, ulo's, hbs-en

en dergelijke verlaten, omdat moeder

de

meisjes goed thuis kan gebruiken, omdat "ik
geen zin moer had", omdat men een Íoute
schoolkeus maakte, of omdat mén de verdiensto niet langèr kon missen. Deze situatie

bergt voor wie een gézond en geoorloofd
volksleven voor ogen staat e€n groot gevaar.
Mogèn wij speciaal over doze meisjës nog
enige opmerkingon toèvoegen? "U begrijpt
het wel", zeggen oÍ schrijv€n v6el moedsrs,
"mijn dochtèr is op een moeilljke le€ftijd.
En wij begrÍpen hot inderdaad: de puberteit
brengt alleíei spanningen in en om het kind
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eí op aan? Sbsks lÍouM ze toch"! Zo is hst
ook. Oe moosten uit d€ze groep trouwen,

g€volg€n van een "bezet6n w6reld' zich hisr
voltrekken aan de me6st zwakken? En toch
€€n bijdrags aan de oplossing? \Mj schrijv€n
overtuigd: Ja!
ln november .|947 werd de ssrste cursus,
door mgvrouw Otte-Arnolli zo typ€rgnd 'ïussen school en lev€n" genosmd, gEorganiseerd. De deglneemstErs aan dezs cursus
kwamen vooral uit de grote sted€n van het
westen van ons land. Thans, juni 1949, zijn in
iotaal zes cursugsen gshouden.
D€ meisies doen aJ het wèrk in huis en tuin
g€zamenlÍk. DaarbÍ staat ons de pÍaktische

ge€stelijk vaak nog niet gerijpt. Want wat is er
ggdaan aan de voorberelding op h6t huw€-

huishoud€lijke voÍming, zo wèzenlijk in het
vrouwenlgven, voor ogen.

en hoe w€inig wordt er vaak van begrepen.

H€t is verbezingwekkend, ho€ gsring het
inzicht Is in deze "moeilijke l€erlijd' en hoe
rÍ€lnig d€ voorlichling E over doordringt. Een
bowuste boroepskouzg wordt meègtd ni€t
gedaan. Toevallig komen zo v6le meisjes terecht ln een diensqe, op een aialier, in e€n
winkgl of op een fabriek. Zij veÍand€ren nogal
s€ns van betrEkking. ln het bedÍijí zijn ze een
mooilÍke groep. Men stsat eÍ niet bij stil, w€lke
de g€volgan zijn oÍ mgn dsnkt ''Wat komt h€t

lijks. en gezinslev€n? Waar ler6n zÍ, di€ nlet
naar de huishoudschool gaan oÍ d€ze h]ssentjds verlaten, de huishouding kennen?
Waar zullen zij hoÍen over de opvooding van
hun kinderon? Waar zullen zij hun verant"
woordelijkhEid als staatsburgorossen, nog
wql van een democratische siaat, b6',ust
worden? En waar tgnslott€, zullén zij esn
religlguzg vorming vind€n, dio hun l€von in
diepere zin ordent?
VRIJE TIJD
De vrije lijd is e€n ni6uw probl€om. Dit wordt

door d€ meisjes alg zodanig nog weinig
ervar€n. Sl€chts een klein degl van d€ N€der
landse Jeugd vindt de
naar d€ j€ugdorga',veg

nisaties. Os r€st der jonggren zit thuis, ver-

veelt zich, tÍekt ds straat op, gaat naaÍ
bioscoop oÍ dancing. ln het besto gsval zijn

lid van €sn zang-, gymnastiek- oÍ

zÍ

spoÍt-

v€reniging.

Misschi€n ligt

dit alles op het

platteland

gunstiger. Misschien, want zijn ook dEar
geen symptomen aanwijsbaar, die in deze
richting gaan? Duizend€n jong€ren gaan op

dsze wijze het leven t€gsmoet, eenzaaÍn,
wantÍouw€nd, mat, w€inig blij, zondor ideal€n,
zonder gslooÍ.
Omdat het meisje, de toekomstige vrouw en
mogd€l, ln h6t gezin zo'n belangrijks invloed

heeft, daarom hebben we gsmeend, onz€
bÍdragE te mooten sn ook te kunnen lEveren
aan d€ oplossing van dez€ problomèn.
We zijn eÍ diep van ovortJigd, hier ie rnaken te

hebben mgt de gsvolgen van de m€€st
ernstigo En do m€est gpcompliceerds vgF
schijnselen van onzo tijd. ls 't niet zó, dat de

EEN ONTDEKKING

ln d€ morggnuron worden verder "lessen"
gagEven: Kindorverzorging. kenni§ van land
en volk, burggrschapskundo, omgEng mgt de
l€vondo natuur, lnleiding in de bïb€l enzovoorts. De korte duur der cursussen noodzaakt ons €€n keus te do€n uit d6 stoÍ.
Daarbij is het niet ln de eerste plaats onze
b€do€ling de meisjes €€n grotere kennis bij t€
brsngen. Wanneer wij zouden mootgn zoggan, waarom het ons bÍ deze "le9sgn" begon-

nen is, dan is het wellicht dit, dat we de
meisjes willen lat€n b€lev€n in een psrsoonlïke verhouding tot h€t besprokene te staan
€n hun zo hun v€rantwooÍdelijkheid bewust te
dogn worden. Moggn we €en voorboeld g€v€n? De les burgerschapskunde g€eÍt antwoord op d€ vraag: Hoe en &or wis worden
wÍ ger€g€erd? HEt is een ontdekking voor de
melsjes te merken dat hun eig€n vad€rs en
moeders en later zijzelÍ voor het bostuur van
stad en land verantwoordelïkheid dragen, Zo
proberen we een bijdrage tg gpvon aan d€
democratische vorming van onze jougd.
's Middags worden een aantal "dos" lossen

g€g€ven. Het ZÍn: Zingsn, volksdansen,
gymna§tiek, sport, bozighouden van klnd€rgn, lekespel, handwerken en handenarb€id.

's

Avonds komen klein€ groèpjes, van Echt
tot n€g€n m€isjes, mgt oon leidster in praatkringen bijeen. Zij spreken sam€n ovqr ondsrwerpen, dio de meisjes persoonlijk raken,
over zakgeld, vrijetijdsbesteding het t€gsnwoordigp of toskomstigE werk, orngang mel
jonggns enzovoo.t. "Daa, zou ik wel mlddon

in d6 nacht voor wakkor

gBmaakt willen

9

Volksdansen behootdé ook tot

de vomingscutsussen ín De

worden", zei eens een der msisjes. Hogér
kunnen d€ze praatkÍingen nièt woÍd€n gÈ.
waardéerd. Zij behoren tot d9 beste uren van

Vonk.

mevrouw Knappert g6zegd.
HEt spreekt vanzelf, dat de doeln€emstersprÍs

I
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laag moet zijn. Deze is bépaald op 4 per
week. Een bedrag dat voor de ouders in dè
meeste gevallen eèn otÍer is omdat ook het
reis- en zakgeld voor hun rgkening komt.

Aparte aandacht besteden 1,1,e aan de
seksuele voorlichting en aan de beroeps-

cursussen voortgekomen.

ons

cursusleven.

keus dar meisjos. Wat het eerste betreft dit: al

zijn wij ervan overtuigd dat de voorlichting op
seksueel gebied in het gezin behoort te g€b€ur€n, een Í6it is, dat ds meeste meisjes hun
"kénnis" disnaangaande
vriendinnen
hebben opgedaan. Niemand durÍt er over
spreken, steed§ is all€s wat hiermee samenhangt omgeven door een waas van geheimzinnigheid oÍ door veel vuilh€id. Angst en
schuldgèvoelens treden hier in het bijzonder
op. Hoe bevríjd€nd werki h6t wann€€r zij uit

b,

dé mond van volwassenen op éèn opèn wrze
horen spreken en zo worden ingelicht over
deze levensgeheimen. ZÍ luisteren stil, zijn
vol aandacht en zéggen: "lk wist niet dat het
zo mooi was"-

Hoogtepunten in de cursus zijn verder de
leesten en de bezoekdag. "Laat ons levèn
sober zijn, doch rijk aan feesten", heett eens

Uit de

bezoekdagen

zÍn de

Zj

Moed€r-

bieden dè

mogolïkheid mst moeders nog eens rustig te
spreken over "Onze grot€ kinderen" oÍ over
"Het g€zin in onze tijd". "En wanneor mogen
wij, vadors, nu ook eens op De Vonk komen",
zo werd ons €ens op één b€zoekdag gevlaagd. En zo gebeurde h6t dat we deze
zomer vool het eeÍSt een weokend organiseerden voor vaders en moeders en wij met
elkaar spraken over de verhouding van gezin
èn maatschappij. Vakantiebijeenkomsten voor
meisj€s en jonge vrouwen complstsren het
werk.
ln 1972 werd volgens 6en aangepaste doelstellingsnota het werk van De Vonk aangepast aan de veranderde omstandigheden
en nieuw leven ingeblazèn. ln 1980 wsrd een
Íorse uitbergiding van het g€bouw gerealiseerd mét cursuszalen en slaapkamers. De
èerste paal daarvoor was geslagèn op 29 mei
1979 door tuinman M. van Duin

ill

ACHTERUITKIJKSPIEGELS

l(elne kindeÍsn kunnen Íak€

ultsprak€n

&€n. Zo g€beuÍde het volgond€ tijdens sen
b€zo€k van enkele leden van de kloderdrachtgroep OON aan d€ HoÍÍenno-school. De
docenten €n leóílnggn sloten dle dag de actiE
"Doen van To€n" ar.

de rok met bei& hand€n vast. Zo blijft haa,
kap droog.
VanzgllsprekEnd draagt ze onder die rok
haar mooisE sj€emsrok van dubbele moirézld6 of een gsborduurd€ baaien onderÍok.
Merkt €En meisle op! "Net €en capuchonl"

Esn lld van d€ klsd€rdÍacht$o€p liet het

Als laatsto nog 6en paar opmerking€n tijdens

verschll zign tussen werk- En zondags€

een b€zosk aan de Bronckhorsbchool.

dracht. Zj d€€d hiervoor haaÍ kedomuts aÍ,
zEtte het zwart€ ondermubje op en maakte
vervolgsns het zifueren ijzer met d€ goud€n
boek€n mst gen elastigk vast op haar hooÍd.
Kllnkt er op€ens 6on kleuterstemm€tje ult het
publlek "Het lljkeíl net achteruuqkspieg€|s".
SCHIETTUIG
Bij e€n soortg€lljk bezoek van "Doen van
Toen" aan 6en andere school liet de vissersvrouw ln zondagse dracht haaÍ k€ttng met
goudon slot en zijplaatjes aan de kind€ren
zi€n. ZJ verigld€ erbil, dat aan d€ etand van
h6t slot en halssiaallje t€ zlen was ot €en
vrouw gpfouwd wss ol nlet. 0ro€g dE vrouw
b6ldg aan de voorkant, dan wa9 zo gstÍor.Nd,
en links dan was zE ongElÍouwd.

Bent u echt mgnsen van toen?

Wlt u elkaaÍ e€n kus gevon?
Ell areste€rt als voldwacht€r o€n juf mst d6
knsvElkoning. E€n kind barst in tÍanen ult. Ze
denkt dat hgt echt ls.

GROTE DANK
Onzg g6vo6l€ns van groto dank gaan ult naat
mevrouw C. Bulk-de Groot.
Zj sileí 7 augustus. Op d€ loeÍtld van 68laaÍ.
V€el betek€nde zij voor d€ kled€rdrachtgroep
door het b.el6n van bÍaanst€ék-iulen en
kousen. Wi zullen haaÍ erg missen.
KledeÍdrachtgroep GON.

DaaÍna w€rd de naam van de kralen geno€md: granat€n._"G BANATEN," bruld€n alle
jongsns ln koor.....
WaaJ d€nken jongens aan bi.i hEt woord
granaten? Aan schletulg !
NET EEN CAPUCHON

Ook het volgande g€baurd€ op €€n school:
€€n vlss€rsvrouw vertelt aan d€ kinderer,
dat het wass€n, stiv€n, strijk€n en nipp€n
van do kant€n kap yro€g€r ve€l gBld kostte.
Hot werd g€daan door €€n mutsenopmaskster.
Er wordt dan ook g€vraagd, oÍ d€ kindeÍsn
een oplogsing wetgn om de kap te b€schermen l€gen regen. DE antwoordon zijn: paÍaplu ot regEnkapje. W€inlg vissersvrouwen
hadd€n €en paraplu Íond 1900 - 1920 en al
hel€maal giBan plaslic ÍegEnkapje. Dus doet
de vissersvrouw v@r wat er vro€geÍ g€daan
werd in zo'n gsval. Zo teki haar zwarte
tib€trok van achtar ov€r haaÍ hoofd en houdt

tots aan fu wan&l met clemendne
(rechts) an carcline (links).
Dè ddmes hebben zich voot & Lin&npleinmarkl in het nieuw g$token.
Ell is

IV

Loouwenborat: e€ne zware borst bii

Lauwd:

laurior.
Lavolon: ledig gaan, lanterfanlan, lawaai
maken, het werk staken en daama
ge\^reld pl€gen !8gon hon dio aan 't werk
blijv€n ën tegtsn werktuigen.
Lavdr: mét e€n schepnet visch uit het net

scheppen.
Lax: wijd, luchtig, ongsbond€n.
Laxoervlech: zekero zeebrasem.

Lazarll: melaatschheld.
Lazarua: dat is het oudo ze€r zei Lazarus
èn hij krauwde zijn kop. het is het oud€
(geld)gebÍsk zei do man en zat in
verleggnheid.
Lazaruahootd: hooÍd bodekt m€t kwaad
ze€r.

Laze.il: ik zal je op le lazerij komen, je een
pak slaag gevén.

LazèrkÍuld: dulvelsdrek (maawerst€rkond
midd€D.

Lazuurgowell: onbewolkte hemelLebr slappe buikzÍds van eenen schoongemaakten visch.

Lebllg: spÍtig,

boosaardig, een lebbig wijÍ.

L6d6brak€n: de led€n bÍ9ken, zwaar work
dosn.

L€dekant: veÍplaatsbare bedstode.
Ledeman: ledopop, iemand die zich g€h€€l
schikt naar d9n ',vil van anderen.
Lod€rgsld: noodmunt van Iser

Lod6ívr6tér paard dat aan zijn tuig
knabb€lt.

Lg6: heuvel.

L.onplakkor: wérkman dig muren sn

trekpaarden.

L€auwera: lowers (aan de lÍken der
zeilen).

L€owat r: kloveÍig vocht dat d6 gewrichten
buigEaam houdt.

Leewlgkoni kortwieken.
Lo6zè: gro€ve, rimpel in h€t gglaat.

Lol: babbelaarster, snapst€r.

L9í6n: babbelen,

snapp€n.

Lsgbler: bgiersch bier dat mon in oen
koelen rotskolder laat gisten.

Logordlot eierdiof.

L€srhos:

eene hoer di6 met het loger
meetrekt.
Legsrboel: soldaat, krijgsknecht, tosjong€n (van leg6rtÍos).
LegoÍtÍos(trèln): pakkags, bagage van
sgn leger.
Lsgorworm: rups waaÍvan mlllioenen in d€
vorm van egn leger langs d€n grond
voortkÍuipen en het voorkomen hebben
son reuz€nworm te zijn.
Lsgg€Í: bewaker van €sn schip, owelegd
schip, voor legggr varen, voor doodetsr
(voor niets) vaÍen, gezw€l aan den
€lleboog (paarden).
Leghon: vrouw dle vele kinderen kriigt.
L6ghond: staande hond.
Lel: weg, laan, waterloop.
Lolden: dat gaat met Janqe van Leiden h€t
dak op, he€l snel.

L.ldar:

hélaas.

Lolkon: dE moddgr uit egn sloot baggsrqn.
Lsl8(s): slap touw kerkeliik li€d, LeidschE

daken met lesm b€strijkt.

Loemtlg: gsbrekklg van lijf €n leden,
gemEon.

Lgonatoeli louningstoel.
Loopoog: iemand dl6 aÍgunstig is, watgrigs
overloopende (druip)oog$r.
Lo€r: godsdi€nstonderwijs, naar de leer
gaan; naar de cat€chisatie gaan.
L66rkind: schoolkind.
Lcermelslsr l€erllng van eene naaischool.
Leeal houten vorm voor schoenen, h6t lij,
op de leest zetten, zich dik en rond eten,
d€ lijnheid van haar leest (lichaamsvorm).

Lek

iemands lek en brek, El zijn gebreken,
lek gaan, zijn water niet kunnon houden,
Lgkksl: dE zinnen strEslend€, dgn hartstocht opwekkendE, €enE lekkgre meid,
§nosplustig, kieskeurig, hij is lekkor
uitgovallen, daar is hij lekker me€.
Ld«erkoelc èene soort van zoets ko€k.
LokkGiiand(tong)i l€kkerbsk, smulpaap.
Lekvlsch: zeer gtszochte visch.
Lsl: Ílarde, de lellen en bollon hang€n dat
wijÍ aan het lijf, gem€€n wljÍ, slÍaahoer.
Lolletorrege: oene soort van goudhaantje.
Lsllèn: zaniken.

