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HERVORMDE SCHOOL
ln Blauwdotter 108 stond een foto van eEn
klas leeíingen van de hervormde school aan
d€ Huis ter Duinstraat. ln h6t bljschriÍt ontbraken verscheid€nè namen of klopten niet.
De heer D. van OelÍt, zelÍ ook op de loto,
stuurde ons gen op twoe na compleet lijsqg
namen.

1. HeÍman LjeÍorink,2. Gijs van der Wiel, 3.
Dirk Plug, 4. Piet van Beelen, 5. (?), 6. Jo van
Duyn, 7. Ria van d6r Loo, L Rita Toonen, 9.

(?), 10. Nsl Vsrloop, 11. Co Passchier,

12.

C€es Smit, 13. Jan Smit, '!4. Le€n Hellenberg,

15. Janus Ammeraal, 'Í6. Jo Lindhout,

17.

Corrie Noppe, 18. Jansje Slagtveld, 19.
GÍioge Hoek, 20. Dick van Delft, 21. Tom
Admiraal. De ondenvUzeres is jufÍrouw
Grogn€ndijk.

de verder bekend?

Maar nu wat and€Ís. Aal BaÍends was
gBtÍouwd met Hendrik Amm€raal oltewel
Hoin Ros. Nu werd een paar jaar gél6d6n
gevraagd naar het verband tussen Tui €n
Thoom (let wel Thoom met oon h). E€n
andere dochter van Hein (Bos) Ammeraai en
Aal BaÍends was Jacoba. DiE trouwde met
Thomas Vink. Dat was e€n Tui. Tweo zonen
van Thomas Vink kr€g€n d€ biinaam Thoom
(er waÍen vier zonen), te w€ten Jakkie

Thoom €n Jan Thoom. Jakkig staat voor
Jacobus. Jakkie Thoom verdronk op 20 juli
1918 met de KW 157. Hij was getÍouwd met
Jaantje Klink€nbèrg. 26 woond€n Lombok 2.
lk denk, dat Jaap Haasnoot in heuelfde
nummer van de Blauwdotter sprak over Jan
Thoom, omdat dle bekender was. Jaap
Haasnoot had een g€heuggn om jaloers op te

VOETBALCLUB
Op ons verzoek om meor namen bÍ de foto
van de voebalclub uit 1916, bladzijds 24 vaíl
Blauwdotter '106, rgageorden Cor èn Piet van
Malssen. Zj noemd€n: 1. Jo Smal, 4. Dirk van
B6slen, 5. Hendrik van Urk, í 1. Wim de Haas

t?).

TUI EN THOOM
lvEarten Plug reagisert nog op Aal BaÍends in
Blauwdotter 102. Hij schríÍt Onder ons gold
indertijd de zoganaamde zeispreuk. Wat e€r
genist m'n dochter. Ze verlooÍde zich met e€n
kapileinszoon, zoi Aal Barends. ls dat gezegr

zijn. Hij wist ook wel b6tsr, want hij was
getrouwd met de twe€de dochter (Wllempje,
Wump) van Jakkie Thoom. De jongste
dochter l6eft nog: Jannie van HensbergsnVink. Mijn moedor was de oudste (co) on via
haar was Hsndrik Ammeraal m'n betovergrootvad€r.

Op d€ jaarvergadering b€gin vo.ig jaar zijn er
b€stuurlÍk gEzion nogal wat wÍzigingen g€we€st. Uit gesprekken is mí gebloken, dat
zelÍg onze l€den het colofon van d€ Blauwdotter niet hebben g€lszen, dan wel niet heb-

b€n opgsmsrK, dat daaÍin ook wijzigingsn
hebben plaaBg€vonden.
Nu zult u z€ggen, wat is er dan gowijzigd?
Aan het feit dat de bgsuluÍswlsselingan niet
b€kend zUn, ligt waaÍschijnlijk ten grondslag,
dat de plaatselijke pers er gegn oÍ nauwelijks
aandacht aan h66ft besteed. Orig bestuursleden hebben zich niet hsrkiesbaar gssteld om

p€rsoonlijk€ red€n€n, zoals leèltijd (70 iaaÍ),

bestrurstermln

la jaar en de gtsboortg

van

€en kind.
ln het voorjaaÍ van 1981 wgrd Jan van Kan
gekozen als bestuurslid gn t€vens voorzitter
van h6t genootschap Oud.Noordwijk. ln die

tijd had ons genootschap ongeveer

bestuur dsel uit mogen maken. Ajn iaak lag
vooral op hot vlak van exposities, met namo
to€n de expositiezaal in 1994 gereed kwam.
De laatste expositie "600 jaar geleden stadsr€cht6n" is nog door hem opgezet en lng€richt. Voorts leidde zijn innemend€ optrgdgn
op monigé bestuursv€rgad€ring tot b€zinning.

CaÍola de Flidd€r hegft weliswaaÍ mindor
laren besteed aan bestuurliike taken, doch
hgeft medo gezien haar rverkzaamheden bij
dè VW uitstékend werk verricht, zeker publicitair. De huidigE Íolder van ons museum,
gi9sponsord dooÍ hqt Prins Bernhardlonds, is
m€de door haaÍ verzorgd en mag best gezien
word6n.
Ook hèèft zÍ een gÍote bÍdrage geleverd aan
dE tentoonstelling 100 jaar

VW

Noordwijk, die

in 1997 w€rd gohouden.

1150

leden. Onder zijn bekwams leiding is het aantal l€den gest€gsn tot 2850, dus ruim 'lO0 o/o

me€r leden dan toen. VooÍwa{ geen sine
cure. Er waren nog m€€r wapenl€iten ondgÍ
zijn leiding, namelijk d€ rsstauratje van ons
mussum en de nieuwbouw van do expo§itiezaal alsmede tot slot de nieuwbou' , van dg
brandvrije kluis.
Peter R€ddingius h€eÍt ook lang€ tijd van het

Nu het nieuwe bestuur op de door

onze

voorgangers ingeslag€n w€g is vooÍtg€gsan
9n er inmiddEls zo'n n€g€n maanden zijn
versbeken, leek het mï toch nuttig om hier
enkgle woorden aan te wijden.

Langs doze weg wll ik alle drie nogmaals
hartglijk bedanken voor d€ inzet, hEt doorzettingsvermogen en het enthousiasme,
waarmee zij gedurende vele jaÍ€n €sn
positieve bijdrag€ hebben geleverd aan het

b€stuurlÍke reilen

9n zeilen van

onze

voreniging.
Jan Heus

Er zijn wel Noo(&vijkeÉ die zelden ol nooit op het stand komen, maat voot de
meesten zijn ze€, stand en duinen bepalond voor hun leven- Het is uiàonde iik, maar
je hoott van gezinnen die niet op v*antie giadn omdal hun kindercn niet van Nootdwiik
weg kunn€n. Ook oud en hebben het soms moeiliik buiten hun gebooiedorp. Als ie
ze in ol buiten Nodotand op vakantie tegenkomt, is hun stereotjepe waag: 'Hoe zou
het ln Noordwijk wezen?'

st$d veQlaafd. Zodtu het een beetie strandv.leet
is, tekken ze er op uil om de hele dag op het strand te bivakkeren. Jonge gezinnen
gaan met het helë giezin. waahij ook op het strand wordt gegeten. De enkele zomers
dat het weken achtercen prachtig strandweet blijft, doet zich eq metkwaardig fenogegevon moment gebeurt het, dat zelís de
maen voot: de standmoeheid. Op
touwstè stnndgangers een poosje geen zin meq in het strand hebben. Zodru het
weer omslaat is het over en komt het verlangen naar het stand in vèhavigdo mate
terug. Uitzondeingen zijn mensen die het stand niet kunnen luchten ol zien. Ëen ionge
vrouw die in een van de strandlenten wekte, hootden we eens verzuchten: 'lk haat het
Nogal wat Nootdwikets zijn aan het

e

sthnd.'

Uit hun vro€g€ jeugd herinneron ouderg
Noordwïkers zich, ho€ 26 op zomormi+
dagan met een handdo€kje onder hun arm,
e6n í6s wat€r èn een paar zeekaken naaÍ
school gingan teneind€ om half vier metE€n
naar het strand te kunnen gaan. Er liep met
andere kinderen gon aÍspraak voor het vérzamelen bij e€n bepaald stÍandtentje en allijd
was het gezèllig. J6 had maar één badbroek
en doordat jo verscheiden€ keren per middag
in z€€ ging, was die me€stal zwaaÍ van het
natte zand.
Nostalgische herlnneringsn zijn er aan d€
badmannen die over de veiligheid van de
badors waakt€n. Soms zaten zo in gen bootje
6en eindjs uit de kust, waar dan €èn monigte
baders omhEen zwom, m66stal stonden ze
aan de wat€rkant met een enorm zw€mvest
om en een to€ter bij de hand, waarm66 ze
badgasten dis zich te v6r in zse waagden,
terugtoeterden. De badmannsn waren altijd
gewapend met eon dikko kloen touw. Het

gerucht ging, dat
konden zwemmen.

de meesten gesn

slag

WEDSTRIJDEN
Met de opkomst van het toerisme kwamen er
wedstrijden wiens berg van zand hst langst
de vloed kon wegrstaan. Ook was er schat-

graven. waarbij het strand op een mieren
hoop le€k. Honderden kind€Íon ploegden m€t

hun handen hot zand om. Wier zandberg het
langst stand had g€houden tegén de vloed,
kregen een bon waarmee ze bij de speelgo€dzaak van d6 damès Van Duin in de
Hoordstraat oÍ van Marijt in de Schoolstraat
wat konden gaan uiEoeken. Gegravan werd
er trouwens ioch wé|. Nog hoort menigeèn in
gedachten het schrapende géluid van de
ijzoren scheppen, die je van en naal gtrand
gaand€ achter je aan over de straat mee-

sleepte.
Op het strand was vroeger ook muziek. Esn
door Zandvoorters gsvormd bandje verplaatstè zich van noord naar zuid, om overal waaÍ
halt ts houden En te
het tvat drukkor
sPe!€n.

'ías,

's Wnters was de tijd van het strandjuttEn.
Ve6! Noordwijksrs stookten van het strand,
aangsspoelde kolen en vooral hout. Vaak zag
de
planken ol balken. Voor hot hout wa§ do favoriete bergplaats het dak van het schuurtje
achtor hot huis.

j€ h€n zeulen mot fistsen topzwaar van

BEUGEN
Oudor€n en jongeren beugden. Ze gobruikten €en lange lijn waaraan zÍwaaÍts korte

touwtjos met haakjss warén
Daaraan w€rden op het strand

goknoopt.
gevonden
kokk€ls bevestigd. Aan het eind van de lïn zat
een st€en of een stuk lood, waarmee het

vistuig zo v€r mog€lïk 266 in word g€gooid.
Toen had je nog niet van die mooie hengsls.
de z€e\rissers nu langs de ze€kant plqatsen,
al zql de vangst nlet betrÍ zÍn.

H w€rd b€o natJuílÍk ook g€vist met €en
net, dàt m€t mankracht vlak onder d€ kusi
door het water werd g€trokkEn. l(nderen
vislan in d€ nazomer op garnalen m6t kleine
aan €€n stok vastgomaakte notjes, die over
d€ bodEm van de 'kimmetjes' w€rden ge
duwd.

ZEETJE HOUDEN
En dan had je in heíst on winter hst z€etie
houden, een lielhebberij van vooral de op
gÍooion& jougd. EÍ werd €€n stÉllags opgF
richt waar je blj opkoínende vlo€d zo lang
Ínog8lijk op bl€€f staan. ln 1976 weÍd in oÈ
dracht vEn h6t bestuur van d€ Prinsgs
Marijkeschool (tegsnwoordig Waksrsduin)
aan de Hoogwak€rsbosslÍaat het z€etle
houdsn door d€ kunstenaaÍ P. Schoenmakers vastg€l€gd in e€n b€eld€ngroep. Het
kunstwerk is g€plaatst san de westsiide van

do school €n toont e€n aantal

z€otje

DE TURELUUR
ln een van de vorigts BlauwdotteÍs riepen wÍ
lezgrs op voor de draad te kom€n met hun
stan(} en zeehorinnering8n. Henk VeenstÍa
uit de L€€ndert HellenberghoÍ herinn€rt zich

d€ v€€lgshoord€ kr€et 'Zullen wE

z€etje
gaan houen bij de Tureluur?' De Tureluur was
e6n villa aan d€ Noordboulevard, in d6 rich-

flng van de vuurtoren. Er wgrden aangè
spoelde voorworpsn vsrzaïeld, zoals plank€n, kistsn en mand€n. OEar wqrd Ean de
hoogwaterlín éen stevlga stapel van ge.
maakt, voordat de vloed opkwam. Je liep op
je slapel to6 en klom erop. GewoonlÍk hield i€
je met een stok o, plank in svoowicht. Je had
verder de medewerking van dg z€g nodg.
Niet al ie hogs gotuen welden erg op prijs
gasiold. Zond€r golven was er namelijk ni€ts
aan. Hot was de bsdo€ling, dat je zo lang
mogelijk op dE strap€l afual bleeÍ staan,
zonder natte voeten op te lopen. Heel vaak
echtsr lukia dat niet, zodat je meer oÍ minder
nat dE ierugweg naaÍ huig moest aanvaardEn.

houd€nd€ kind€ren.

a

Een ptu€n m sn neisje aan het zedje hou&n. Een wetksfi,//( vatl
kunstena$ Scho€nnake,§, gepl€atsl bij cb Wal<ersduinschool.

&

UnbuÍgse

Jan Da, de vader van ome B€rt Da, die vroeget een vraagbaak was voor dè
Blauwdotter, op het strand tussen twee mandesloelen voot het oude Huis tet Duin.
Jan Da h@Ít op ds visseij g€vaÍen en op de grote vaart. Als hij teruWam van eql
reis op & visseij liep hij altijd van lJmuiden over het stÍand naaÍ huis, onderweg
kolen èn hout vetzanelend. Hij is ook nog oen paaÍ seizoenen badman geweest bij
hotel Hoek. lnzendet loto Leen

WONDENBARE VISVANGST
Dirk Hazenoot, Alk '140, horinnert zich mst
plezier d6 6€rst€ ke€r dat hij ging b€ugpn. ln
de crisistijd als schooljongen wild€ hij graag

hÍ boter doen dan
naar zijn ome Bgrt Hazenoot in de PiEt
Heinstraat gaan, w6nt die vosr en kon hem

€€n beug hebben. Wat kon

"Het is bijna zek€r, dat mijn tak Warm€nhov6n, via BotteÍdam, Zoetermeer, Zqvènhoven en omstÍekgn, in de l7e e€uw in
NooÍdwiik aansluiting zal vind€n bij ds nu in
Noord,vÍk wonende, zeer uitgebreide íamilie
Warmenhoven.

lk

g€loof niet dat mijn ouders,

Pieter

daaÍom aan e€n kloentje touw holpon. Omo
Bort g8l hem touw on vorvolgEns ging Dkk
naaÍ Mooyokind in do Schoolstraat, waaÍ hÍ
€€n oud hoefijzar kre€g om aan het eind van
d€ beug to bevostigsn. M€t zo'n hoofijzer kon
jo dan d€ boug ze€ in gooiEn, waaÍ sommigs
b€ugvissers ware ms€sters in waren. Ome
Bert en Loen Ar bijvoorb€eld waÍ6n geweldigs
b€uggooiers. Zj wisten ook, dst j€ moest zijn
op d€ plek waar 66n mui naa, h€t stÍand liep,
want daar had jE d6 me€sie kans om wat te
vEngen. Maar Dirk Hazenoot had daar als
beginneling g€€n idse van en zijn nieuwo twoo
gooËb€ugjos met elk vier haakjes wierp hij op

WaÍmonhoven (1903-1964) on Hendrika
Thierry (1902-1996), dit g€weten h€bb€n,

een willskeurige plEats ult. Toen zijn ome B€rt
Hazenoot langs kwam, zsl dle: 'Dat moEtje zo
niet doen joh, je mo€t op een go€ie plek gaan
staan. Haal maaÍ w6or op, dan zal ik het jo

houton wiélen, voortgetrokken door

toen zij met hun gezin in de jaren 1932-1939,
in Noordwijk aan Ze€ met vakantie ging€n, in

€en huisjE of in pension. lk heb hen hisr
tenminstg nooit ovgr horen pratsn.
MÍn vader voelde zich geen echte "Noordwijko/'. Hij hi€ld ven dé zoo, maar het zand,

overal zand, was lastig en oncomfortabel.
Maar vooÍ d€ kind€r€n was het natuurlijk €en
id€al6 vakantieplaais: z€e, zand, rust èn
ruimte. We wandelden veel langs het strand
on door de duinen, de jongste kindérèn
wsrd€n vervoerd
èen strandkar mèt

in

mijn

l6ren.' Dlrk haalde zïn b€ugies op en tot
verbazing van hem en oms Bort zat aan glk
van d€ haakj€s 6en bot, acht vissen in totaal,
e€n vangst van honderd proc€nt. Hij had nikg
bij zich om d6 bot in te doen €n rold€ toen
maaÍ zijn tÍui een eindjs omhoog om ze zo
naar huis t€ bren$n. 'KÍk nou e€ns', riop hij
daaÍ opgetog€n uit. 'De Eerste keer van mijn
levgn bsugsn èn dan aJ zoveel vis.'
DiÍk had de smaak te pakken en mst Piet van
Duin uit de Piet Heinstraat maakte hÍ later een
zetb€ug van zo'n 120 meter touw en 120
haken. Zo'n b6ug werd bij laag \íat6r op hst
strand g€zet om

bÍ

vlosd door d€ z€o t6

word€n overspo€ld. Dg helo wintor waÍen ze
daar mo6 b€zig, ook to€n de kokkels die ze
als aas gabruikten in do vorsFeriod€ bevroren raakten. De vis b6ot toch w€|. Begsl-

matig vingen

ze wgl zeventig tot

tachtig

scharretj€s op e€n middag. T€ vgel om zElf
op te eton. Dan ging€n ze naar oud vissersg€bruik d€ lamilie langs om uit te delèn.
BANG VOOR OE z:EE
Margar€t Warmenhov€n uit Gouda bericht,
dat zs sinds ruim vijÍ jaaÍ bezig is haar Íamiliesiamboom na t6 zoeken:

Juni 1937: Pietet en Hen&ka W mënhoven - Íhierry met twee kindercn op
de nog niet volgebouwde Qua es van
Utlordstruat.

Op weg naat huís na een bezoek aan het Nootdwiikse strand: Japie Bediin-Plug (But)
het doot zijn vadet zelígemaame karretie haar kleinzoon Leen BedIn (Clusiusweg
10o), de inzendet van deze íoto.

not in

laat zes jong€ meisjes uit Warmond zien,
v€rgszold van tweè logé'9. Mevrouw De

Langs: 'De hoedon zijn niet voor de

geleg6nheid opgezet, integend€el. Vrouwen
ging€n in dio tijd niet naar het sfand zonder
E€n degolijk hoofdd€ksol. En al vielen de
mus§en van het dak, d€ hood ging niet aÍ en
d€ b€nen bleven b€dekt, bij vooorkeur mot
lange zwarts kousen. Mijn mo€d€r, op d€ foto
nummer 4, hoeft ons vaak verteld, hos
benauwd dat was.' Voor de vsrdore namen
zis hot onderschriÍrt bij de Íoto.
ELKE DAG ANDERS
Sband on zss bieden geleganheid tot vele
vormgn van onispanning. stÍandwandelingen
en zwemtochten ziln daaryan een bslangrijk
onderdeel. Dat ggldt sp€ciaal voor wandglen

0n zwemmen's avonds en's nachts, wat
vooral onvergetelijk is bij een oplichtende zeo.
NatuurlioÍhebb€rs wandélen ook graag langs
het strand. Op d€ eilanden gaat na een storm
d€ kreet'Van alles op het strand' door de
dorp€n. Maar, zo schrijft Vvillem Baalb€rgen in
zïn boekje Rondje Groen, in NoordwÍk ligt net
zo go€d ve€l bezienswaaÍdigs op het stÍand.
Geon vaten rum m6er, zoals in de jar€n deÍtig
(met klompgn on laarzen vol w6rd die rum
opg€dronken), maar vooral dieÍlÍk en
plantaardig matgriaal en er zïn natuurlijk ook
veel vogels. Elke dag geeft weer een ander
b€eld te zien. Een vennetje in Drente is mooi.
maar het is de volgende dag heEelÍdo mooi.
Misschien is dat wel het kardinale verschil

fussen wonen aan de kust en wonen in het
binnonland.

Op het Noordqkse stand in 1920 genomen loto vall zes jonge meisjes met twee
logé's uit Wamond. Van links nas rcchts: 1. Cerarda SchavenmakeL 2. Anna
Schavennaker, 3. Agaah Vink, 4. Alie Versluys uit de Noordwijkse Vdn
Leeuwenstraat, de latere mewouw Van Dijk, moeder van vijftien kinderén, 5. Gerarda
Versluys,
laterc mewouw lMjsmdn, eigenarcs van De PootÍ van Keet in de

&

Douzastaat te Noordrïk-Binnen, 6. Een logé, naam oobekend, 7. Onbekend, 8.
Neeltje Bdden uit Warnond. De heren op de achteryrcnd zin Piet Sikking en Reinaard
Ktuon uit Wàrmond
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Wan$t & ou& en robuuste HatJwe tam komend uil Leiden, Rijnsburg uitreed, was
aan de hoizon het eerst de walqlorcn te zien. De wateio@n vdt Nootd irt is e€n
solide rcnde b*stenen torcn, ongeveer honderd voet hoog met een dak in & vorm
van aen Engelse helm. De toren staat op & top van een duin met aan de ene kant
uitricht op zee en aall de andere kant & vlaklen achter de duinen, waaÍ fulpenbollen
wer&n get*ld. Het huis naast & torcn was & vilh van mijn tante Cot. Het moet in
1944 zijn gew*st, &t wij zoals elk jaat nar Noorclytijk gingon. Met keÉlleest kwam
tante Cor een paar dag€n blj ons. Do dag na pasen gingen nijn vadeL moedeL mijn
kleine brceríe en ik een paar dagen bij haat log€ron. Tante Cor was mijn moeders
oudste zusleL woedwouw en vnjgezel. Ze hdd haat eigsn pranijk en door ds iaren
h*n was ze in goo& &en getakt Zo&an& had ze een villa kunnen latèn bouwen
op & top van lEt duin naast & wabioren. ln haar eigen vaktaal, hét Laïin, noen&
ze & villa Mea VoteEEN ANDERE WEFELO
lk was dol op die plek. Als wlj haar naderd€n,
wa§ hot of we langzaam worden opggnomen

in een andoro wer€ld. Bij Riinsburg was de
toren nog egn elnd w€9, €on verro belolte.
Soms tevoorschljn kom€nd vanachter allerloi

gsbouwen, doordat

do

maaltgn. MaaÍ als

je

tramrails bochten
Noord|ijk-Binn€n

achter je llet, dan stond hii daar in al zÍn glorig.

Groot en st9rk, ons vsrwelkomend

in zïn

konlnkrijk.
Elndelijk waren we aangekom€n, De zware
ggur van hyacinten b€gon do lucht to vullen,
zelÍs binnen de baÍn. Bij de volgEnde halt6
shpten we uit, beklomrnon de bÍ€de trap het
duln op, waarna de kleine helling naar Mea
Vota volgde. VErg€t€n was wat we achtgr ons
lieten: de saai6 stadswijk van fuls, ds langdrEdigs uren op school. H€t was maar vooÍ

oen paaÍ da€6n, maar toch was dit

6€n
ulti€m€ ervaring voor e€n jongsïg dat er m€er
van hiEld te ÍantEseren dan zich aan te
Paa§en aen de dagelijkse §leur.
lk was ioen dertien jaar. Het was in d€ oorlog.
Duibo boepon bezetten NedeÍlard, maar
vooÍ ons wa§ h€t leven niet zovg€l verand€rd. OÍschoon op rantso€n, was er nog g€no99 voedsel voor iederegn. Het openbaaÍ
vorvo€r was nog niet g€h€€l tot stilstand
gskomen. ln het voorjaar van 1944 mosst h€t
eÍgsto nog komen. Als je d€ Ouitse soldatsn
zou wegdenkon uit d€ siÍaten, zou het l€ven
van €€n beschermd kind als ik hetselÍd€ zijn
gB'^,€€§t als voor
oorlog, aÍgezien
natuurlÍk van d€ vli€gtuigon.

de

ENGELEN

Ze inkig€erden mil, die vliegtuigen. Van mijn
zakg€ld had ik een bo€kje g€kocht, g€titeld
Deutsche Kriegslïugzeugg. De auteur had er
merkwaardig genoeg aardigheid in g6had de
BIitse en Amerikaanso vliegituigen €r ook ln
op te nemen. lk had iedere pagina bostu-

en teksten, vooral gsinteress€€rd in d€ m&\imumsnelhsid van de toè.
st€llon. lk was blij te zien, dat de Spitfire het
snelst was. Fascinerend om de geallieerdg
vli€gtuigen te horen en te zien gaan en
komen. Aan het geluid kon ik meesial horsn,
wat voor vliegft.rig hst was. Maar zE wargn
d€Erd, foto's

m€€r dan oorlogsvliegtuigen. Voor mij waren

zs ong6len. Een hoorbaar en zichtbaar teken
van het gslukkigs land aan de andEre kant
van do z€€, waar nog ge€n Duitse soldaat
vo€t aan wal had gezet. Bij alle vliogtuigwaaÍnemingen en pogingsn om uit te vinden,
oÍ d€ vli€gtuig€n echt Brits of AmerikaEns
waÍEn, v€rgat ik Elles wat er om me heen
gabgurde. lk droomde over het land waar
d€ze eng€len vandaan kwamen: Enggland.
Om in staÀt te zÍn d[t zond€r onderbreking t€
dosn, was egn van de grote voordelon van
het logeren bí tanto Cor. Er was een duintje
achter in de tuin met een stoel er bovenop.
Esn vriendelijk zgewindje bli6s over de duinen
mst €€n vreemd gavoel van vrijheid. Om daaÍ
te zín, was aJsoÍ ie op de top van do wereld

zat. Jo was €en eenzalTe togschouwol, ver
van de all€daagse dingen ben€den j€.
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Do watettorcn nog eenzaam in het Dobbelmannduin.

ZELFGEMAAKT KRUIT
Als je over de schutting klom, waren e. nog
meer duinon. ln mijn veÈ€olding waÍen het
g€€n duinen, maar berg€n, dig je kon beklimmen om te ontdekksn, dat er n€ me€r
w8[en, die nog hogsr waÍen. Een land vol
avontuur omhelsd€ ms met zijn g6hoimzinnigheden. Het levon thuis was vergeton.
Tante Cor, mijn oudeÍs en mijn broer war€n
slechts e€o vags h€rinnering als ik van bgrg
tot bsrg in het eindelozo landschap rondzwierf.
Het moet gebèurd zijn blj e€n van dez€
gslegenhod€n. Allang had ik e€n telescoop
r,yillen hebben, me vgrb€gld e€n Lincoln oÍ
een Vliegsnd Fort van dichtbij tE kunnen zien.
MÍn oudors ochter pi€kord€n eÍ niet over mij

zo'n inslÍumqnt te govgn. AchteÍal b€gijp ik
waarom. Als jongstje wa§ ik me niet erg bewust van het verschil bJssen Íantasie 9n
werkelÍkhejd. H€t realisme van d€ oorlog had
me niet €cht geraakt. Het levsn was voor mij
nog steeds een spektakel, een gehéimzinnig
Íenomeen, waanan men wel oÍ niet kon
deglnemsn, zoals aan een spel.
Op 99n k6€r liet ik in onze acht€rtuin e€n

lading zelfgomaakt kruit onFloÍÍen. Het
resultaat vaÍr pas geleerde chemielessen.

Het onnozele was, dat ik dit deed op dezelÍde
dag dat d€ Dultsers in onze buurt een razzia

hielden ond€r jonga mensen die hadden
g€weigerd in de oorlogsindusiie te gaan
werken. Mijn vadgr víoeg, of ik gek geworden
was, pakte d€ doo§ met chemicalièn af en
gooide die in de gracht. lk b€grijp waaÍom

voor h6m hèt idee dat ik vli€gtuig§pionage
b€d€ol, vanaf d€ watertoren mogglijk zichtbaar voor de Duitse wacht€n, niet b€paald
aanlokkelijk was. Mijn vorzoek om o€o tel+
scoop was daarom aÍg€wezen.
ONGELOOFLIJK
Wat toen ih dig Noordwijkso duinen geb€urdo,
mag ongeloofluk schijnen, maaÍ het i§ echt
waaÍ. Torwijl in in de duinen liep, heerlík weg"
dromend, hoord€ ik het geluid van sen vliegF
tuig. Hot was niet zo'n grolè Britse oÍ Amerikaanso bommenwgrper, noch een van die
aÍschuwelijke vierkante Duitse roestbakken,
maar een licht vliegtuig, waarschijnlijk een
verk€nningsvliogtuig. lk zag het niet m€teen,
doordat de lucht bewolkt was, maar het vloog
tamslijk laag. TeÍwijl ik daaÍ stond, luisteísnd
en probèrend het te lokaliseren, hoorde ik een
zachte plof in hst zand. Er was iets negrgekomen op de hèlling van het duin, slechts
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een paar voet van waar ik stond. Het moesl
per ongduk uit dat vli€g uig zijn gsvallsn. lk
ging erheen en raapte het op. Hot was een
tglsscoop! lk :ie hem nog voor me: donkeÍ,
een l€ren étui met koperen ri6men, waaÍschijnlijk niet erg duur, maar onbeschadigd en
hï werkte Íantaslisch,

lk

dsnk, dat het vresmde van dez€ g&

b€urtenls ni6t echt tot me doordrong. VooI mij
was dit ieis dat js zou kunnen verwachten.

Toch was ik reuzg dankbaar voor dit ge
schenk, dat letterliJk uit de hemel was komen
vallen. Nu zou ik in shat zijn precies te zien
wat ik lot nog too sl€chts kon horen. Ploiseling was ik v€el dichter bij het wonderlijks land

aan de overkant van de zss g€komgn.
Natuurlijk, dit had zo mooten zÍn. lk rend€
naaÍ huis en liet d€ t€lescoop aan mÍn vgr-

baasdo ouders zien: "Kijk eens, wat ik in de
duinen heb g€vonden.'
De rest van hot vsrhaal is als hgt echte levèn,
hard en Ieurig. 'waar heb jè die gestolen',
vroog mijn moeder §tÍeng. 'Je mag dit ding
beslist nigt houden', voegdg tante Cor eraan
to€, die in g€dachtsn de Duitsers Mea Vota al
zag binnenstormen. Niemand luisterde naar
mijn protesten, niemand geloofdo me. lrijn
prachtige geschenk uit de hgmel wèrd me
zondEr verdsr commentaar ontnomen. lk heb
hst nooit teruggezien.
Rochus Zuurmond

De schrijver van dit vorhaal, prof. dr Rochus

Zuurmond,

was tot aan zijn

emeritaat

verbonden aan do Univsrsiteit van Amsterdam en woont nu in Faringdon (Engsland). Hij
schreef het voor d€ BBC.

De wateÍlotq1 met dadrnaasl Mea Wta vanal de Nieuw€ Zee leg gezien. Deze
opnane i8 van 1938.
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do. Niet (de
Piet Heinstraat. Het was eon jeiiiks populai evenement op Koninginne'
daS. Op de loto met véel toeschouwers links op de vootgÍond Jan Pauw Bamhoon,
commissielid bij het touwtrekken, en rcchts politieman Clem Duyndan (Clem Petot).
Twee íoto's van het touwtrekken uit de nalatenschap van de lamilie Van

Rogg4

urt do
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Armoe& en gebrek aalt hygiéne, on&t andere door het ontbrckon van Íiolering,
werkten in

&

vo ga eeuw tal van epidemieén in de hand. ln 1865 werden in NooÈw1k

on 101 gsvallen van Ws gesigaaleerd. Vaak sliep het hde
gezin in één bed, oude en jonge mensen en kind€ren, mannen en wouwen, allenaal bij
elkaat. Huig van der Niet viste €en bericht op uit
Leidsche Couant van woensdag 27
september 1865, &t & re&ctie op haar bewl uit de Staatscourant had overyt$omen,
waarin een beeld wordt gagaven van de toennalige toestan&n in Nootdvik.
381 gevallen van pokken

&

T6 Noordtvijk kwamen van Januaíi tot het

woningsn dringt. Van privaten maken d€

midden van Juli 381 pokliiders en 101 Vphuslijders in behandeling €n van de eerst€n zÍn
,15, van de laatgtan 18 ov€rl€den.
De e€rsig liid$ aan pokken had d€ ziekte
waaÍschljnlljk van Den Haag ovsrgiebracht. ln
het midden van Februad h€ersta dgze ziektE
vrÍ algEmoen. ln Junl was zij zEEr aan hot afnemen. Het esrst€ ggval van typhus werd op
8 maart g€zien €n weldra door meerdèren gievolgd. De gersig gBvallen waren megstal
dodelijk. D€ vorm was die van exanthematinkor typhus on d€ besmettellkheid in h€t
oog lop€nd.
De oorzaak der uitbrgiding dié de epid€mieón
namen, ligt volgEns de berigbn voor do haod.

invíon€rs weinig gobruik, zij bezigen tonnen
dis, sl€chts mgt €en plank gedekt, naast de
huizen straan en, wannser zij gevuld zijn, naar
hst land g€blacht worden.
De woningen zijn z€er klein in evenredigheid

tot het gEtal bewoners, d€uren en ramen zijn
klgin €n worden zelden gsopend. Daardoor is

do lucht ze6r onzuiver in het dikwijls enig€
v6rtÍek. De §laapst€den bovatten veren
boddgn, di6 nooit gereinigd wordon, één b6d
dient dikwijls voor het gièhè19 gezin en daarin
slapen oude en jong€ menschen en kinderen,
manngn 9n vrouwén allen bij elkander. Door

Te Noordwijk aan Z€s waal ds typhus het
moost h€erste, is behalvs d€ grindweg die

zioktg van d6 kostwinnaars zijn vele gEzinnen tot armoed€ vervallen, hetgeen de
herstglling zeer vertraagde. Dè meer g+
go€de in',voners hebben zo veel mogelijk

door het midden van hst dorp loopt, gsene b€stÍaling hoegenaamd. Biolen ontbrskEn,
zodat hgt gsbruikte vuile water zich overal

bijgedragsn tot voorziening in de behoeÍte en
dE Gedsputeerde Siat€n onderstgunen de
gsmeente met esn subsidie uit de Provinciale

ophoopt

€n in d€

aardbodem rondom de

REDERSVROUW
E€nzame r€dsr is op zo€k naar een aaÍdigs

vrouw, die semen met hem de prachligp
red€rsdracht wll showen in de kled€rdrachtgro6p GON.
Tot decemb€r 1996 hebben d6 l€d€n van de
kl€d€rdrschrgroep GON heel wat optÍed€ns
achtgr de rug. Zo'n 25 keer waren zij in actie

kas.

bU Exposilies, openingen,

kerstmarkten,

Do€n van Toen, rondwand€lingen, literaire

lietstochten, scholsn, museumweekend,
monumentendEg en feesten. Maar het
bolangrijksto optÍeden was tijdens de Natiè
nale manifestatie in Apsldoorn.
Mocht u h6t leuk vinden als we op uw Íeèst
komen in onze prachtig€ klederdracht, b€l

dan coiirdinator Eli van Kekeren,
3615237.
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Ontu het kopje lngozon&n stukken is ín het Noordwijkse Gemeente Archieí een
bonte vezaneling val bieven te vinden, atkomstig van oveheidsinstellingen en
paiiculiercn. Het doornemen van &ze aan het bestuur van de geméènte gezooden
btieven is een tildrcvende en weinig opwindende b€zigheid, maat zo nu en dan stuit je
toch op een ontboezeming waaNan je denkt "dat b iels voor de Blauwtutter." Zo
ontstond het ldee om een aantal van deze juwee$es aan de vergetelh€id te ontukken.
Ns ee|§le komen twee me*waadige stukken aan de beui en wel een alschrift van
het verslag gemaakt doot & schoolopzienet A.C. Oudemans, die in 1857 de openbare
school te Noor&rilk aan Zee met een bezoek vereerde. Gevolgd door het anlwootd op
deze weinig vleien& rapportagÉ van de toenmalig€ ondeMijzet J. Koning.

lnhoud klacht over het onderwijs en den

mïne slom hoorend€, verschrikt uit

ondorwijzer ts Noordwïk aan 2e9.1

kamgr kwam.

Aan de H€er Staatsraad CommissaÍs dès
Konings in d€ provincie Z. Holland.

Leid€n '11 Sept 1857.
lk heb d€ e6r U.H.E.G. mgd€ te deelen, dat ik
dE 7" d6zer de oponbars school te Noordwijk
aan Zee bgn gaan bszosken, €n dat de
resultaten van mijn onderzoek van dien aaÍd

zín, dat ik mÍ aan plichtsverzuim zou schuldig
maksn, indien ik U.H.E.G. van mijne bevinding€n g€en kennis gaf.
Eenigg minuten voor elf uren aan d€ ingang

der school komEnd€ vond ik een 7Gtrl

kinderen, jongens En meisjEs, zondgr eenig

opzicht

in d6 open lucht door elkand€r

wo€len, €€n gede€lle daarvan bezig zijnd€
aan hunne natuurlijke behoeÍte te voldoen, de
anderen die daaraan r€eds voldaan hadden,
schreeuwende, vechtendè en op de indecentste wijze zich onderling gedrag€nde.
lk haastte mij het schoollokaal in t6 gaan om

de oorzaak van dit ergsrlijk tonsel, dat ook
door de voorbijgangers kon opgomerkt
worden, op te sporen. Daar vond ik g€En
onder',ijzsr, maar e€n 2(tstal kinderen, mede
vgel lEvon en goweld mak€nde.
Begreep dat de m€sster in zijn woning zou
zijn en nam de vrijheid daar binnen te tred€n.
lk kwam in éene kamsr waaÍ een klein kind in
eene b€dst€de lag te kr€unen, zonder door
iemand bswaart te worden. Nog verder het
huis doorgaandE ontmoette ik e€n meisje, het
dochteíje d€s onderwijzors, aan \,velke ik
vraagde, waar haar vad€r was, warJop dsz6,

eene

Op mijne vraag waarom die kindgren buiten
d€ school en zonder opzicht waren, antwoorddo hij: "lk laat al de kinderen eens op
een morgsn togelijk uit, om aan hunne
beho€Íte te voldoen, want anders h€b ik de
ganschen morgen last van het vragen om
naar buitEn te gaan, en ik heb mij een
ooganblik van dis kind€ren verwijderd, omdat
mijn kind zoo ziek is".

Hadde ik hem bij het zi€kbed zijns kinds
aangetroffen, ik zoudg dit antwoord eenigzins
gsbillijkt hobbon, maar nu bracht ik hem

lot welke indecencies het
tegelijktijdig uitgaan van zulk een gemengd
gétal kinderen kon aanleiding geven, en dat
kindergn aan zijn zorgsn toevertrouwd, niet
zond€r opzicht mogten zijn.
NaaÍ de school terugg€ke€rd, teld€ ik, toen
de orde herstèld was, 92 kinderen en volgens
zijne lijst waren er í6 afwezig, zoodat als alle
ond€r het oog

kinderen present lvaren,

er

108

bijeen

zouden zijn.

lk vraagde hem naaÍ de reden waaÍom

hij

geen ondeÍme€ster had, en het antwoord
daarop was "lk ben er niet op aangonomen,
sn ik kan ook geen hulponderwijzer betalen
en den kost g€ven."
Na onderzoek bleek het, dat hij in 1828
aangesteld zijnde, slechts 60 kinderen in
zijne school telde, waarom er dus toen ter tijd
gtsene sprake vanwege het Bestuur kon zijn,
eenen voorwaaÍde omtÍent het houden van
Een hulponderwízer te bepalen, zoodat de
wet alleen hier kon spreken.
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OvErgaands tot €en examsn der l€eíingsn
bevond ik dat het ondonjvijs op €En ve€l to
lagsn tap stond en dat aan g€sne d€r vakken
d€ hand was gtshoud€n. lk bspaald€ mÍ bij do
hoogsb klasse, doch gÉenen der l€erling€n
konden dragplljk lgzen; d€ schriftEn waren
boned€n allE kritiek, ngrgsns zag men do ver-

bsierend€ hand vaÍl den me6sbr, voorschriften waren eI nlet, d6 klnd€ren mooslon naar
€en vooÍschriÍt op h9t bord zien, dat vooro€rst d6 juislo grootte der lsttor niet aangal,
en dat t€n tw6€d6 voor de meesto le€rlingsn
t9 ver at wa9.
REKENEN
Het rekensn was even slecht; geon jongEn
had e€nig Ílaauw dgnkb€eld van eeng evgnredigheid oÍ van een r€gel van drie, slechts de
4 hoold regelen werdEn zeer gsbr€kkig gÈ
leerd. ln gieen vak wordt eenige tijd aan
theorie of wetenschapp€lijke vorming b€s!E€d, aan taalkund€ was niEts g€daan dan

lezen

in een

boekje dat over taalkund€

hand€ld€, doch op dE onnoozelste vragsn
blevgn de leorlingsn het antwoord schuldig.
D€ geschi€denis en hot zingsn wErden nigt
onderwezen en na dit all€s naauwkeurig t9
hebbon opgenomen, verliet ik z€sr onvoldaan
eene school waar een 1oo'tial kind€ren aan
€en man wordt oNBofÍerd die zijn plicht nist
kent, zïne ro€ping niet b€sgft, on van hot in
hem gesteldo vertÍouw€n misbruik maakt, on
door welke nalatigheid het pauperisme in dis

g€meente e€ne hooge mate bevorderd
wordt.
ln h€t vorigts jaaÍ vond ik er 80 kinderen en
toon de€d de onderwijzer mij gsloovon dat dit
getal €one bijzonderheid wa§, maar dal zijn
gewoon gatal zelden meer dan 70 le€rlingsn
b€droog, ook beloofde hij mij tc€n de door mii
g€maaktg aanmerklngpn tgr hartg ie zull€n
nemen €n zijn onderwijs ts zullen verbgter€n,
r€den waaÍom ik toen in een en andsr
b6rustte.
Na mijn onderzoek bracht ik hsm in €en
alg€zonderd vertrek bescheidenlijk onder het
o€ dat ds resultaten van zín onderwijs zoo
slecht waren, dst ik mij g€drongen g6vo6ld€
U.H.E.G. daarvan kennis te gevèn, waarop
eenige teg€nspraak volgde, zoodat hij ds
houding aannam alsoÍ hij van de waaÍheid
mijnor aanmsrkingen niet overtrigd was.

Zoodra ik deze school vsrlaten had ging ik
naar Noordwijk-Binnen en vervoegde mij
€€rst ten huizè van den Hr. Burgemoester,
en daaÍna dswijl deze te 's Hage en dus
absent was, bij den Hr. Wethoudér Kroon,
aan wl6n ik de toedracht dezer zaak mededoelde.

Van daar vertr€kksnde zocht ik gélegenheid
om zoo wsl te NoordwÍk-Binnen als ts
NoordwÍk aan Zee eenigen der gego€d€ en

voornaamste ingszeten

t6

spreken, en
intormatie omb€nt den ondèrwijzèr J. Koning
in tBwinnen 6n w€l ln hot bijzijn van een lid der
schoolcommissie van Leidén.
Een dezer, welke vroeger den gang van het
onderwus had gadegeslagen, €rkende den
zeer lagen gtand 6n de voÍwaarloozing ton
volle. Een ander achtingswaardig en voornaam ingBzstene zeide mij onbelvimpeld dat
J. Koning niet allesn beschuldigd werd van
misbruik te maken van sterken drank (hetgeen op h€t €erste g€zicht reed§ zijns hoog

rood€ en paaÍs gevlamde klèur, en zijne
ongave huid t€n sterkste doen vermoeden),
maaÍ dat een groot gedeelté der bevolking
ze€r vele morel€ redenen had om hom ook
van zedeloosheid tE verdenken, en dat hï J.
Koning uit dién hoofds ook reeds eenmaal als

voorl€zer en voorzangBr in zijne kerkelijke
tunctie is gBschorst g€weest, doch dat hij bij
gBbrek aan voldo€nde bswijzgn, in dig Íunctie
latEr is hersteld g€worden.

IMMER UITHUIZIG
VerdeÍ zeide deze hEer mij dat er kindéren
waÍen die van hun 5d. tot hun í2e jaaÍ bij J.
Koning gsleord hadden, en bij het verlaten der

school zeer gebrekkig kondon lezen; dat J.
Koning imm€r uithuizig was èn dat eÍ 70 à 80
Noordwijkenaars zgsvarsndqn waren en dat
niemand hunner het ooit vsrdor had kunnon

brengen dan tot den stand van gowoon
matÍoos omdat ze bijna niet lezen ol schrijven
kond€n, terwijl van do zeevarenden te
BUnsburg en eldgrs onderwezenen vèrscheid€nen tot hooger rang waren opgeklomm9n.
Deze geachte inwonor doelde mij ook med6,
dat niett€gffstaand€ al deze geruchten, die
hij voor waaÍ en echt hield, en ondanks
onderscheidene kinderen in het dorp rond
verspreidden dat zij hunnen onder',ïzer dik-
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wÍls ln de schooluÍen tw6€ à dri6 maal ha&
den zien drink€n uit een karaÍ, er echtet,

Mochten er lermen gevonden kunnen
worden d€z9n Ond€íwÍzer door egnEn

zoals in bïna all6 dorpen, ook hier €en partij

andgrEn

bestond, dje oÍ om gelijke richtjng in het godsdiEnstigo, of omdat zij tot het zelÍde gild van
den ond€Íwijzer b€hoorde, of om and€re
onb€k€nd€ redenen, op zljno hand was, en
hem in alles verd€digde.
Hoe onaangenaam het mij ook zijn mog€
zulke klachbn van eenen ondorwijzer t9
mogten lnbréngan, zoo zou ik meenen aqn
mijn ro€ping on aan het verfouwen mij g€schonk€n, ts kort te do€n, indion ik U.H.E.G.
met dlen to€siand van ondorwÍzer en
onderwijs niet bekend maakio.
lk n€€m verder €orbi€dig de vriih€id U.H.E.G.
beleeÍd€lijk
v€tzosksn, mÍ wel ia willen
med€d€elen wat er van miJne zijdo kan €n
most g€daan word€n om dat onderwïs op
een€n betgren voet te brengan, hetg€on
schter mijns b€dunk€n m€t dlen onderwijzor
w€lke zoo v6le jaÍ6n ts doorslaande blijk€n
van eone slechte l€orwijzs, van te gErings
belangstelling in zijn vak en van te weinig Íver

gpn, zoo

b

gsgsven hoefi, mogslÍk zal te vinden oÍ to
vergíensn zijn.

van b€t€r g€halte to doen vEryan-

duí ik mij

goeda resultatèn vooF

stellen die nu ni€t denkbaaÍ zijn.
06 schoolopzi€ner ln het 2d" district van Z.
Holland g€t. A.C. Oudemans.
Voor aÍschrift gelijk luidend de Burg6m66st6r
H.A.C. d€ la Bassecour Caan.

VERWEEBSCHRIFT
Aanteskeningan aangaande het Schoolbezo€k door A.C. Oudgmans bij d€n onderwijzer J. Koning.,
D6 Schoolopziener is bij den ondergetekendsn d€n 7 September kwaÍlier over 11 uren
aan den ingang der school ggkomen, togn
mÍne schoolkindEren juist op dat oog€nblik op
hat plein aan hgt spelen waren of aan haÍ6
natuuíÍke b€ho€Ít€ voldeden, dat alleen dan

g€bourt als het z€€r waÍm is - niett€ganstaando ik (anders altijd) nu er niet bij was
door miin moederloos en ziok€lijk kind (9 Sept
ovorlod€n) dat naar mÍ had gsvraagd, moest
ik mij ook even vgrwijderen van hsqí, om mijn
oudste dochter te rogpen, die aan hulswerk

20
b€zig was in een andsr verb€k

"

intussch€n

t€€dt de schoolopzignsr blnn€n 6n nam d€
vriiheid binnen tè gEan en wel waar miin ziske
kind op haal b€d lag, waaÍ hÍ met éen
baÍsche stem gsluid van zich de€d horgn,
waaÍvan mljn ziekE kind verbazend ver-

schrikte (gebleken uit de vragen die zij mÍ
naderhand deed: is die vent al weg) - ik, &
stem hoorende, ging ik dadellk naar hem to€

6n onmiddellík d€ kinderen binnen roepen,
dio ook z€€r spo€dig, zoo als g€woonlijk in
orde op hunno plaaben zaiEn - de e€rstg
uitÍoep van d€n Schoolopzi€ner was, wat al
kinderen!

-

onderwiizen gij die allgn allg€n?

-

waarop ik anlwooÍdd9: ik hgb Een grooton
jong€n dle mll helpt - het antwoord dat ik
daaÍop kr€€g was, dat g€eÍt niets, gÍ moet

e€n ond€rm€e§teÍ hebben, waaÍom zorgt gij
daaÍ nlet vooÍ? - waaÍop ik hsb goantwooÍd,
dat ik gaen ond€rm€ester kon b€talon en den
kost gsven - ook hsb ik g€z€gd dat ik in 1829
ben aangesteld on ni6t in 't828.
EEN ENGEL DES VREDES
Na eenigen lijd met elkand€r gssproken te
hsbben, vro€g de schoolopz. aan s€n
jongentje wat hij d€€d en w€l met €6n stom sn
houding, alsoí rn€n voor orlwilllgp glaven staat
en spre€kt, (welk €en verschll bij onzsn
hooggeachten Robbe, voormalig schoolopz.,
die als €€n Engsl des vredes in d€ school
tad, lieÍd€rijk, b€leeÍd, die de klnd€ren zoo
wist aan te sprek6n, dat zij ook vrijmo€digheid
kregen) daaÍna bek€ek hij oen boek en vÍo€g
wat is je hoogste klasse, waaÍvsn er slschts
kindsren hebben galezen, daarop
volgde het bekijk€n van eonigs schriÍten, van
hét rek€nen is d€ kind€ren niets gsvraagd.
Mij werd gevraagd oÍ ik d€ g6schiedEnis
ond€rwees, waarop ik antrvoordde dat ik Eí
van tijd tot tijd uit vertEld€, dat de l€eíingpn
nunE kon zÍn
van €aÍ*Íkskunde is niets
aang€haald
zingsn wilde hij niet hooren,
omdat al de kinderen de nooten nlel kenden
in die korte oogenblikken kesk hij wel 6 malen

7àI

-

-

-

op zijn horlogie, g€durig herhalende, h€t
wordt mln tjd, ik moEt naal Herklos op de
koÍfj, ot, lk rnoet w€g - eind€lljk ging hij we€t
naar binn€n, vÍoeg mÍ oí ik €€n plaabje in mijn
huis had, om met mij o6ns io spreken, waar hÍ
even als in het begin, mij weer zelde oÍ liever
ordonnegrde naar dén Burgemgester te gaan

en uit zijn naam te zegg€n, dat Zjn Ed. mij
moost voorzion van €gn ond€rmeester, dat
de knapstè kergl, met den besien wil zulk EEn

-

g€bl niot go€d kon ondérwlzen

ik

heb

daarop gezwegsn en mijn6 verwondering t6
kennen g€g€ven over zijne aanteksning€n,
hij deed dit om daardoor de BurgÉmeestgr
meer in de noodzakelijkheid te br€ngen, mij
van een ondeÍm€€si9r te voorzien €n vertrok
onmidd€lliik (mÍ de hand gevende) met een
qsl€ider naar den HeeÍ Herklos
toen hÍ

-

h€en ging liep hij tegen het koziin van de d€ur
En op wog zijnde had hij eene houding en
gang als ismand die in een beschonksn staat
was, ten minsta ik vrogg aan mijne dochter zou de SchoolopzlgneÍ niet wat gebruikt
hebben.
Exempels zi.in er wel en \,yord€n ook gtsbruikt,

somtijds om €enigs varatièn wordt het v@rbeold op het boÍd gsschrevén.
ln het vorigs jaar heeft hij g€6ne 1 0 minuten bij

mij g€wesst, toen hgeÍt hij mÍ niets dan
vrag€n gedaan en eenigsn schriÍtEn bekè
k€n, waama hij veÍtrok, zeggendo zijne
tevredenheid en hlj zich om zijn rijtuig dat
wachtt€ mo€st haasten: ik had dus nists ie

beloven all€s was togn best

ja

zelÍs

uiÈ

muntend.
Na qnderzoek is gsbleken dat de achtingswaardigg een man ls, dig bijna aan alle ond€ugden schuldig siaat en niemand ontziet.
ZEDELOOSHEID

Ovsr d€ zedeloosheid weet ik nÈb en weet
ook niet waarin die bij mij bestaat.
Wat d6 ksrkslijke bediening aangaat is dat lid
ook daar de oorzaak van geweEst, dus nooit

ggsn rust.
Die kindoron van 5 12 jar€n zullen van dion
knapp€n achtjngwEardigen man zijn, die zesr
gsbr€kkig school kwamen, waarover ik met

-

hem dikwijls ds hevigsta woorden heb ge.
wisseld.
Oe stuurmanskunst kan niemand uil het 2.
distrlct onderwijz€n
de kindoren der gegoede ingezetsnen die hunnè verdeíé op
lelding gsni€ten komen wel degelijk vooruit, er
zÍn stuurlieden, booisli€dèn, timmeÍlio,len en
z€ilmakors welks cbie laatste zeor groot loon
gEeÍt en welke vaÍensgtszellen bij mï allEn
hunne opleiding hebben gonotèn.
lk gsbruik nooit goen karaf noch voor water

-
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noch voor stsrksn drank en kan bezwersn
dEt ik ondsr schooltijd€n nooit iets gsbruik als

schoon waler als hot w€€r h€€t is.
Wat het gild bshoord van de godsdisnst is mij

onverklaaÍbaar, iedere gszindheid is blj mÍ
dierbaar.
De handelwiize van den schoolopziener met
versland nagaande en ook de opgave van
don onderwuzer, blUkt hot bÍna duid€lijk dat
hst v€rmo€den bewaarheid wordt, voor€erst
als men zijn blnnen komen opmerkt. ? zijns

houdng €n manier van spr6ken.

3.

zijn

schandelijk li€gen van hEt gspassserdo jaar.
4' d€ leugEns die hij opge€ft van rekenen,
zingan, g€schied€nis, voorbeelden. 5. zijn
gdurig zEggen (en kiiken op hEt horlogio) ik
moet naar Herklos op de koffi.l. 6. H€t !e buiten
giaan aan sierken drank i§ zigtbaaÍ. 7. Và de
zoovarendEn en ten 8. het gebruik van drank
ondsr schooltijd, waarbí msn nog kan vo€gen
het vragsn naar €en w€g dio hij zoo €ven wa§
afgokom6n.
War6 het niet iB wonschgn dat zoo iemand dio
niet in staat is geweest zÍn post te kunnen

waaÍnEmen, dat hij langs d€n dïk wgrd gÈ
jaagd. V€el zou ik u van dien voor alle onderwijzsrs zoo ongslukkigsn man kunnen vErtellen, dan gEno€g.
Gedaan te NoordwÍk aan Zee.

J. Koning.

POSITIEVER

te

De omstreeks 1802
Noordwijkerhout
gebor€n Jacob Koning, kwam in 1829 als
ond€rwijzEr naar Noordwijk aan Zee. Hij
huwde op 15 april 1830 met de 'l8-jarig€
Jann€tj€ K€mp, sen dochior van schippeÍ
Jan Kemp Csz. en Jaantjo Plug, welke in het
pand 290 (hans ParallelboulevaÍd) lyoonachtig waron. Jacob Koning was van 1836 tot

1841 behalve onderwljz€r ook nog reder;
aanvankelijk van t$/ee en lat€r van zes
bomschep€n. Door sen uitstaande schuld
van í. 12.500,- werdon deze zes schop€n in
í841 eigéndom van d€ firma Gailis &
Compqgnig, gevestigd tE Hoorn. Cornglis van
als

der Schalk tÍad voor deze Írma op

bookhoudgr en wsrd vervolgsns op 1
Íebruari '1842 redgr/eigenaar van deze zes
schepen.

Bij een eorder schoolonderzoek in 1838
oordeelde de he€r H. Wijnbeek véel
positiever over do onderwijzer J- Koning. ln
zijn verslag opgemaakt naar aanleiding van
dat bszoek, schrijÍt hï:
.De school te Noordwijk aan Zee verdient
b€zocht te worden om dé goede inrichting

van het lokaal, de goschiktheid van

de

ond€rwilzer, en de vruchten van zijn
onderwijs In hst lezen op goeden toon, het
schrijvsn, het uit het hootd rekènen, waarbij

de vgrstandsontwikkoling der kindèren in 't
oog valt.s
1l G.A.NW. Nr. 1579, (185711).

2l G.A.Nr. Nt. 1579, (1857
Studiën,

Bieí NL

Hérman Schelvis

113.

10.

&el )0, bldz.

D€ jaÍEn vijftg en zestig waÍen ook in Noorè
wijk do jaren van de woningnood. Jong€ stollen 2aten jaar-in-jaar-uit ong€duldig op woon-

ruimt€ te wachten. Zs woondon ln bÍ hun
ouders of wisten egn zomerhuisjo te bemachtig€n, waaÍ zE dan 's zomers als de badgastgn kwamen weer uit mo€sten. De jong6 mon-

107.

sen van toen weteh er allss van. Er zïn mooie

vorhal€n over in omloop en in €en volgendE
Blauwdotter willen ws dis ophal6n. Daarom:
wie uit die tijd wat te vert€llen heeÍt, het is
hartelijk welkom bij de redactio. Hot kan schrif-

t€lijk, maar ook telefonisch. Adres: Stakman
Bossestraat 54, tal. 3613583.
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Dit wordt een nieuwe reeks met leuke en intercssante adikelties uit oude Noordwijkers vanal het eeÉte nummër uit 1885 tot 1994.

IN DE SLOOT
Dondordagavond ontdekte dE huiswaarts
keerendo Th. van Ruitgn in d€ sloot nabij
"Peterhof' €€n man diE kermend om hulp riop.
Door de dulstornls was hst Van Ruiten niet
mogslijk den man te helpsn.
Deze wenddE zich daaÍop tot mt €n met
vere€nd€ krachten mocht het ons gglukken
de man, die inmiddels tegon den kant d€r

slool was opgekropen, op het drog6 tE
brEngsn en daaÍna bij mij in huis. Beeds
dadelijk ble€k h€t mij dat wij higr t6 doen
hadden met iemand, die in verreg,aanden

staat van dronkenschap verkeerde. W9 was
di€ man die hier op een tamelijk breed€n,
gosd ondeÍhoudgn w€g in de sloot was
geraakt?
Na hem hlernaar gBvraagd te hebb€n, gsl dE
man op t€ ziln de Wnter, 52 jaÍon oud en
werkman tE Leiden. Na mijn vraag: hog komt
gij in zulk 6€n toestand hi€r te water, v€rklaade hij dat hij d€n gehe€len dag in NooÍdwijk had gevent, waarmede is mij n€ nist
duldeliik, en voor het ontvangBn geld, b€houdens één kwartje, stErken drank had gpkocht

9n

zoodoend€ be§chonken was gsraakt.
Hier was h€t dus w€er e€n van die individu's,
die t€gsnwoordig NoordwÍk oversboomsn,

daaÍ huis aan huis geld bijegn bachten te
veÍzamslen, om dat later in ongsbondenh€ld
te vertaEren. Aan wiE in dezg d€ schuld?
Deze vraag kwam onwlllokourig bÍ mij op,
to€n de man met van Fluilon verfokken was,
welks hem op zÍn dringande b€d€ nachtver-

Wordt het dan g€en tijd, om met het voorbeeld
hierboven door mij med€ggdseld voor oog6n,
eons eendrachtig op te tredsn qn voortaan
aan ge€n enkele digr landloopers, bedelaar§
en zoogenaamde kleine kooplieden eèn cont
meer te g6ven. Dan zullen die lied€n vanzelí
wggblijv€n, mijne eig6n ondervinding in deze
le€rd€ mij dat, en voor onze eigen b€hosÍtigen
blijft meer over.
lk hoop dat onz€ geachtE autoriteiten, door
het bovenstaande daartoe opgewekt, met
m€€r kracht mogen medewerken tot het
t€gengaan van bedelarij in onzo gBmeente.

NoordwÍk, 25 januari 1895

J. BÍaun
NACHTWAKEB
í april 1670 tÍad Frans Mnk als nachtwak€r alhier in dienst dsr ggmeente Nooré

Op

wijk. lraandag viert hij alzoo zín 2s-jaig
ambtsÍ6est.
Sed€rt d€n dag zijner intunctie-treding is zijn
workkring zeer veel g€wijzigd.
Voorhgen hoord€ men ook uit zijn mond hot:
"tien uur h€it de kloK' en hanteordE hij daarbï
de "klaC' - thans, nu hij den nachtwachtdienst
deelt met d€ beld€ veldwachters, gaat alles
meer stil in zijn werk on zwijgen stem en klap.
Wat Vink in die 25 jar€n alzoo hoordo on zag,
bij zijn nachtelljke tochten door €n om hot dorp

- we zull€n ons €r niet aan wag€n dit te be.
schrijven: veel toch zou blijkon minder geschikt te zijn voor openbare mededeeling.

wijk, dia inplaats van uwe penningen to

wij wlllen den jubilaris bÍ dez6n onzon hartelijken g€lukwensch aanbieden en hopèn dat
hij nog vele jaren een trouw€ wachtor voor

schenken aan uwe eigen b€hoettigen, oÍ die

ons zijn zal.

blijf zou verstrekken. En het antwoord ligt
voor de hand: aan u, ingezetenen van Noord-

te

gevgn aan eone der

ligÍdadigheidsinstellingen ten onzent, z9 schenkt aan
menschgn, die gij niet eens bij naam kent, nog

minder weet wat

zij mel d€ door u ge

schonkon penning€n zullen doen.
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SCHOOLFEEST
26 april '1895

Viebn alen leest daat Ar en.
wij ook hebben prel en jool
Als

bl

te is

gekonq,

vieren wij ons íeesl op school.

Zoo hoorden we h€denochtend door ligve
kindsrstommen zingtsn, to€n we hst oPen-

bare schoolggbouw

tB

Noorórriik-Binnen

binnenbad€n, om gpvolg g€vendo aan e€n

vriend€lijke ulhoodlging

de

"prijsultd€€ling

voor gptrouw schoolbozoek" bij te wonon.
Julchend stijg' ons lid naar boven,
't Ou& schoolleest weer ter 4t!

klnderen g€r€gEld en zoolang mog€lijk ter
school te zeoden.
Thans volgde het uitÍeikon d€r prijzen, waar-

bI de volg€nde orde ble€k in acht g€nomen te
zrjn.

Wie geen onkelE schooltijd verzuimd€ krèeg
een éórsian prÍ§.

3
6

Í - vgrzuimen gaÍ rscht op een 2e pÍiis
verzuimen gaf rEcht op gsn 3€ prijs
47 - 12 veízuimen gaf lecht op Een /re prijs
Zj die m€er dan 65 schooltijd€n verzuimden,
werden niet tot bijwoning van 't schoolfeèst
to€gslaten.
Wat vroolijke gpzichten zag men als de
kleinen met den prijs in handEn triomphantelík
vooÍtstapten

en hunns plaatsen wser

in-

namenl

"'t Ouds schoolÍ€osf', ja, sinds trl van iaren
stelt het Gemo€ntebsstuur een vrij b€lang
rljke som (we ms€n€n

,

275 ) beschikbaar
ts koopen, t€í

Oe uiteiking der prijzen g€óindigd zijnde,
dankte het HooÍd der school namens de
klndoren €n wees ook zljnerzÍdsch nog e€ns

om daaryoor píirzen aan

op d6n kanker van ons volksonderwijs,

uitÍEiklng aan dlE lserllngsn, welko de schol€n
gslÍouw b€zookon.
En nu mogo men al verschillgn van gavoebn
bij 't b€antwoordsn d€r vraag oÍ werkelijk vEn

schoolvsrzuim, 9n spoordE nogmaals zoow€l
ouders als le€rlingen aan tot g,ereg6ld en lang
schoolbezoek.
Hiermed€ wa.s d€ prijsuitdè€ling geÉtindigd en
nam de oudste Wethouder, (bij atwezigheid
van den BurgsÍneèstgr, dooÍ ong6teldheid)
het woord, om aan een twe€tal jongens, di€
d€ school gaan v€rlai8n, een €orebliik uit te
reiken, omdat dezen zich g€durendE den
gsheelen cursus van 6 jaar oí langsr, hadden
ond€rscheiden door g€bouw schoolb€zoek,
vlijt on go€d godrag.

paedagogisch standpunt teg€n d€z€ wllz€
van aar§poren, ni€t i€t§ ol wellichl 26€r v8€l

kan wordsn gezsgd, toch kan m€t cífers

g€staaÍd worden - zooals mon ons althans
van b€vo€gde zijde m€d€deelde - dat hot
uitloven van prijzgn het gafouw schoolbezo€k zéór in d€ hand w€rkl en b€vord€rt.
Telken jai€, igg6n den tijd van toelating van

he1

nieuwe leeílngen, wordt het zoog€naamde

Nu ging de chocolad+ketsl, in vriendelijke

schoolÍE€st qphouden.
En víis, mei ons, hed€nmorg€n het feesl:
lokaal der op€nbare school binn€ntad, zal
ook w€l met ons gsfoÍÍen zljn dooÍ de ÍraÀie
gro€n- en vlagg€n-versiering, lYaaruit duid€lijk Heek dat daal e€n Íossttoon heerschte.
Nadst eenigs aardigs li€djes door de kloinen
op wErkelÍk schoon€ wijze waÍen g€zongon,
(onder w€lk vooral onz€ aandacht bok s€o

dameshand, lustig rond on menig kopje van
dit zoo gelieÍd vocht ' ,Erd met en bensvens
ettelijk krentebroodje, op de daarvool b+

vers van egn, hslaas ta vrosg ontslap€n,
jeugdlg Noord^,ijk's dichte0 - naÍn ds
vootzltteÍ dor plaatselÍks commissie van
toszicht op het lag6r onderwljs het woord om
d6 prijzen uit te reiken. - Met €nkele woorden
wees de voorzitter op hot gswicht van den
dag voor d€ kindergn, w€kte hsn oP om
geEouw ds school tg bezo€ken 9n woss d€
aanwezige oudeÍs op hun plicht om de

siamd€ plaab opgeborgsn.
De l€den d€r schoolcommissie

en

de
Wethoud€r v€rlieten daarop hgt Íeest, om een
zelfde fe€st op de B.K. Parochiale school te
gaan openen.
W misten d6 galegenheid ook dit lesst bii is
wonen, €ven als dat op de opsnbare school te
NoordwUk aan ZsE.
Van vÍiendelijke zijde wordt ons ovenwql

mgdegedseld, dat ook

op dle scholen

lo€st, ingericht op denzelÍden vost,

het
met

Evenve€l opgswektheid is geviord.

Ten zeersto wsrd echtér bekeurd, dat te
Noord,vïk aan Zee de Wehoudor niet teg€nwoordig was, zoodat hot gEmeente-bestuur

25
niet oÍÍicie€l was vgrteg€nwoordigd €n d€
uitÍolklng der seÍ€blijken

bÍ

het verlabn der

school dooÍ den voorzltt€Í d€r

school-

commBsle plaate had. - H€t sahoollokaal te
Noordwijk aan Ze€, was, zoo hoorden wij,
zéór keurlg €n smaalvol v€rsierd.
En zoo behoort dan ook dlt schoolfe€st al
w€d€r tot d€ geschi€denls.

Van h€€lgr harte hopen wL dat d€ prijsuiË€ling uihgmoode vruchten mogo drag€I|, ln hgt belang van onze kindsr€o.

FLOBAPARK
Noordwijk 10 mei 1895

Het is thans acht jaar g6led€n, dat Er te
Noord^,ljk eene tsntoonsblllng van blo€men
werd gshoud€n, óénig in hare soort. immers,
nlet enk€le dageo dJuÍdo dezE f,owershow,
maaÍ wek€n achtar elkand€r, dag aan dag;
niet ln zalen, met vlagEondoek kunsinatg
v6rsi€rd, maar in Gods vril€nafuur, ond€t
lomme ljke takk€n van hoogopgaande boomen. De zachb lentezon kusb FloÍa's kin-

ln

het voorjaaÍ van 1896 zal Florapark
h€rrijzen. Ten twseden male zal d€ aÍd€eling
NooÍdwiik der Algsm€ens VeÍéèniling voor
Bloembolloncultuur aan den OtÍemweg, nabii
dgn huize "GÍoot Ofiem", eene vooÍjaaÍ9t6r
toonstelling houd€n van v€rschillend€ soor-

ten

Hyacinthen, Tulpen, NaÍcissen, FriÈ
ialarias en and€rè Bol- en Knolg€wassen,
geplant in mozaiek- en linvormigo p€rken oÍ
in perken naar oigsn kouzs.
De Hoog Geboren hesr GÍaaÍ van Umburg
Strum, heeÍ van Noordwiik, heeÍt mel dE
m€este welwill€ndh€id e€n uiEestreK sn
zeer gsschikt terr€in tot dat doel boschikbaaÍ
gestsld.
EENSGEZINDHEID
VooÍg8licht door de ervaÍingen, acht iaÍ€n
gElsdefl opgEdaan, belooÍt de twe€d€ poging
voorzeker een nog schitterEfldeÍ succes dan

de €ersts. Bov€ndl€n heeÍt de

aíd€€ling
Noordwijk in di€ acht jaren haar ledental zien
verdrievoudigen en
de eensgezlndheid
ond€r de ledon st€eds grooter en hechter

is

d€ren den dauw van d6 ve€lkleurigs blad€ren €n de tallooze g€v€ded€ zangars
v€ímengdefl hun wildzang met de ton€n der

geword€n.

op!,€kkonde muzi€k

mo€ielïkheden ontv€lnzen aan ssne derg€-

€n het bliirb,

be-

Nismand

zal zich echteÍ de

groote

wond€Ígnd€ gababb€l d€r iallooze b€zo+

lljk€ kostbare Entoonstelling verbondon,

NoorduriJk's Florapark betraden, prijzend het
aanschouwing

vooral in een tijd van malaise, als toggnwoordig; moeielÍkh€den van allerlei aard, waarbij
de Íinanligsle zorg€n zeker ni6t de g€ringste

k€rs, dle dag aan dag d€ padon van

v€le gchoone, dat hun

br

werd g€boden, nederzittend in de tenlen en
tsnï6s, g€nieteod mèt ooÍ en oog.
H6t was €en lorf€liik denkb€€ld gow€€st eene

d€rgslïk€ tentoonstelling

b

houden

in

de

zijn.

Van d€n and€r€n kant echter mogsn de
vooÍd€€len nbt g€rlng gsschat word€n. De
go€dE naam van Noordrvijks bollEn zal alom

op€n lucht e€ne tentoonstelling van bloemen,
in d€n koud€n grond g€planl en gsi€eld. Oat
de v€l€ mo€ielijkheden aan €sne derg€lijke
wijzE van iantoonstellen verbonden, tE ovsrwinn€n, glansriik te ov€rwinnen zÍn, dat h6en

worden verbreid en beter dan door welke

het Florapark te NooÍdwijk in Í8E7 schitte

Nlet NoordlrÍk alléatn €chtsÍ zal oer inoogateo
bij het welslagon deÍ ondeÍnèming, n€€n, d€
gsh€eb sfe€k, waar blosmbollen worden
gpteeld, zal in di€ e€r en roem d€elen. Zijn
toch Noord,yijks bollen de kinderEn d€r
gsh€els str€ok, waar Hyacinthen en Tulpen,
Narcissen
crccussen
hondgrdon

Íend bervozeo. H€orlijk was d€ uitslag dez€r
e€Íslé poging; dai toonden nlet d€ bloomen
en plantsn alleen, maaÍ dat gstuigden d3
hond€rden 6n honderdgn, die in de maand
april En mei van dat laar Noordv'/ijk b€zochten. Toch war€n €r to€n veleo, dle
hadd€n g€twÍreld aan den go€den uiblag d€r

ondern€mirE. Die tu,Ííel en ander€ @Ízaken
werkten m€ds, dat de d€glnemir€ to€n ni6t
zoo alg€m€en wa§, als mgn gaaÍno had
gEzi€n.

ientoonsrtelling ook, zal het uitkomen, wat

deze aÍdeeling op het gebied van bloembollEncultuur vermag en in een achljarig
tijdvak is vooruiEsg6an.

en

en

bloernen meer ln d€ lente ds duinsfeek
v€Íand€ren in €€n veelkleurig tiadjl van rood
€n wit, blauw en g€el in allerlèi schakeeringan,
d9 lucht balsemend met w€lriekende geuren.
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Het vastgBsteld€ prograrnma zal binnen
welnlg6 dagan word€n verzonden aar do
led€n d€r afd€eling, aan hen, die acht jarsn
gBleden hebben medegewerkt tot het \íelsla-

er noodig om aan d€ ondernèming het succ€s

g€n d€r tentoonstelling gn esn ied€r, die er om

blo6mbollenk',yeekers, en gij allén daar buiten
in die van God gezegendé stre6k, die belang
stelt in Flora's vroegste on liefelÍke kinderen
en die belang hebt bÍ de ontwikkeling der

zal

verzogkon

bÍ d€n secretarig der

AHoeling. E€ndracht maakt machi. Goon
room wordt verworyen, dan door inspanning
van alle krachten, g€En welslagsn dan bij
dg€m€sne d€elneming en €ensgezind samenwerken. Zed€lijke en finantièele steun is

lE

I

te

vgrzekgren,

dat h€t pogen ten

volle

verdient.

Wglaan dan, Noordwijks bloemisten

en

blosmbollencultuur, slaat allèn do hand€n in
elkander, opdat het welslag€n worde verzekord van Noordwijk's Tweede FlorapaÍk.

!

\-

h

Het FloÍapa* op het landgoed Oflem.
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&

Duitsers ertoe op grote schaal tot het
De w@s voor een gealli@t& inval brucht
l€gg€n van landmiinen over te gaan. Op het stÍand (zie Blauw&ttet 91, blz.2), in
dulnen, on en nablt & villa'€, koíom op al &ze dl andere plaalsen kon je landmijndl
voetuligen van
veruachtstt. De bedoellng was zove€l nogeliik

soldatq

tqenparlij uit te

&
&

schal<elen.

De hndmÍnen konden in tw€€ hooEgÍoepon
wordoo ing€deald, in a. anli-p€rsonenmïnsn
en b. anli-voertrigsnmUnen. Groep a besliond
vooral ult kleins houten mljnen, in de vorm van
een viorkant sigarendoosje, die voetÍnijnen
g€noemd werd€n. DEze mljnen waÍen voorzlen van €€n springladlng en ontsteker. De
ontstekeÍ werd rechtopstaand in de mÍn gB
pl€atst, waaÍm h€t deksel losles, schuin op
de ontstaker kwam te lilrg€n. Hierna word de
mín dlaht onder de oppervlakb ingegraven

staand stukje iizeÍdraad van 20 cm lengte.
Helaas was dt nlgt algsíne€o b€kend en de
gsvolgon lieten dan ook niet op zich wachion.
Zo kwam een driEtal meisjes uit Usse bij het
bramen zoskgn in d€ Zuid, naar ik meen aàn
d€ Rembrandtwgg, achter d6 alÍasterlng t+
rgcht, waaÍbij zij op oen mijn li€p€n met het
noodlofige gwolg, dat zii alle drie in één keer
op shg
werden. Vermo€delijk b€troÍ

en met €on laagje zand b€dekt.

aantal kog€ls in hot rond stÍooide.
De vootbalclub Noordwijk had desiijds een
verdienstelijk sp€ler m€t een keihard, stIak
schot, Bas van K€steren, bÍgenaamd Bas d€
Kog€|, di€ bij het schildoren van 6€n villa ln de
ZJid op €en miin [apte en &aÉij een b€en
verloor.

Wannser
l€mand het ongeluk had Erop tE stapp€n, ging
het doksel veÍder dicht €n werd de ontsteker
gsacw€erd, waarna de mljn onlploíte-

DRIEHOEKJES
Tot de moest gpbruikts mÍnen van categpÍle
b bshoorden de Tellsrming (schotelmijn), €en
ronde mijn met in het midden €sn vrij dikke
drukontsteker, dig door het gswicht van e€n
vo€rtuig tot ontploffing w6Íd gabracht. Doz€
mljnen waren erop ing€richt om Soboobyfet
te word€n, waardoor zij mede tot anti-per
somnmÍn weÍden. Rondom in d€ ÍechtoÈ
staand€ rand van de mijnsn in ds bodem
bovond€n zich gatsn voorzign van schro€fdrEad, waarin een bEtrekkèlijk dunne ontstgkgr

ge§ohroefd kon worden, Aan e€n oog bov€n
op hEt naaÍ buibnsteksnd€ g€d€eliE van dE
ontsteksr wErd €€n lzsrdraad bevesligd,
waaraan het andere eind rnsstal aan oon
scherp gspunt, in de grord gp§lagsn paallie
werd vastgenaakt. Wann€€r tÍj ontdekking
de mijn zond€r meer w€rd omhooggatild,
ontploílE hij.
Nu was h6t wel zo, dat werd aang€gavgn

waaÍ de mïnen lagsn. Op rog€lmatjgs alstand€n worden aan d€ draadarscheiding€n
waaÍachtor mÍnen gelsgd waren, kleine

96tu

het hier een andeÍ lype van egn anti-porsononmijn, esn mortsrmijn, die een groot

NA DE OOBLOG
Na de oorlog vielon er nog enige slachtotÍers.
Kees van den Berg, de latere schipper van d€
r€ddingboot, en zijn vader liepen naast e€n

paarden-waggn op hgt strand. Eon van de
wiElon r€€d over e€n miin, d€ ontsloÍte. Van
den 8619 sr. v€rloor hgt leven en K€€s van
den Berg wgrd gswond.
Tw€o jongens uit Noordwijk-Binnen duwd€n

vanaÍ de ommuring van de voormalige villa

Sg€horst aan het Palaceplein Een grote
st€nen bal naar ben€den, die op egn mijn
teÍ€chlkwam, waarbij b€iden weÍden g€dood.
Een ander slschtoí€r was Jaap de H€us (de
Bolles), die overlg€d nadat hii aan e€n draad
Uok sn daaÍbij een mijn tot ontploÍfing bracht.

Zo trok Jan van Duin (de Bosa) aan een
kettinkje dat aan €€n aÍrastering bij de Oude
Z€eweg was bevsstgd. E€n licht soort mijn
kwam tot ontploÍfing, wat heÍn €en hand

koslle.

hout€n drisho€kjos bevesiigd en op de pal€n

Na de oorlog w€Íden de landmirn€n door

€en í€chbÈ

Duitse vriiwilligsrs opgsruimd. ledsre dag kon

van de

dÍaadaÍschoidingan
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Mekweadige begroq'Ing

in de Zui&uin

,

vetmoedelijk tengevolge van

Uj

de

onwoífrng van landnilnen vijgel<onen chqnicaliën.
men een colonne vrachtwaggns (drigtonners

van het CanadesE legar) met als e€rste En
laatslo voErtJlg 9€n ambulancewaggn richting duinon zisn vertgkk€n.
Voor het opsporen van de milnen werd gsbruik gEmaakt van E€n mgtalsn rond€ staal
met aan dE Ene zi.id€ €en. punt €n aan de
and€r€ zijds ssn handvat, waaÍme€ in de
grond werd gaprlkt. Verder gebÍuiki8n de
Engelsen en Canad€zen d6 Poolse mijndet€ctor, die op metaal roag€orde. Omdat bij
hst terugvind€n van de houtan mÍnen bÍ het in
de $ond prikksn do kans dat het dEksol werd

ingadrukt vrij groot was, stÍooiden de
Duikers bÍ hun houten mÍnen een kleine

hoevs€lheid radloactief zand, waarop de
Dultse mijndetgctors reag€erd€n, zodat ook

dszs mijnen gemakkelÍk

teruggevonden

kond€n word6n. Eon aantal van de vrijwilliggrs kwam om het leven.

Nu, na ruim vijftig jaren, herinneren nog
sl€chb egn aantal kuilon in de duinen naast
het fietspad naar Katwijk aan de tot onFloÍfng
gsbrachte mijnsn. Op een aantal plaatsen
ontwikkelden zich stÍuiken in de vorm van
een cirkel. Volgens toenmaligo krantenberiahten werdèn in de gehele Nedorlandse
kuststook 400.000 landmijnen niet teruggevonden.
Henk Vèénsha

Asperges op het stand van Noordtijk, geplaatst om een aanval vanuit zee te voorkomen.

N

Zl

wory€n zich op als bewaaÍ&rs van een lijd dié lijkt te ver&lijnen. De Anelandse
bto€ts Ddes en Piet van dq LaN hebb€n twee oude, houten reddingsvlettq van de
ondergang giered. Nu varen ze eïn@ rcnd het elland en vedellen de opvarcnden
ovet dé wijwilligerc dle hun leven ln govaar bruchtqt om schlpbrcukelingen te radden.
Zo berichl
Laetwar&r Cq)rant van 15 augustus 1998.

b

'Toen lk e€n longe§e was", vertoll PiEt (58),
'\,verd ik 's nachts wakker van een vr€omd
g€Iatel. lk keek uit mijn raaÍn en zag oen kaÍ
met eon rsddingsslosp naar het stÍand rollsn.
Mot fakkels werden d€ mannen bijgslicht."
Dit be€ld is Piel allijd bUgeblEven. Hij besloot
dat hij zo'n boot ooit wilde b€sturen.
Na 38 jaaÍ op ze€ te hebben doorg€bracht
ging Piet dri6 jaar g€l€d€n mgt p€nsioen. Zin

bro€r Dries (45), vuurtorenwachter op Ame
land, kwam to€n met het id€6 hun jongensdroom eindelijk te vorw€zenlÍken. De brosrs
Íichtten €on stichting op en gingBn op zoek

naar een roddingsvlet. Eon jaaÍ gel€den
vond€n ze twee houbn vervallen slogp€n. Nu
vaten d9 boten e€n paar keer per dag onder
Ameland door. GeihteresseErde toeristgn die
h6t reddingsboot-museum bszosken, worden doorvsrwezen naar d€ broers.

Beide vlgtten, typs Groenlandsloep, zijn in
Katwijk Ean Zee met do hand gsmaakt. ln
Nederland b€staan Er slgchts twinlig van, de

wsrden blj noodweer op een wag€n met
rupsbanden naar hst stÍand g€r6dèn. Vooral
na de twe€dE wgreldoorlog gebeurds dit

soms wskelijks. De mijnen uit de oorlog
waÍen voor osn gedeelte opgBruimd, maar
schopsn dis van d€ 'Schone' route aÍweken,
kond€n nog op o€n oud explosieÍ stoten.
Ds reddingsvlettsn hebbén eén dièpgang van

slgchts 60 centimeter, daarom konden ze
vanaÍ d€ wagen het water worden inggduwd.
Z€ zijn kloin genoeg om door de brandlng
hs€n te breken. "Het bootje klimt prachtig
naar bovgn, zo tegen de golven oC', vsrtelt

Pist. Hadden de vrijwillige redders een
drgnkeling bereikt, dan hesen ze hem over de
lago bootand het dek op.
Piet En Dries zijn gebiologeerd door de
plEEteelijkè bakker en kruidenier die bij nacht
en ontij het Water opvoeren. "Hgt moeten
mensen mst lef zijn geweest', denkt Dries. "lk
denk niet dat het lieverdjes waÍen, eerder de
ruw€ ionggns van het eiland."

me€ste ligg€n in €9n musgum of z[n in
particulier bezit. Een van de roddingsvlstton
is vgrno€md naar Kurt Carlsen, kàpitein van
d€ Flying Enterprise, di6 in 1951 op de lorse
ZEE schipbr€uk l€éd. De

1954 gemaakt en

gow€est

bij e€n

Kuí CaÍlsen werd

is tot

1993

in

in

gEbruik

reddingsmaatschappij in

Noordwijk.
Ds andere slo€p is vorno€md naaÍ lda Mary,
oon meisje uit een vormogsnds Texelse

ze€vaartÍamilio. De lda Mary word in 19
gebouwd en heeÍt tot 1993 bij de reddingsmaatschappij in Wk aan Zee gevaren. Boide
boten worden aanvankelijk nog voortggstuwd
door tien à twaalf rogiers. De sloepen hadden
weliswaar €èn dieselmotor van 65 pk aan
boord, maar de sfuurman wilde nog niet
volledig verbouwen op de mod€rne techniek.
De 11 metor langs en 7,5 ton zwaÍ€ boten

De

ou& reddingisboten lda Mary en Kut

Carlsen op het Amelandet Reddings-

stalon.
Foto Tom Woutérs
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De Noordwijkers voor palels Het Loo.

Natomla mmlÍst

t.

klcd!Ídracht!Íl

Tw€e jaar is hard geworkt en zaterdag 29
at€ustJs wa§ het elndelijk zo ver. De l€den
van d€ klederdÍachtgÍoop GON verbokken

met vaandel en mooi uiEgdosl naar Ap€ldoorn. Ze namen de€l aan d€ Nalionale mani-

Íestrat€ kl€derdrachten, die g€houd€n werd
iEr herinn€rlng aan hot leit dai koningin Wilhel-

mina honderd Jaar g€led€n gpkroond w6rd.
Ooor de zon glansd€n d€ genipte kaot€n
mutsen, blonkEn de ijzers met goud€n bo+
ken en d€ goud€n sieÍadsn.
't Was E€n lust voor het o€. Ook and€re
gro€pen zag€n er op hun paasb€§t uit, zoals
do "nieuwe" N€dsrlanden in hun exolischs
kl€dï. Ze gsven r,vsrvelEnde shows op plankiers in d€ stad.
LateÍ volgde d€ massale saÍn€nzang in de
GrotE K€rk. Als hÀtste volgds het defiló, waar
zo'n 1100 mensen aan dg€lnamen.

De twee kilometer langs sioet ging

Michd

en znn moed€r

van

schouwburg Orpheus naar paleis Het Loo.
Z€lden was esn publisk zo enthousiast, zo
belangsbllend en gul mst applaus. Bij Éalets

Het Loo kr€69 iedereen een drankj€

Ons jongs|€ lid
Annemarie.

6n
kondon d€ historische klsding van koningin
Wlhelmina En de tuinon bszichtigd wordén.
De leden van de klodsrdrachtgroep OON
d€nken m€t ve€l plezier aan d€z€ dag tgrug.

Nanens de w€rkgroep klodèrdracht cON.
Sjaan van K€kerén-Brouwer (tekst)
Dick van Rijn, Chris Smeltink (Íoto§)
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Het plaatsje Hogenbögen bij Visb€k
Duitsland

op 8

november

Í

29.

in

Anna

Cathaína Penkhuos bsvigl van e€n zoon.
Het kind heette Heinrich, zoals veel jongans
in Duitsland. De vad€r was BemaÍdus Ahlers.

er in

Msb€k €n omgsving grote
aÍmoede hgeÍsta is H€inrich al op ong€vger
Omdat

2+jarig€ l€sfiijd naar Ngd€rland gekomen. HÍ
had gshoord, dat daar duinen werden aÍgBgraven. Ong€twijteld is de reis p€r schip gi+
g€an en natuurlijk ook te voet. Zo g€beurde
het dat hij nst als Sint Jeroen - maaÍ dan 957
jaar later - in Katwïk aan Zes arivoerde. DaaÍ
werkte hI mee het Rijnkanaal ie verbred€n
om zodoend€ ds hergniging van Rijn 6n
Noordzee tot stand is brengen. Dit gsbeurde
van november 'Í80,1 tict en mst oktobsr 'Í807.
Hoinrlch Ahlers kwam in NoordwÍk torecht
waar hij Aagje van der Klerk ontmootb. Aagje
was de dochter van Arie van dq l(erk en
Willempje van den Berg. Heinrich en Aag,e
fouwden op 26 oKober 180€ to Noordwijk in

een

in de

KeÍkgtraat

tot schuilkerk ver

bouwde schuur, vanwege dE RsÍormatje dls
zich deed gelden.
Het huwelÍk \,verd volEokken door pastoor A.
ter Beek. Omdat Heinrich niet kon lezen en
schrijven en ook niet go6d Nederlands sprek,
hé€ft hij zijn naam niet goed opgegeven. Het
werd ALDERS. Op 26 oktob€r'l8OG gskouwd: Arnold Hsndrik Alders met Aagj€ varl
d€r l(erk. Getuig€n: Elisab€h Kok sn Ne€ltje
van der MeEr.
Op 23 februaÍ 1807 weÍd do s€rsto Aalders
in Noordvrijk g€boren, maaÍ wgl met tw€e as.
De naam van het kind was Bornardus on hgt
is helaas niet lang blijven leven.
Alle volgBnd€ kinderen w€rden opg€g€ven
als Alders. ln die lijd was de kindersterfte hool
groot. Kinderon stiervon achter €lkaar. De
€gn werd één dag oÍ oon paaÍ dagBn, d€
ander esn paar wekEn of een paaÍ jargn.
OmstÍE€ks 1811 mo€st van Napoleon i€der
een bij de burgerlijke stand wordsn ing€schreven, zowel g€borenen als ovErledenen.
De eersts die in hot overljjdensregist€r van de
gtsme€nte Noordwijk wsrd inggschrevgn was

Ario Aldsrs op 1 maart 1811 - oud 6 weken Het kerkhoÍ was in die tijd nog rond de Sint
Jeroenskerk. l-rjdens de Franse overheersing kwam aan dit gebruik een einde. Om

praktigchE redenon mosston de begraatplaatsen buiten do bebouwde kom wordon
aangelegd. Toch duurde het in Noordwijk nog
tot 1829 voordat d€ algsmene begraafplaats
aan de Oude Zeeweg in gebruik kon worden
gsnomen. Het noordr,/estelÍk gedeelte werd
bsstemd voor de Íooms-katholieken. ln 1888

werd de katholiekE begraafplaais aan dè
Gooweg aqngelegd.

Op 7 novemb€r '1818 werd Adrianus Willibrordus geboren, vernoemd naaÍ Arie van
der Klerk en g€doopt door pastoor Johannos
F. van Lith. Dit was de Arie Alders die ervoor
he€ft gszorgd dat de naam Alders is blijven
voortbestaan. Ari€ word 's morg€n§ om 5 uur

gBboren in het huis nr. 156 in de Oude
Zo€straat te Noordv'/ijk-Binnen. Zijn vader
was dagg€ld€r. Tw€g dag€n later werd Ario
ingeschroven in het geboorterEgist€r bij de

gem€ente Noordwijk. Vader HEndrik m€t
schoonvader AÍi6 van der Klerk en dorpsveldwachter Gerrit Slats waÍen bij de aangiÍte
aanwezig. Hendrik verklaarde niet te kunnen
lezen en schrÍven en liet de ggtuigsn maar
ondèrtokenen
Bij de doop van Adrianus lMllibrordus waÍen
aanwezig: Hendrik Alders, 37 jaar, Vischbeek,
Agie van dsr Klork, 32 jaar, NooÍdwijk. Peter
en meter: Pi€tsr d€ Ridder en MaÍjtjs van den
Borg. ln "Noordwijk in de loop d€r eeuwen"
van Jan Kloos staat deze Arie Alders vermeld.
Na s€n militaire-dionsttijd van zes jaaÍ is Ario
Alders in contact gekomen mét Anqe Schulte.
Arie woonde bij vader in de KerkstÍaat en

Antje woonde in de Bronckhorstefaat. de
achterzrden van de woningen kwamon dicht
bÍ slkaar uit waaÍdoor Antjg en Arie elkaaÍ
ste€ds weer zag€n.
Antje (Anna) was weduwe van PieEr den
HollandEr en had vier kinderen. Haar oudste
zoon Cornelis den Hollander krEeg later een
dochter Neeltje. Dez€ Neeltje trouwde met
Jan van Kan, de bekende mensenredder.

§
To€n Arie Ald€rs 38 jaar was tÍouwd€ hij op
23 april 1857 met de sg-jarig€ Anna Schulte.
Er kwam€n drie kinderen: '1. Pokonella - werd
niet ouder dan 6 maand€n; 2. Pieter, onze
stamvader, gro€ide op met zijn halbro€rs en

nichtjo Neeqe die later Jan van Kan ontmoetts en zo ontstond sr 6€n schtg ÍamiliÈ
band. Later worden Cornelia den Hollander
en Jan van Kan d€ petq €n mèter van mÍn
vader Cornelis Johannss. Zo kr€€g ik, schrijver van dit overzicht, wegr de naam Cornelis
En bl€oÍ de band m€t CoÍnelia dgn Hollander
bestaan. Pioter Alders, geboron 3 april 1859,

bouwde met Digur,vke Bi.ivoets, €€n kop€rslag€rsdochter uit Workum;
3. Agatha, zij bouwde met \Mllgm Alkemad€.
De 27-jatigs Pistor en de 2+jaÍigs Dleuwke

bouwden

in

Workum. Hun eerste kindje

SI€na werd geboren in de Kerkstraat nr. 38 te
Noordrijk. Er kwaÍnen kindoren: 1. Stiena;
zij ovorlood te O€gstgeest, zij was toen 27
jaar; 2. Jo, g€trouwd met Flip Kriek, slager in
de Sint Jeroensweg te Noordwijk; 3. Arie,
ggtÍou' d met Lena Steénvoorden. Arie was

I

bollenkw€ker

te

Breezand;

4.

Pietèr, ge-

touwd met Alie van don Borg. Pietor was
zaadhandelaaÍ t6 Oud-Beijerland; 5. Cornelia,

kloostorzuster in Hongarijei 6. Hein, getouwd mgt Siena v6n der 21,{6t. Zj drevon het
hotel Floyal te NoordwÍk; 7. Jantjë, kreeg toen
hij 5 jaaí was een molonwiek tegen het hoofd.
Hij sti€í in ,904; 8. Cornelis, trouwd€ mot
Jaan Alk€made; (ouders van de schrÍver van

dit

overzicht);

Guibe

us,

9. Jan, priester,

patar

Franciscaan.
Cornelis Simon Alders

I

I

i

-:

íiÍ

"

i$,

De familie Alders tijd€ns hot pri€sterfe€st bij de Sint Jeroenskerk op 15 decembér
í945.

lil
Stamboom Familie Alders
Heinrich Ahlers

'Í2-07-1690 x

Gertrudes Nièhaus

12-11-1711 x
Anna LueÍs
I

Alard AhlErs

x

02-0&1751

Maria Osrdi Tonnies
I
I

Johannus BernaÍdus Ahlgrs

09-02-1777 x
Anna Catharina Penkhues
I

Arnoldus HendÍlcus

0&í1-1800 x

Ahlers

Gqiina Anna Johan aomhsd Johan

Agalha de Klerk
I

B6m

Aí. Cllh

Adrianus Wllbrordus Alders

Wilh Wik

Cdh Càrh Wilh Wilh com

Malh

23-0/t1857 x
Anna Schults
I

'Ài-o4-1a59

1858

Pièbr

A1d6rs

2901-1887 x
Dieuwke Bijvoets

I

1487 18Aa t890 1893 1895 1896 189e

slisn Jo AÍi6 Pisr coÍy H€in

Jan

o+oz.reoz

Cornelis Johannes Aldors

0$08-1926 x

1s27 r9z9 lsoo i93a

19gB

Plàl Aan Ai6 Fia

Do6

Petonella AlkemadE

|

,ooz.rrs,

Cornelis Slmon Alders

22-o2-19e€ x
Sonja Fodenburg

l*,",*

Charles Edrin Raimondo Ald€rs

.x

Corien van der Plas

I ,*,-,n*
Comelis CoÍnel Alders

1940

1845

IV

Lcmmcn; vleiend sprekEn, íe6m6n.

Llchthart vroolijke tÍans,

Lsmm€t kaarse oÍ lampepit.
Lsntsspog: kikkerschuim.
Lrp: schop met den voet lizeren spa, ze€lt.

Llch{oEr min oÍ meer los van z€dgn.

Lcpol: het voorsts omgekrulds d€ol van

Llchtvlnk lichtzinnig

gene schaats.
Lopolbclc slpb€snd.
Lspoldl.r: hErderstaschle.
Lrp€la rn vorkoni hèÍdgrstaschkg.
Lspolzucht gebrek aan vo€dssl, dat kind
is gestorven aan d€ lgpelzucht.
Loplam: lam dat van de mo€dor ls ggnomgn en mst m€lk wordt groot g€bracht.
Loppon: mel kleine teugles dínk€n, met
dikke lippen spreken, etotteren, iemand
met den voet tog€n zijn acht€rss
voo duw6n.
Leppcronr al slorpend€ drinken.
Loqe oogsnblikie.
LeltoÉrrsr groot gol€erd€, g€l€Erd
schrilv€r.
LsttgÍdlcÍ: iemand die plagiaat pls€gt.
Lottrrheld: beoef€naar dEr traaie lett€ren,
gel€sÍd6.
L6tt6]kodr anagram.
LotteÍkosk €ene soort van gebak.
L.tterloov€r6n(tullgo): bloemlgzing.

LlchElnnlgi los van zeden, €en lichEinnig

Largonzakr leugenaar.
Lcukr schijnbaar onvErschillig.

L!ur: sl€chta wijn,

luier, beuz€llng, vod,
lomp, lokaas, leugen.

L6urdsr: gBrnal€nvissch€r.
L6uterbol: zotskap, dwaas.

Louto g; §chommelend, besluitoloos.
Louterkous: babb€lkou§.
Leulo]woÍkr werk dat maar ni€t opschiet.
Lsuv€r: eksteroog, llkdoorn.
Lcuzlg: lui, lusioloos.
L6v6nw€l€ter de lieÍde.
LovsÍloopr bulkloop veroorzaakt door
verstopping dsr levgr.

Lovetpulatr oene soort zomersproet
LovcrStasn: galsteen.
Lavorvlol«àn I vlekkEn bÍ zwangsre
vrouwen.
Llabon: ligÍdesb€trekking met e6n
ontuchiig doel.
Llcht onzed€luk, eene licht€ vrouw,
lichtekooi, schudd€gst, kwikslaan.

lichthoofd.

Llchlklaan klaEíicht.
Llchtmlsr losbol.
mensch.

meisjo.

Lldtoekgn: komma.
Llodorll|k €en liederlijk meisje, een lichte
kool.

Llqqq: bijzit.

Ll.tdohandr{r minnarÍ.
LloÍd6appcl: morel oÍ tomaat die in azijn
wordt ingemaakt voor het boreidsn van
sausen.
Ll6ÍdeEvuur(btand): minnevuur.

Ll€lkuld:

madelieÍje.

Llellokken: igrnand door siÍe€lend gevlei
fachten ovEr tg halen.
Llotoogelen: vsrliefds blikken werpen.

Ll€lgman: orgelman.
Llorem€l8re: meisis dat met e€n orgsl langs
de deur gaat.
Llorsnaari osnvoudig knipmos dat in li€Í
gsmaakt wordl
Llorl€8t draaiorgel.
Ll$kop: bengaalschE hagedis.
Ll6dauw6n: lar,w makèn.
Llorvogel; zegr schoong vogsl op Ni6nwHolland mot liervormige staart.
Llra: het in$,ondigs vet, buiksmeer van
msnschen €n dieren.
Ll€alul8: ongediertE dat in de nabijheid der
schaamdelen voortwoekert, platluis,
Platje.

Llovo dq la: dat gaat van liEve de la(heel
langzaam).
Lleve kook6ba]«or; do lieve koEkebakker
is dood(tagen zeurderig kind).
Llovgmo€doÍon: daar hElpt g€en lieve.
moedergn aEn.
Ll€v61dle: 't is me sen lietr'€rd.le, onbour,ve
minnaar oÍ ech§snoot.
Llsvorkoolqos: lieverkoekjes bakken we
niet( teg€n kinderen dls zegE6n liever
iets snders te hebben).
Ll6vèvrouw6nbe6atlë: lievenheershaantje.
Llowletlo: boschruiter.
LlíaÍlsa: smakelooze, ,lzuwE kost.

