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Foto van bevrijdÍngsfeest jaar ?: Boven op de wagen: ?, ?, Van Duin, ?,
Van den Burg. Matroos op de bok: ?.
Wie weet er neer namen? Laat het ons weten.

?,

Kom ook eens kijken op de middenzolder van het museum.
Daar is een tentoonstelling ingericht over de Engelandvaarders. Deze tentoonstelling is vezorgd door Bert Koemans

De herinneringen in Blauwdotter 113 en 114 zetten Aad Caspers aan het
beschrÍjven, hoe hij zo'n dikke zeventÍg jaar geleden Noordwik-Binnen zag
en beleefde. Aad caspers is auteur van het boekie Leven en líefde op de
Bokkumdam.
De eerste kinderjaren bracht ik door

in

de Tramsteeg, waar ik in 1927 ben 9eboren. De steeg liep van de Wilhelmrnastraat naar de Kerkstraat en halverwege
werd hij doorsneden door de trambaan.

Naast de trambaan was een stukje
grond, wat in die tijd de openbare speelplaats was van de kinderen, die in de
steeg woonden. Vooral in de zomer
speelden er veel kinderen, maar de
trambestuurdeÍs wisten

het al

en

hielden er rekening mee. Voordat zÍ de
steeg naderden werd eÍ flink aÍgeíemd
en gefloten, zodat iedereen kon maken
dart hij weg kwam. Toch bevreemdde
het mij dat ik nooit iets heb gehoord van
ongelukken op die plaats. Het hele doÍp
was in die tijd nog erg rustig en het
meeste verkeer ging nog met paard en

KLEUTERSCHOOL

Toen ik vier jaar was ging ik naar de
kleuterschool bÍ de zusters in de
Bronckhorststraat, de grote jongens
noemden dàt de kakschool. lk ben nooit
vergeten hoe ik mij voelde die eerste

dag naar school. We stonden te

wachten voor de grote deuren tot zij

opengingen en wij naar binnen mochten.
Toen we allemaal binnen waren gingen
er eerst een paar zware ijzeren hekken

dicht en daarna de dikke deuren.

wagen.
lk herinner mij nu nog goed de krui-

denier waar moeder altijd

de

bood-

schappen deed. De coóperatie op de
hoek van de Scheveningsestraat en de
Molenstraat, een klein winkeltje waar de

chef en een knecht de klanten hielpen
aan een half pond suiker of een pond
ríst. Zij schepten dat uit grote groene
houten bakken die achter de toonbank
stonden en wogen da1 dan af in grote
bruine punEakken. l\4oeder had een
weekboekje van de Haka, waarin de
hele week werd opgeschreven wat er
gehaald was en

wat's zaterdags moest

woÍden afgerekend

lk keek altijd

mi.in

ogen uit naar de grote ronde flessen vol
mel zuurballen en toffee's, maar meer
dan een pepeÍmuntje kon eÍ meestal
niet vanaf.

Op de arm bij vader (1892-1961)
in de Tramsteeg (1927).

En

toen er ook nog een heel strenge zuster

tegen ons zei, dat we niet met elkaar
mochten praten had ik het eigenli.ik al
wel gezien en wilde ik het lieÍst maar
weer naar huis. Het eerste wat ons
geleerd werd was allemaal tegeli.ik een
weesgegroetje bidden in een langzaam
zeurderig tempo, waarbi.j zuster Pellegrina, met een gezicht als een oud zuur
appeltje, de maat sloeg met een liniaaltje op haaÍ lessenaar. lk heb eens
straf gekregen van zuster Barbara omdat ik njet netjes met mijn armen over
elkaar had gezeten en met mijn buurjongetje had gepraat. lk moest voor straf

de hele bus met melk stroomde
slopje in. lk ben maar snel in

het
het
schuurtje achter de konijnenhokken
gekropen en daar heb ik wel een uur
zitten bibberen, want zulke vreselijke
vloeken had ik nog nooit gehoord.
IN DE

HANGKAST

We woonden met z'n achten in

dat
kleine huisje en huisden de hele dag in
het woonkeukentje. ln de kamer waar de
radio stond mochten we alleen maar
komen als er een jarige was en daar
sliepen vader en moeder in de bedstee.

een uur lang met

Boven was een klein zoldeftje waar ik
sliep in een grote hangkas't en mijn vÍf

geplal( zodat ik niet meer praten kon.
Zuster Barbara was een lelÍke vrouw

zussen waren over het zoldertje verspreid. De buurman, die naast ons in
het andere huisje woonde had bij ons
overpad over het plaatsje. De beide
plaatsjes waren van elkaaÍ gescheiden
dooÍ een plank die over een gootje lag

samengevouwen
handjes zÍtten en de zuster krabde er
met een mesje krijt overheen, zodat zij
kon zien als ik ze los had gemaak. Ook
kreeg ik een pleister op mijn mond

die nog langer leek door het

lange

zwarte kleed dat zij droeg. lk heb een
hele tijd gedacht dat het stiekem een

man was, want zij droeg grote zwarte
mannenschoenen. Als zij in de hemel is
wil ik er voor geen prijs heen.
Het huisje in de Tramsteeg was heel

dat moest zorgen voor het afvoeren van
het regenwater. De buurman, die ook de
eigenaar van de huisjes was, maaKe
elke week de plank mooi wit met witkalk,

als een

zogenaamde grens

en wÍ

voordeur. Door het slopje kwam je
achter bij de keukendeur, maar we
hadden wel een flinke tuin. ledereen
kwam achterom, ook de melkboeÍ Tony
Holst. Die zette dan zijn Íiets met de

hadden het lef niet om over de grens te
gaan. Achter in de tuin stond een grote
rododendron en rk weet nog dat miln
moeder daar erg gek op was. Want als
wij daaÍ aan het spelen waren riep zij
steeds, "Denk om de rododendron". Het
heeft een hele tijd geduurd voordat ik
wist dat het wooÍd rododendron geen

tegen de muur van het huisje. Er zat

ontettende vloek was. Zondagmorgen
gingen we altijd uit de kerk naaÍ opoe in

klein, twee onder een kap zonder

grote melkbus voorop dè lastdrager

onder aan de melkbus een

grote

koperen hendel met een kraan eronder.
lk stond vaak zeer onder de Indruk naar
de melkboer te kijken hoe hij zijn melk
aftapte en toen hU eens bij een klant was
probeerde ik het ook en gelijk spoot de

melk

in een

gÍote straal oveÍ

mijn

klompies. ln de consternatie kon ik de
hendel niet meer goed terugdraaien en

de Vinkenlaan. Daar zat allijd de

hele

familie en de kinderen verveelden zich te

barsten. l\4aar ja, als.we naar huis
gingen kregen we van opoe allemaal

twee centen. Een cent mochten we zelf
houden en een cent moesten we aan
moeder geven, want dan had zij bijna
weer een dubbeltje voor de gasmeter.

Het kleine stukje grond naast

de

Zo zag Karel Kok de blauwe tram van het stuk vr1e trambaan bij het gemeentehuis komen. Aad Caspers vertelL hoe hij en zin vriendjes zích vermaakten met het leggen van spijkets of klappeijes op de rails.

lramraib, daar werd gevoetbald, ge-

bracht ons de eerste beginselen van het

knikkerd en gevochten teMijl eÍ twee
maal in een half uur een tram voorbij

schÍijven b,J: eerst allemaal schuine

kwam.

Door de grote .jongens werd een spel
zij katsen noemden. Zij
namen dan hun broekriem in de hand,

gedaan dat

en legden een cent op de grond. Wie de

cent met zijn broekriem het dichtst

bij

een lijn sloeg, die zij op een meter of vijf

getrokken hadden, had gewonnen en
mochl de andere centen ook oprapen.
Voor de kleineren waren er andere spel
letjes. Een geliefd spel was iets op de
tramrails leggen. Het mooiste was een
grote spijker die dan helemaal plat werd
gereden, ol klappertjes, die gaven van
die mooie knallen. Toen ik zes jaar was
ging ik naar wat ze toen de grote school
noemden in de Zeestraat. in de eerste
klas zat ik bij juffrouw Hessing en die

streepjes zetten en later met een boogje
naar beneden. Eerst met potlood en na
een half jaar mochten we met inld gaan
schrijven. l\4et je tong tussen je tanden
tekende le de haaltles naar boven mooi
dun en de haaltjes naar beneden
moesten iets dikker. En die verrotte
kroontjespen maar spetteren oÍ er zat
een haartje aan zodat je een heel dikke
streep maakte. De weg naar school was

normaal van

de Íramsteeg via de

Kerkstraat en de Bronckhorststraat naar

de Zeestraat, maar dat was nog een
heel eindje lopen. Dus gingen we
meesial via de trambaan wat streng
verboden was. Nu waÍen er in die tijd
nog niet zoveel politie-agenten als nu,
maar we werden toch wel eens achterna gezeten. lvlaar dan namen we onze

klompies in de handen en was er geen
agent die ons nog te pakken kreeg. Ook
liepen we wel door de Molensteeg, in de
volksmond 'de Keuvel", naar school.
Dat was een slopje aan de kant van de

Tramsteeg in en dan kwam je op een
bredere dam uit, waar aan weerszijden
kleine huisjes stonden. Je kwam uit in
de Molenstraat waar op de hoek Van der

Hulst, bijgenaamd Piet Tokkie

de

aardappelen. Als er met z n allen, ook de
ooms, met rooien weÍd begonnen. ging
ik ook mee naar het land om aardappelen
te rapen en in kleine mandjes, zogenaamde kapesies, te doen. Twee
mand.jes in een zak was een half mud.
Als dan het hele veld geroord was en In
zakken gedaan kwam het leukste. Dan
kwam Van der Putten met een wagen

met twee zwarte paarden ervoor

en

voddenboer, zi.jn bedrijf had.

werden de zakken die over het hele veld

Als vader weer eens een konijn had
geslacht moest ik het konijnenvel
brengen. En als dat van een grote
Vlaamse reus was bracht het wel een
kwartje op. Aan de overkant van ons

verspreid stonden, op de wagen geladen.

huisje was het winkeltje van Augustinus
"Jaantje de Kikker,. Daar gingen we de
cent van opoe versnoepen. Je kocht dan
twee gelukstoffees voor een cenl en als
je geluk had zat er om zo'n toffee eèn
papiertje waarop stond dat je nog een
toÍfee gewonnen had, feest natuurlijk.
IN DEAUTO

Auto's zag

je toen nog weinig

lk stond vol

vader

bewondering naar mijn

en mijn ooms te kijken,

hoe
gemakkelijk zij die zware zakken op hun
schouders slingerden, soms wel twee
tegelijk. lk was een jaar of zeven en ik

probeerde het ook. Bijna lukte het een
keer maar de zak viel boven op me en

ome Jaap heeft me bijna uit moeten
graven. Als de wagen dan geladen was
werd hij naar huis gereden en mocht ik
boven op de zakken meerijden. En ik

hoopte dan maar dat de rit zo lang
mogelijk zou duren. Als je boven op de
in

Noordwijk maar ik had het geluk dat ik
wel eens een middagje mee mocht met

Dirk Salman uit de Wilhelminastraat.
Die had een bottelarij van bier en
frisdranken. Hij reed in een echte vrachtwagen en ik moest bij elke hoek de
richting aangeven. lk moest dan aan het
rechter of het linker touwtje trekken,
naaÍgelang welke hoek we om moeslen.
Als ik dan aan het touMje trok ging er
aan de zijkant van de auto een pannenkoek omhoog, net zoals een stationschef
gebruikte bij het spoor. Ook een.,aarlijks
terugkerend feest was de aardappelen
van het land halen. Opa had een land
voor zijn bollenbedrijf naast de Bergh-

stichting en daar werd een stuk van
gebruild om aardappelen te telen.
Vader had ook een stuk te onderhouden
en kreeg daarvoor een wintervooÍÍaad

zakken zal, zag ons dorp er heel anders
uit. De Herenweg af en over de West-

einderbrug

de Voorstraat in. Je

kon

zomaat bij de mensen in de slaapkamer
kíken en bU sommige huizen keek je zo
in de dakgoot. Of ik zat naast de voer
man op de bok, dat was ook prachlig.
die grote brede paardekonten die op en
neer deinden zo vlak voor je. Vader had
al in de tuin een put gegraven met stro er

in waar de

aardappelen

in

werden

gestort. 's Winters werd er telkens een
mandje uitgehaald. ln de Tramsteeg,
aan de overkant van ons huÍs, woonde
de familie Hiep. Allemaal grote jongens
en meiden en Koos was de jongste van
het hele stel. lk was daar kind in huis en
glng altijd helpen in de bollenschuur. lk
werd dan opgehesen in een bollenmand

door Henk en Bert terwrl Koos me,
boven aangekomen, naar binnen trok,
grote pret natuurlijk.

OKKENEUTEN

Eens moest ik mee naar het land want

Henk had me gezegd dat de okkeneutenboom geplukt moest worden. lk
moest maar een grote zak meenemen
want er zaten heel veel okkeneuten aan.
lk geloofde hen ook nog want vader had
tegen me gezegd dat zij de enigen in
Noordwijk waren die een okkeneutenboom op het land hadden staan. Op het
land stond een grote boom en zÍ zetten
mÍ op een grote tak. Hadden die kerels
een paar kilo pinda's met touwtjes in de

boom gehangen, alweer dikke

pret.

Steeds als ik daarna bij hen op het land
was en ik moest even plassen zeiden
zij, dat ik maar achter de okkeneuten-

Jaap lag te rollen van plezier. De golfers
liepen weg om ergens anders te gaan
zoeken en Jaap ging tegen het hoge hek
op. Het was misschien wel drie of vier
meter hoog, er overheen en snel de bal
gepakt. "Hee meneer...hier legtie...hiezo
vlak bij het hek.." riepen wij. Jaap nam
een run en vloog tegen het hoge hek op
als een aap, waarbij hÍ boven op het hek
zijn broek van voor naar achter open

scheurde aan het prikkeldraad. Bertus
en ik zaten ons te bescheuren van het
lachen op de grond, teMijl Jaap ons
uÍtschold voor vuile hufters. "Ach joh, we
wisten toch wel dat die kerels je nooit te

pakken kregen en

je hebt nou toch je

golfbal, " lachtten wij.

boom moest gaan want daar kreeg je
mooie gele okkeneuten van. Toen ik
zo'n jaat oÍ zes - zeven was gingen we
verhuizen naar de ZandvoorGestraat
wat eigenlijk een hele verbetering was.

zUn het strand opgegaan. Zeetje houwe,
was toen ook een geweldige sport. een
Íinke berg zand langs het water en als

Daar hadden we een voor en een
achterkamer en een aparte keuken en

het dan vloed werd er zo lang mogelijk
op blijven staan, net zo lang tot je

boven tlvee slaapkamertjes. Er kwamen
nog twee kinderen br, dus met acht
kinderen ook geen overdaad, maar het
was toch beter dan met ons allen op het
kleine zoldertje in de steeg.
Met mijn vriendjes Jaap Botje en Bertus

klompen allebei volljepen en

Grim liepen we eens over de Van
Panhuysstraat rechtdoor de Quarles
van Uffordstraat op. Dat was in die tijd
nog maar een smal straatje en we

kwamen bij het hoge hek van de
golfbaan. Je keek toen zo het duin in. Er
waren een paar golfers die

kenneli.ik
een bal aan het zoeken waren want zij

liepen daar maar heen en weer. Bertus

zag hem liggen en wilde de mannen

al

roepen om te zeggen waar h, lag. Maar
Jaap zei, "Hou je bek joh...als ze weg zijn
ga ik hem halen."lk zei, "Ach man, dat is
geen golfbal, dat is een prop papier. "Oh
nee..." zei Jaap. "Waarmee gewed?"
Een drol in je pet...als jÍ 'm opzet" zei ik.

We hebben zijn broek maar met

een

paar ijzerdraad.jes bij elkaar gehaald en

je

een

paar natte poten had. l\ilaar daar wisten
we ook wel weer wat op. We gingen naar
boven de boulevard op, klompen en
kousen uit en sloegen de kousen net zo
lang tegen een muurtje aan tot zij weer
een beetje droog aanvoelden. Want als
moeder het in de gaten had dat je jn de

winter met een paaÍ natte poten liep,
dan zwaaide er wat. Je moest natuurlijk
niet op het zeil gaan lopen thuis want
dan kon je precies zien waar je gegaan
was. Wat ook een sport was bij jongens
van een jaar of tien twaalf, was smezen.
Je kroop dan met een heel stel over de
zeereep door de helm en gluurde naar
het strand. Je zocht net zolang naar een

je zo dicht mogelijk bij een
paar meisjes kwam die zich nog
plekje tot

moesten verkleden om te gaan zwemmen. Windschermen om je achter te
verschuilen had Je nog niet. Al zag je

Mol.fttrrtl

Noordwijl (binn.D)

De Molenstraat: rechts het winkeqe met de lantaarnpaal voor de gevel van
AugustÍnus, waar Aad zin gelukstoffees kocht
maar een meisje die nog pas een paar
muggenbultjes had in plaats van borsten,

dan had je al een beste middag. Dan
werd er's avonds opgeschept dat die
meid een paar memmen had, "Godsamme...van zullekelll" en dan werd er
een maat aangegeven waar een ,koe
jaloers op zou zijn geworden. Dat een
meisje nog meer had om naar te kijken
kwam nog niet eens

bU

je op, tieten,,, dat

was het einde.
FILM IN ROYAL

Zondagsmiddags gingen we vaak naar
de ílm in Royal op de Voorstraat. als het
tenminste een Ílm was voor alle leef-

tijden. Want er waren films voor

alle

leeftijden, van veertien jaar en ouder en
van achtiien jaar en ouder. lk geloof dat

als er een zoentje gegeven werd dan
keurde men hem al voor achttien jaar.
Als je dan goed met een winkelier op
kon schieten die een raambiljet aan het

raam had hangen van die Íilm, dan zat je
goed. Dan kreeg je wel eens het
onderste strookje en mocht jë voor half
geld. Dan zat je helemaal voorin voor

twintig cent op een plaats van veertig
cent. Je had natuurlrk wel nekkramp als
je eruit kwam, want je zat een paar uur
vlak voor het doek omhoog te kijken. lk

kreeg vaak hei strookje van Jan
Àugustinus, "Jan Dikkeiijn" de
sigarenwinkelier uit de Van Limburg
Stirumstraat. Die zat bij vader in de

toneelvereniging HTloS.
lk had in die tijd ook nog een krantenwijk. De Nieuwe Rotterdammer. Het
waren maar vijfentwintig kranten, maar

ik

moest

er een brengen naar

Klein

Leeuwenhorst op de Gooweg en de
laatste was Koepelduin, de laatste villa
op de Koepelweg. Het lag behoorlijk uit
elkaar, maar ik verdiende er een lekkere
cent bij. een dubbeltje in de week per
krant, dat was twee gulden vijftig in de

week, wat een vetpot. En al die villa's in
de zuid hadden een hond buiten lopen.
Vaak heb ik die krant zomaar in het duin
geflikkerd. Moesten ze die Íot hond maar

binnen houden
ln mÍn gedachten kon je mijn kindertijd
elke winter schaaEen en lag er ook
bijna altrd wel sneeuw. Voor Sinterklaas
kÍegen we elk jaar een jaarkaart voor de

te laat met inwisselen en ik moest maar
gaan proberen of ik er nog margarine op

kon krrgen bi.l het kaasboertje in de
Zij was de koning te
rÍk toen ik twee pakjes margarine

Wilhelminastraat.

meebracht voor elf centen het stuk. Hoe

mensen acht kinderen te eten
konden geven van de twaalf gulden

die

maal leren schaatsen en de hele Íamilie
kon er best mee overweg. lk was het

Mjftig begrijp.ie nu nog niet. En dan ook
nog de huishuur van vier gulden in de
week. lntussen weÍd de dreiging uit het
oosten ook steeds erger, al snapten wij

meeste weg met mijn vriendje Wim
'Pukkie" van der Zalm. Vaak gingen we
dan naar de kom, de grote vÍver in het
bos van Dijkenburg. Samen hebben we
daar heel wat kunsten uitgehaald. We

als onbezorgde jeugd daar

geen pest van. Totdat het zo erg werd dat
de mobilisatie en uiteindelijk de oorlog
uitbrak. l\4aar dat is weer een ander
verhaal, wat ik ook nog wel eens graag

hielden elkaar dan bij de armen en
spÍongen om en om, hoe hoger hoe

zou willen vertellen.

Usbaan de Kogo. Vader had ons

alle-

natuurli.jk

Aad Caspers

mooier. We haddèn allebei oude zogenaamde blokzéilers van onze vaders die
een heel eind te lang waren, maar
draaien dat we deden. Vader zei dan: sta
je mooi achterop, dan maak je nog
korteÍe dÍaaien. Er was natuurlijk geen
geld voor een paar nieuwe schaatsen.
Als er veel ijs was gingen we naar het
Schie of het Westend en daarvandaan
reden we naar de Leidsevaart en dan
door naar de Kaag. We zijn verscheidene
keren onder de Postbrug doorgeg6an,
onder de Rijksstraatweg door, dus het
zal toen wel hard gevroren hebben.

De jaren dertig gingen intussen

al

aardig voorbij en het was echt crisistijd.

Vader liep als zo vèlen, in de steun en
moest dagelijks gaan stempelen in het
stempellokaal aan de Bronckhorststraat,
wat lateÍ de brandweerkazerne is geworden, nu intussen ook niet meer. Het

was zware aÍmoe met zijn

twaalfeneenhalve gulden en twee boterbonnen.
Daar kon je een pakje margarine op

halen van elf centen. lk weet nog dat

moeder een keer

de

boterbonnetjes

had laten verlopen, zi.i was twee dagen

Een werktram op de vrije trambaan tussen de Heilige Geestweg
en de Zeestraat.

Bij het doorlopen van een aantal jaargangen van De Noordwiker,
opgeslagen in het archief in de Museumboerderij, kwam ík in De
Noordwijker van 5 maaft 1937 een leuk gedicht tegen van onze
dorpsomroeper Theodorus (Dorus) Janson (Mol). Toen ik dat las, dacht ik:
Dat moet in de Blauwdotter!
Dorus had een gedicht geschreven en aan zichzelf opgedragen. Hij vond dat
je als dorpsomroeper na vÍjf jaar trouwe dienst best eers in het zonnetje
gezet mocht worden. Ën als niemand dat deed, dan deed hij het zelí we De
redactie van De Noordwijker speelde daar leuk op in.
VAN EN VOOR DEN OMROEPER

En nu gaan wij hulde brengen,
Groote hulde inderdaad,
Aan den Noordwijksche Omroeper,
Die al víf jaren lang bestaat,
Wordt hij immer wel ouder,
Bljjf nog lang mijn plicht vervullen,
ln't belang van de Noordwijksche roem
l\4ijn werk van 't roepen is m'n plicht,
Voor de Noordwijksche medemenschen
Daarom geef ik't uiterste van m'n kracht
DooÍ het Íoepen ujt volle borst,
Ja, dikwijls voor den NoordwÍksche medemensch,
Ontvang ik dan ook hulde,
Voor mijn werken in deze tijd.
Dus blijft denken aan den omroeper,
Ja, toch doet hÍ nog altijd zijn plicht,
Voor de V.V.V. van NoordwijUZee.

Ja, hulde aan dien voor de nieuwe gong
Ja, die gong die klinK toch zoo mooi;
Al de Noordwijkers staan paf,
Van het klinken van de nieuwe gong.
Th,J,JANSON
De Omroeper van Noordwi.ik

'Meneer, wilt U dit stuk als

ingezonden plaatsen, maar veranderen
moogt U er niets aan.'
'Nou, Janson, een beetje mag ik
er toch wel aan veranderen?'
'Doet U me nou een plezier en
plaatst U het zoo.'
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Heerlijk toch dat gedicht met het fijne
commentaar van de redactie. Dat kon
toen nogl

Als jongetje van een jaar of tien was
Dorus Mol voor mij een autoriteit. Een
gewichtig mens met een klink. Die gewichtige persoon verplaatste zich per
rijwiel. Honderd meter zwalkend door

een straat, waar gelukkig nauwelijks
verkeer reed, om daarna de fiets met
precisie ergens neer te zetten (zonder
slot natuuíijkl). Dorus nam zijn klink van
het stuur en tikte .... . ti.rg. tingtingting.
Dat geluid drong straten ver.
"Hoor, Dorus! Wat zou hij hebben?"
ledereen in Noordwijk kende Dorus. Als
je hem Dorus noemde was dat goed,
maar noemde je hem Dorus lvlol, ja dan
kon je een hengst voor je kop verwachten.

Dorus was dé dorpsomroeper en met
zijn machtige, krachtige, sonore stem
deed hij den volke kond van het wel en

wee in de gemeente. Hl] bracht de
koopjes, de noodsÍachtingen, zelfs de
veranderingen (als otficièle vertegenwoordiger van de gemeente) in de
distributiebonnen. Dorus was iemand

Th. J. Janson alias Dorus Mo[ aan
het omroepen op de Kon. Wilhelmina Boulevard

en dat wast hij.

Ja daat zalen we nu mee. Bij een inge-

zonden stuk staat altijd een

veilig-

makend zinnetje bovenaan: Buiten ver-

Wie kende niet zijn uithalen? lk had net
een beetje verkering toen haar vader,
die later mijn schoonvader zou worden,

der redactie.'Nou mij dat prachtige, nu historische, verdan maar. Je bent ook niet haal vertelde over de uitverkoop bij de
dames
Op de een of

aniwoordelijkheid

vooruit

Kampman.

iedereen.

Zoo komt het dat U de bovenstaande
ontboezeming in onze kolommen aantreft. Het is, dat onze omroeper als een
bezienswaardigheid van Noordwi.jk een
streepje voor heeft. lvlaar..... het is een
uiEondering, dat we de aanbevelingen

in dezen vorm gieten en het dan

als

ingezonden stuk voozetten.
Red.
Uit: De Noordwijker van 5 maart 1937.

andere

manier boterde het niet tussen Dorus
en de dames Kampman. Het zal wel
over de vergoeding voor het omroepen
zijn gegaan. lvlijn schoonvadeí, Arie van

Wouw, zoon van Dirk van Wouw de
oprichler van Crescendo, veÍtelde toen
dat Dorus voor de dames een uitver-

koop moest aankondrgen.
Dorus ging met zijn klink rond. 'De
dames Kampman hebben een grote.....'
Ting, tingtingting.'De dames Kampman
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hebben een gÍote......een hele grote.....

kinderen

was hij leuk. Voor grote
hij een man met een

Ting, tingtingting. HU bracht er wel
spanning in bij de gniffelende toehoorders. 'De dames Kampman hebben

Toch heerlijk dat even terugkijken op

een hele grote..... (zachtjes) uitverkoopll

zo'n bijzonder flguur uit de Noordwijkse

Dag, datum en uur weÍden daarna
aangekondigd. Dat veÍhaal kreeg ik als
jong vrUertje toen te horen. Hij had het
verhaal van (A)gaath Kampman zelf!

samenleving.

mensen was

gebruiksaanwijzing.

Ees Aartse

Agaath heeft zich kennelijk niet gestoord
aan de uitlatingen van een wal verbolgen Dorus. Zo was Dorus nu eenmaal.
Veel mensen dachten dat Dorus..(handje
bij het hoofd en waaien). l\4aar dat was

Dorus beslist niet. Dorus was

een

intelligent mens, maar sorry, soms
kwam het eÍ niet uit. Dom was Dorus
beslist nietl
ln augustus 1958 werd rk als admini-

bij
dienst Gemeenlewerken aan

stratief ambtenaar aangesteld

de

de

Gooweg.
Dorus kwam in het najaar van 1958 met
een klacht over zijn woning, hí woonde
toen in de Katwijksestraat, naar Gemeentewerken. lk parkeerde Dorus op

een stoel in de gang en waarschuwde
de desbetreffende ambtenaar van bouwen woningtoezicht dat Dorus l\4ol in de
gang oP hem zat le wachten.
Wat later riep deze ambtenaar, die nog
niet zo lang in Noordwijk werkzaam was:
'Mi.inheer Mol u kunt binnenkomen.' De
ambtenaar was helemaal niet op de

hoogte van de plaatselijke benaming
van deze gewichtige dorpsomroeper.
Dorus stond op en zijn overdadig Íiguur

zwol nog meer op en zei: 'lk ben
Theodorus Janson. Sommigen noemen mÍ ook wel eens Dorus l\4o1. Voor u
ben ik mUnheer Janson.'
De ambtenaar wist niet hoe hi.i het had,

maar zijn collega's hadden ineens last

van een verkoudheidsvirus.
Zo heb ik Dorus meegemaakt: voor

Tekening gemaakt door Dick
Schaap van Dorus Mol
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ln de donkere oorlogsjaren,
toen wij nog kinderen waren,
leerden we het aa - bee - cee
op Kok z'n school in Noordwijk Zee.
Juffrouw Visser legde het fundament.
JufÍrouw Klomp heeft ons daarna verwend.
Ook jufÍrouw Wille mocht proberen
of ze ons nog wat kon leren.
De vieÍde en de vrfde klas,

'k gelooÍ dat het bij meester Wggers

was,

zaten samen in één lokaal.
lk herinner het me nog allemaal.
Met een tikje weemoedigheid,
denk ik terug aan die mooie tijd.
Ondanks de bezettng, genoten wrj
met volle teugen, vrÍ en blij.
Takke-lessie en gootje rolen,
voetballen en ook wel tollen.
Je speelde het met je kameraad,
gewoon midden op straat.
Nu na een halve eeuw de reun,e.
Je dacht Wie is nou wie?

Want na al die jaren,
is men gerimpeld, kaal of heeft grijze haren.
Een kleine tip - en je weet het weer.
Je leeft weer in de oude sÍeer.
Verhalen uit de oude doos.
Je hoort ze en vindt ze grandioos.
l\4aar voor je 't weet is het weer voorbij.
De tijd heeft nu eenmaal geen medelij.
ln 't Buurthuis keken we even in 't verleden.
Een beelje nostalgie, maar fijn dat we 't deden.

Bakhuis

11,

Dit zijn ín 1943 de vifde en zesde klas van de Kokschool aan de Níeuwe
Zeeweg, waarbij meester Wiggers voor de klas stond. ln 1993, viftig jaar

in het BuutÍhuís aan de
Hoofdstraat. Er woonden er toen nog veel ín Noordwijk, maar er kwamen er
ook uit Amerika, Canada en Zuid-Afrika. Het werd een íantastische dag, dÍe
door Cees Baalbergen (de Bakhuis) werd vastgelegd in een nostalgÍsch
rin, dat hÍerbi wordt afgedrukt.
De namen van de leerlíngen op de door Nico Korbee ingezonden foto: 1. ?,
2. ?, 3. Geetje van Duijn,4. Co de Ruijter, 5. Geetje Kranenburg, 6. Truida
van der Deijl,7. Janny of Lenie Smit (een van de tweeling),8. ?, 9. Lenie of
Janny Smit (een van de tweeling), 10. ?, 11. Jopie Hazenoot, 12. Henny den
Dulk, 13. Rietje Warnecke, 14. ?, 15. ?, 16. Suze van der Wiel, 17. MarAqe van
Duijn, 18. ?, 19. ?,20. Koos de Ruijfer, 21. Pim Houwaai, 22. Jan Barnhoorn,
23. Lenie Plug,24. ?,25. Jan Siem Klinkenberg,26. Jan van der Vaet,27.
Dick Houwaaft, 28. Arie Jan Korbee, 29. Piet Passchier, 30. Nico Korbee, 31.
Leen Ammeraal, 32. ?, 33. ?, 34. ?, 35. ?, 36. Meester Wiggers.
later dus, hielden de leerlingen een relnie
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Híer een foto van de in september 1993 gehouden re1nie van de víjfde en
zesde klas van de Kokschool. Van links naar rechts staande: Janna
Glasbergen, Jan van der Voet, Jannie Snit, Arie Jan Korbee, Kees

Barnhoorn, Wi y Guijt, Jaap Hazenoot, Coby de Ruijter, Teun van Duin,
Suze van der Wiel, Leny Plug, Maríjtje van Duijn, Jan Maaften van Duin,
Rietje Warnecke, Pim Houwaaft, Niek Korbee, Grietje van Duin en Janny
van der Niet.

Zittend: Truida van der Deijl, Trudie Vlieland, Cees Baalbergen, Píet
Passchier, Leny de Jong en JopE Hazenoot.
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Ti.,dens de mobilisatie in de winter van 1939/1940 was de school met de bÍbel aan

de Nieuwe Zeeweg (de Kokschool) tijdelijk gehuisvest in villa Stirum, de lateÍe
woning van GON-bestuurslid notaris Pasma. De Íoto op de volgende pagina's
kregen we van Niek Korbee, vroeger Stijntjes Duinstraat, nu in Katwijk wonend. H,j
herkent nog heel wat leeíingen, te beginnen met zijn klasgenoten uit de eerste klas
van juffrouw Visser, die op de eerste ri.jen zitten.
Links: N4arijtje van Duijn, Truida van der Dèijl, Jan Maarten van Duin, Suze van der
Wiel. Zittend: Rik Kloos, Gijs Houwaart, Nico Korbee, Kees Barnhoorn, ?, Koos de
Ruiter.
2e rij links: Ko Plug, Piet Passchier, Trijntje Vlieland, Geertje van Duin, ?, ?, Jannie
van der Niet, aan beide zijden boven: de tweeling Jannie en Nelie Smit, Jan
Barnhoorn, Jan van der Voet.
3e rij link: Rietje Warnecke, ? , Cor Vlieland, ?, Lenié Plug, Leen Vink, Arie van der

Wiel, Kees Bulk.
4e ri.j links: ?, Esther van der Deijl, Jaap Hazenoot, ?, Nico van der Niet, ?, Maarten

?, Lenie Ammeraal.
5e rij links: Rietje van Asten, Ko de Ruiter, ?, ?, Cor Plug, Marrie van der Niet, voor de
Houwaart,

rest vele vraagtekens.
Op de balustrade links: Ger van der Niet, Wiggers, Henk Plug, met alpinomuts Jan
van Duin, Marrie van der Niet, Van Duin (van het Kraaiennest).
Op de balustrade rechts van de lantaarn: Dirk Barnhoorn en De Kleer. Geheel
bovenaan de ondeMijzeressen en ondeMijzers Visser, Klomp en boven alles uit
rijzend meester Kok.
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Op 25 augustus 1931 werd de openbaÍe lagere school aan de Van Panhuysstraat door burgemeester Van de Model oíficieel geopend. De school, later in
de volksmond de Witte School genoemd, was ontworpen door gemeentearchitect Cees van Vliet en is met haar ieten dak een markant gebouw, dat
aan een boerderij doet denken. Aanvankelik ging men uit van een

zesklassige school met gymlokaal, maar dat werd bij nader inzien te
luxueus geacht. Men vermoedde, dat in Noordwijk nooit echt veel behoefte
aan deze vorm van onderwis zou zijn. De school werd dus als vijfldassig
gebouwd, maar ín 1965 was ze uit haar jasje gegroeid. Op een gegeven
monent waren er twaalf klassen, waarvan de leerlingen gedeeltelijk buiten
het gebouw moesten worden gehuísvest. Eind jaren zeventíg werd de school
in tweeén gesplitst: zes k/assen rin Eoere nburg en zeven klassen aan de Van
Panhysstraat.

ln het archief van het museum Oud-Noordwijk bevindt zich de tekst van het
toespraakja dat architect Van Vliet destijds bij de opening heefr gehouden en
zoals hij het tevoren heeft uitgetikt. Hij toont zich daarin erg bescheiden,
naar ook bij latere aanpassingen is men erin geslaagd de school haar
karakterÍstieke eigenheid te laten behouden, waardoor zi tot op de dag van
vandaag een voor Noordwijk gezichtsbepalend bouwwerk is gebleven.
Hier volgt wat de heer Van Vliet bij de opening te berde bracht.
een zo belangrijk feit voor deze gemeente als het in gebruik nemen van een
nieuwe Openbare School, is het mij een behoefte het volgende te zeggen: Wie
meent een stad alleen te kunnen bouwen, vergist zich, het is alleen mogelijk
wanneer allen vanaÍ den eenvoudigsten arbeider tot den bouwmeester toe, in
goede verstandhouding zich inspannen tot dat doel.
HeEelfde geldt ook voor kleinere objecten, als deze school, die zoeven door
onzen burgemeester as geopend.
Ook hieÍ was medewerking van velen nodig, als die van burgemeester en
wethouders, van den gemeenteíaad en de raadscommissies, van de opzichters,
den aannemer, de uitvoerders en van iedere arbeider die daaraan werkte in het
bijzonder.
Allen breng ik hierbij mijn hartelijke dank voor de welwillende medewerking.
Als bouwmeester van dit werk meen ik niet een volmaakte school te hebben
gebouwd; niemand beter dan ik zelve weet, welke dingen beter konden worden
opgelost dan thans het geval is.
Niettemin meen ik dat binnen het kader van de beschikbaÍe kredieten een
eenvoudig en doelmatig schoolgebouw is tot stand gebracht.
BÍ het voorontwerp heb ik zeeÍ veel nuttige wenken ontvangen van den heer J.
Baak, inspecteur bij het lagere ondeMijs; den heer Baak dank ik hierbij harteluk
voor zÍn adviezen, in het bijzonder voor de aangename en humane wrze waarop
Bi.i

hij dat deed.
Het technisch- bureaupërsoneel van openbare werken voor het dageli.iks toezicht
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en andere bemoeiingen stel ik op prijs van deze plaats te danken voor de
toewijding daarb0 betoond.
lnzake de gasverwarming stond den heer J. Veerman, ditecteur van het gemeente
gasbedrijf, mÍ ter zijde, ook den heer VeeÍman mijne dank voor zijn adviezen.
Zoo ook den heer A. Oord, chef- monteur van het G.E.B. alhier, mijn beste dank
voor zijn adviezen inzake de electrische veíichting.
Verder den heer W.P. de Vreede als aannemer voor de meesterlijke wijze waarop
hij den bouw uitvoerde.
Voorts mi.in dank en waardering aan allen die op welke wijze ook hebben
medegeholpen dezen bouw tot stand te brengen.
Tenslotte nog een woord van welverdiende dank aan de dames Konijnenburg en
Van der lMark, alsmede de heer Overveide voor hun keurige bloem- en
plantversiering die zij zoo spontaan en geheel belangeloos beschikbaar stelden.
Moge deze school in haar eenvoud en landelijke rust aan hare bestemming
voldoen en daarin een jeugd worden ondeMezen waarop nu en later onze
gemeente trots kan zijn.

De Wtte School in 1931, nog geheel vrii tussen Noordwijk-Binnen en NoordwÍjk aan Zee.
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Gisterenavond klokslag

10 uuÍ

werd
hier het badseizoen 1900 geopend door
een Zoetwaterbadgast. Een dronken

schipper, zooals later bleek, was in de
Schie te water geraaK, en hief zulk een

en geschreeuw
aan, dat noch duisternis, noch plasregen
de Schiebewoners kon weerhouden te
hulp te snellen. l\raar 't zou weldÍa te laat
zijn, het gekerm werd al minder. Zonder
tlvijfel, de drenkeling verdween in de
diepte. Toen echter een lantaarn gehaald
was, zag men den welbekenden bachusvriend tot zijn middel in het water staan,

jammerend gekerm

onbewust van zijn toestand, want hij
voegde den hulpbiedenden toe: "Nou,
nou, Wa - wa - wat motte jullie hier?"

zien op 't gebied der veiligheid en als het
zoo doorgaat zal NooÍdwÍk wel spoedig
in een a2ondeÍlijke, maar niet goedkoopere, klasse voor de assurantie
tegen brandschade geplaa'tst worden.
Twee branden in één nacht op slechts
weinige meters afstand van elkanderl
Zondagnacht deed de tram haar laatsten

rit naar

NooÍdwUk

aan Zee.

Eentge

passagiers zagen dat het dekriet op den

tuin van den heer A. van Raal van
Konijnenburg in lichterlaaie stond.
Onmiddelluk begaf men er zich naar toe

en mocht het gelukken de brand

te
blusschen en daardoor grooter schade,
vooral aan 't gewas, te voorkomen. De

met het voorgevallene in
kennis gesteld, was natuurlijk spoedig
eigenaaÍ.

De gemeente- veldwachter Vermeulen,

ter plaatse

bracht den badgast naar zi.jn schuit, die
een kwartier buiten het dorp lag.

Nauwelijks was dit onheil aÍgewend of
reeds steeg een gÍoote vuur- en rook-

NOORDWJKAAN ZEE
Twee ingezetenen, Jacob van Durvenboden lvlz. en Arie van Duijn Lz, vonden
heden morgen aan het strand, op
eenigen ahtand van elkander, ieder een
flesch waarschÍnli.jk zoo juist aangespoeld.
Die beide flesschen bleken een papier
te bevatten, waarop in 5 talen den vinder
vezocht werd, er op aan te teekenen de
plaats en het tijdstip waar ze gevonden
weÍden en ze daarna te zenden aan prof.
G. Gilson, Zoólogisch insítuut te Leuven.
Die opgaven werden gevraagd vooÍ het
ondezoek naar de stroomingen in de

aanwezig.

kolom op uit den hooiberg van den
landbouwer Bank van der Plas, op het
eind der Zeestraat. Even 1 jaar geleden
trof Van der Plas een zelfde ramp. mocht
het, dank de goede werking der brand-

spuilen en de betrekkelrke

windstilte,

gelukken de belendende gebouwen te
behouden, toch werd de berg met zijn
iRhoud door het vuur verteerd.
lMen zal het er wel algemeen over eens
wezen dat beide branden aan kwaadwilligheid zÍn toe te schÍijven. En ongetwijfeld zullen alle goedgezinde burgers
wel met ons instemmen an den wensch,

dat het de politie moge gelukken

dè

Noordzee.
Natuurli.ik werd aan het vezoek gevolg
gegeven.

daders te ontdekken.
Het ligt vooÍ de hand dat dergelijke voorvallen onrust en bezorgdheid wekken
onder de ingezetenen, te meeÍ waar de

MAART

gelegenheid om zóó iets te bedrijven,
zoo betrekkelUk gemakkelijk is.

't Begint er allesbehalve vroolrk uit te

lntusschen meenen wij toch ook dat het
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op den weg der ingezetenen ligt, zooveel

mogelrk

de erven en toegangen

tot

bij een huisorgel en een paar meubelstukken.

schuren enzovoorts aÍ te sluiten. Wij we-

ten het wel: voor boosdoeners is

men

nergens en nooit volstreK veilig, maar

toch dient er op gelet dat hen hun
misdadig bedrijf niet al te zeer wordt
veÍgemakkelijkt.
Bij ons nachtelijk bezoek merlden we

met genoegen dat er

verscheiden

stÍaatlantaarns brandden. Uitbreiding
van nacht-straaiveíichting zou zeker het
boosdoeners-bedÍijf niet in de hand
werken.
SEPTEMBER

Door het vallen van een petroleumlamp
ontstond gisteren een begin van brand
bÍ den heer W. Hogewoning, in het
Moleneind, alhier. 't Mocht den bewoners
gelukken den brand in zijn voortgang te
stuiten, zoodat de schade bepaald bleeÍ

Een ander ongeval, dat gelukkig ook
goed afliep, overkwam gisteren den

heer Jac. Kromhout jr. Toen deze met
een geladen wagen, bespannen met
twee paarden, zich op Frederiksoord
(een stuk land aan het Lange Pads)
bevond, liep een der paaÍden achteruit.
Daar de wagen dicht aan den kant der
sloot stond, kantelde hij om en kwam

met lading en paarden in den sloot
terecht.
De bestuurder wist zich te redden, maar
de paarden, vooral één ervan, verkeerden in gevaar. De spoedig aangesnelde hulp wist echter met vereende
krachten ook dit, nog jonge paard te
redden, zoodal alles zonder ongelukken
en met weinig schade afliep.

uit 1935 van Noordwíjkse meisies op een versierde wagen,
kennetik ter gelegenheíd van het bloemenfeest. lngezonden door Leen van
Duin (de Kriek). De namen van de meisies: Nel van der Zwan, Lenie van
Roon, Co Haak, Krina Korbee, Clara Korbee, Herma van der Zwan. Op de
Een foto

brik Piet

VÍnk.

Jarenlang werkte

in de Dennen, zoals het onder het

Staatsbosbeheer

ressorterende duingebied aan het einde van de Duínweg in de volksmond
werd genoemd, een gevarieerd samengestelde groep Noordwijkers. Deze
foto van "de dennenboys" werd ingezonden door Jan Braften, toen vÍjftien
jaar en zittend derde van links. Hij is genomen in het zogenaamde vrije vak
ter gelegenheíd van de pensionering van Leen van Roon in het najaar van
1950. De namen van de dennenwerkers: 1. Piet de Haan,2. Leen Meier, 3.
Jan Lindhout, 4. Teun van Rijn (de Sok), 5. Jan van Leeuwen,6. Leen van
Duin (de Kriek),7. Jan van Duin (de Lappe), 8. Cor Houwaart,9. Jan Butk, 10.
Leen van Roon (de Pineut), 11. Piet vaÀ Duin (Lange Piet), 12 Boswachter
Ass,es, í3. Jan Hoogstraten, 14. Kees van der Niet, 15. Willen Plug (Koos),
16. Manus van der Berg, 17. Quirinus SchelvÍs, 18. Kees Duindam, 19. Koos
Vink, 20. Jan Bralten, 21 . Jan Plug (met de hond Frida, was de jachthond van
Assies), 22. Jan Maríjt, 23. Kees van Duin, 24. Willen Ktinkenberg, ?5. Jan
van der Wiel,
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Nog een íoto van donnenwerkers, nu uit de jaren doftig, aíkomstig van
Leen van Duin (de Kríek).
Wie helpt ons aan namen?

ln de serie Uit het archief van Kloos opnieuw een aantal foto's uit de
omgeving van het Jan Kroonsplein, die de fotograaf Peters begin 1913 in
opdracht van Jan Kloos maaKe. ln totaal ging het om vijftien opnamen,
waarvoor

de

Noordwijkse geschiedschrijver

het destijds niet

te

veMaarlozen bedrag van fl. 22,50 betaalde.

Foto 1: Een huisje op dè plaats waar
Leen Beuk zijn garage liet bouwen. Het
werd bewoond door Willem Waasdorp,

eÍ nog een
in hebben gedreven. Via een

terwijl de dames VeÍloop
winkeltie

inrit kon men hier bi.j de boeÍderii van
Caspers aan de Hoofdstraat komen.
Deze Caspers, die de Zeehond weÍd
genoëmd, was tevens eigenaar van een

voormalige haringrokerij

en

een

nettenzolder.
Foto 2: ln deze omgeving stond ook dit

huis met schuurtjes. Ook

deze
bebouwing moest plaatsmaken voor de

lJsbrand van Rooyen uit de Hoordstraat,
ondergebracht. ln een van de huisjes
dreef hij tevens, met zijn vrouw Leuntje
Smit, een winkeltje.
Foto 3: Over deze plekwaar het huis van
Piet Caspers heeft gestaan bestaat wat
onduidelijkheid. ln het gemeentearchief
bevindt zich een foto van dit huisje
waaÍop staat aangegeven dat het in de
Schoolstraat stond. Ongeveer daar

waar nu de winkel van Van Asten

is

gevestigd. Waarschijnlijker is dat het
indertijd aan de Jan Kroonsweg heeft

garage van Beuk. Op de achtergrond het

gestaan. Caspers was stoelenmatter
en rietvlechter. Bij een ongeluk met de

Palacehotel.
Volgens oudeÍe Noordwijkers werd dit
grote hotel in minder dan een jaar

tram verloor hi.i beide benen.
Foto 4: HeEelfde huis van Caspers, genomen vanaf de achter- en de zijkant.

juist gereedgekomen
gebouwd.

ln de schuur links was

de
bakkerij van Jan van Rooyen, broeÍ van

Gaspers heeft ook nog gewoond en
gewerkt in een huis naast het museum.
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Als voormalig

vissersplaatsje was
Noordwijk aan Zee niet alleen de thuishaven van een aantal zijdse bommen,
maar was het tevens de vestigings-

plaats van een

oÍ

meer scheeps-

makerijen.
De eerste vermelding met betrekking tot

deze nijverheid is te vinden in een
contract anno 1444, gesloten tussen

kerkmeesters en stuudieden van Noord-

wijk aan Zee in verband met de bouw
van een vierboet. ln dit contract wordt
melding gemaaK van 'Vrederic die
sceepmaker". ln de bede oÍ omslag van
1554 komen we een "sceepmaker
Pous" tegen en uit dezelfde bron van de
jaÍen 1561 en 1562 maken we kennis
met de "sceepmakers Adriaen Jacobsz.
en Jacob Pietersz.". lets later in 1584
houdt Dirck Adriaensz. zich bezig met de
scheepsmakerij en in 'í597 koopt
scheepsmaker Pieter Cornelisz. voor
het bedrag van 6 stuivers "de tacken ofte
affsnoijsel van de boomen van 't oude
marctvelt". Louter op gevoel en de
genealogische gegevens van de familie in ogenschouw nemende, moet
deze Pieter Cornelisz. een vÍoège

voorzaat zijn van de in Noordwijk en
omgeving sterk vertegenwoordigde familie De Groot. En in 1628 veMerft
scheepsmaker Adriaen Dircksz. zich de
eeuwige roem wegens de levering van

die gebrand werden ter
gelegenheid van de verovering der

teertonnen

Zilvervloot door Neerlands meest bezongen zeerover Piet Hein. Een zoon

van Adriaen DiÍcksz., Jan Adriaensz.,

wordt in het archief van het Heilige
Geesthuis voor het jaar 1644 ook nog

als

Dircksz. en Jan Adriaensz. uit een elkaar

opvolgend geslacht van Noordwrkse
scheepmakers, maar het blijft vooÍals-

nog bij een

veronderstelling. Hun

scheepswerf bevond zich in de Voorbuurt ter hoogte van Extersslop en is bij
de grote brand van 1607 afgebrand en
daarna herbouwd. Eveneens in 1628
wordt Engel Clementsz. Balkenende
als scheepmaker genoemd. Hij was de
bezitter van twee huizen ter plaatse van
de in 1647 gebouwde Hervormde kerk.
Uit een transportalde van 2 juni 1647
wordt duidelijk dat Engel Clementsz. op

die datum zijn bezit verkoopt aan de
kerkmeesters van de nieuwe kerk te
Noordwrk aan Zee Het wordt daarin
omschreven als: zeker erf met een
steeg op welk erf de nieuwe kerk voor
een gedeelte gelimmerd zal worden, en
daarbij nog een huis en erf dat bestemd

is

tot predikantshuis.
De scheepsmakerij van Engel

bevond

zich in het Noordeinde, blijkens een
transport uit 1662, waarbij Engel
Clementsz. Balkenende aan zijn schoon-

zoon Willem Cornelisz. de Haes

een

huis en erve met schuur, taanhuis en
houtopslag verkoopt. Dit complex wordt

ten ZO belend door Pieter de Ruijter
ofwel de Museumboerderij en ten ZW
door een drietal percelen, de BuuMeg
en daarover de kerk. Onder de bedingen
bÍ deze verkoop is de eis dat de
verkoper gedurende zijn leven gebruik
mag maken van de op het erf staande

timmerschuur, maar dat deze na zijn
overlijden moet woÍden aÍgebroken. Hij
of zijn zoon Jacob Engelsz. zullen nabij

dè schuur hun

scheepstim merhout

mogen opslaan. Voor het uitbrengen

scheepstimmèrman opgetekend.
Zeer waarschijnlijk stammen Adriaen

van een schuit zal echter toestemming

Jacobsz., Dirck Adriaensz., Adíaen

van de koper nodig zijn. Zoon Jacob
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werf in het Noordeinde is ontstaan, blijft
onduldelÍk. Bij de dood van Engel Clementsz. van Balkenende heeft Willem
CoÍnelis de Haes het bedrÍf niet
voortgezet. Wel is bekend dat scheepmaker Jacob GÍze Sonneveld in 1683

met zijn bedri,f in het Noordeinde is
gevestigd. Het ontstaan is mogelijk te
vinden in een transportaKe van 10 juli
1675, waarin Jacob Cornelisz. Hars
(geen Haes!!) een huis,

eÍ

en droogtuin

verkoopt aan Gijsbert Jacobsz. Sonnevelt. Het perceel grenst ten noordoos-

ten aan de gemene schulpweg en ten
noorden aan de Grafelijkheids WilderSituatieschets waar de

scheepsmakeij heeft gestaan.
Engelsz. heeft goed 10 dagen eerder
een huis gekocht aan de BuuMeg, waar
hij zi.in eigen scheepsmakerij is begon-

nen. ln 1672 verkoopt zijn inmiddels
hertrouwde weduwe, Aeltje DiÍcksdr.
van der Bouchorst, deze scheepsmakerij aan Engel Clementsz. van
Balckenende. Daarna komt de scheeps-

werf in handen van Warbout Jacobsz.
van der l\4ij en diens weduwe, Jannetje
Engelen, verkoopt in 1710 een "scheep
makerÍe" aan Willem Harmensz. Schilperhoek. Als die opzijn beuÍt in 1717 het
perceel aan Arij van der Cloet verkoopt,
wordt èr niet langer over een scheepsmakerij gespÍoken. Later, in í793, sticht
ArÍ Schoneveld van der Cloet naast het
gasthuis een nieuwe scheepsweÍf

welke gerund werd door zijn schoonzoon Maarten Kruijt en later door diens
zoon Gijsbert Kruijt. ln 1840 kochten de
scheepstjmmerlui Thomas Verloop en
Engel Groen het bedrijf en niet veel later
kwam op deze plek aan de scheeps-

bouw voorgoed een einde.
I.AATSTE SCHEEPSWERF

Het tijdstip waarop de laatste scheeps-

nis. ln 1702 leent Arij Wouters (Vink) die
gehuwd was met Marijtje Jans, tevoren
weduwe en boedelhoudster van wijlen
GÍsbert Sonnevelt, een bedrag groot fl.
240,- van Jan Pietersz. Berendrecht. Tot
zekerheidstelling dient zrn huis, schuur
en erve met droogtuin gelegen aan de

gemene schulpweg.

De

ongehuwde

Aagje Gilze Sonnevelt verkoopt in 1751
een huis en erf met een timmerschuur
en droogtuin aan Jeroen Jacobsz. Vink,

die gehuwd is met Jacoba Sonnevelt.
Als boedelhoudster verkoopt Jacoba in
í78'1 aan Leendert van der Schalk een

erf en droogtuin gelegen
tussen het erf van de koper en verkoper.
Het strookje is I roeden 6 voeten lang
en 6 roeden 4 voeten breed ofwel 768
m2. De koopsom bedraagt fl. 20,- wat
neer komt op een prís van iets meer
dan 2,5 cent per m2. Van Leendert van
der Schalk is bekend dat hij in '1766 door
Theodora Odilia van der Does, Vrouwe
strookje

van

Noordwijk,

tot

schrijver van

4

zogenaamde "Groet Schuijten" is benoemd. Deze schepen waren voor de

helft eigendom van de Vrouwe van
Noordwijk, voor een kwart van AdÍiaen
Hoogop, baljuw en schout van Noordwijk en voor het andere kwart van Jan
Duijndam, schepen van NooÍdwijk. Tot
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Het woonhuÍs met línks nog net zichtbaar de scheepsmakerii.
1775 blUft Van der Schalk alleen bekend

als reder van 3 of 4 vissersschepen,
maat in 1776 staat hij in een rekening
aangaande de visserspink Wilhelmina
HenÍiette vermeld als scheepstimmerman. ln í783 verkoopt Volkert Gijze Vink
namens Jacoba Sonnevelt aan Arij

hier

te maken met het
ïot zijn overlijden in de-

kenneli.,k

schuitengat.

cembeÍ 1791 blijft Leendert van der
Schalk zowel als reder en als scheepsmaker fungeren. Reeds eerder in 1790
was zijn zoon en mogeli.ik opvolger
Cornelis van der Schalk overleden, wat

Schoneveld van der Cloet, Antje Corbee

tot

weduwe van Klaas Waasdorp en Jan
Gijze Sonnevelt een zondeÍ nadere
aanduiding bepaald perceel, dat ten NO
en ZO belend wordt door het erf van
Leendert van der Schalk. Opvallend bij

maker Hendrik Smit als bewindvoerder
van de írma'Erven Leendert van der
Schalk" optrad. N/logelijk is dat de reden
waarom Arij Schoneveld van der Cloet in

gezamenlijke
kopers allemaal Noordwijkse reders
zi.jn, behalve Jan Gijze Sonnevelt die dan

begonnen. Arie van der Schalk, de zoon

dit transport is dat de

nog als stuurman door het leven gaat,
maar in 1790 eveneens tot het gilde der
reders is toegetreden. Deze samenweÍking van personen die tezamen de

gehele Noordwi.jkse visserij bestieren,
duidt op een gemeenschappeli.jk belang en dat is er ook, want we hebben

gevolg had dat meesterscheeps-

1793 een eigen scheepsmakenj

van Cornelis en dus kleinzoon

is

van

Leendert van der Schalk, werd in 1808
meerderjarig en wordt dan ook prompt
als Íeder geboekt.
NIETGOED

Het gaat in de Franse tijd echter niet
goed met de visserij en nadat hij in 1812
nog eigenaar is van slechts 1 schip,
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houdt de redeÍij Van der Schalk op te
bestaan. Tussen 1820 en 1823 is Arie
van deÍ Schalk overleden, mogelrk als
een der vermisten bij het vergaan van
een NoordwUkse bom op 6 maai 1822
bí Huisduinen. Van de 6 opvarenden

staat alleen

de 19 jaar oudè visser

Cornelis Zuidhoek als verdronken bij
Zijpe in het overliidensregister ingeschreven. Van de 5 andere opvarenden
zijn de lichamen kennelijk niet gevonden of geidentificeerd. Hoe dan ook, in

het

huisnummeringsregister

van

1823
staat als bewoonster en eigenaresse
van de scheepsmakeÍij zijn weduwe
Maria van Egmond vermeld. Bij de aanvang van het kadasteÍ in 1832 staat de
weduwe van Arie van deÍ Schalk te boek

als eigenaresse van een huis,
scheepsmakerij, waarvan

de

eí

en

totale

oppervlakte í260 m'? bedraagt lvlaria
van Égmond komt in 1838 te overlijden.
Cornelis van der Schalk, als enig erfgenaam, wordt vervolgens eigenaar van
de scheepsmakerij en zet het bedrUf

voort. Als in 1839 het Fonds der
Nijverheid te Noordwijk aan Zee met 4
bomschepen de visserij nieuw leven
tracht in te blazen, wordt Cornelis van
der Schalk daarover tot boekhouder
benoemd. ln 1841 raakt Jacob Koning,
schoolmeester en reder, wegens een
uitstaande schuld van fl. 12,500,- zijn 6
bomschuiten kwi.jt aan de Írma H.H.
Gallis en Compagnie te Hoorn. Deze
Íirma stelt Van der Schalk tot boekhou-

der aan en verkoopt de
vervolgens per

í

schepen

februari 1842 aan ge-

bekend

dat er in 1855 een nieuwe

bomschuit is gebouwd die de naam van
Zeemanshoop draagt, terwijl in 1865
nog 3 nieuwe bomschuiten van stapel
zijn gelopen. Maar in 1867, hij is dan al
langer dan 35 jaar weduwenaar, maakt
hij een eind aan zijn bemoeienis met de
scheepsmakerij en zet ook een stap
terug in het Íederij gebeuren. Op de 6"

februari van dat jaar verkoopt h, het
westelijke deel van een huizing annex
scheepsmakersloods aan zijn schoonzoon de reder Cornelis van Duin. De
koopsom bedraagt Í1. 1500,- Diezelfde
dag vindt ook de scheiding en deling
plaats van de nalatenschap der goederen die deel uitmaakten van de gemeen-

schappelijke boedel van Cornelis van
der Schalk en zÍn in 1840 overleden
vrouw Leuntje van Beelen. Naast huizen
en een perceel weiland behoren ook 6
bomschuiten tot de onroerende goederen, terwijl van de roerende goederen
enkele partijen hout, een voorraad zout,

een partij bokking, netten, garens,
ijzeMaren en gereedschappen deel

uitmaken. En bij de uitstaande vorderineen voor een geleverde
bomschuit aan G. Verdoes te Katwrk en

gen is er

leverantie van 2 nieuwe masten aan
Zandvoortse reders. Onder de lasten
vallen twee niet betaalde rekeningen
voor de levering van partijen hout, drie
rekeningen voor touwwerk aan touw-

Rlp en GÍaft
en nog twee rekeningenen voor geleverd zout van leveranciers uit
slagers uit OudewateÍ, De

Vlaardingen.

noemde CoÍnelis van deÍ Schalk. Het
Fonds der Nijverheid gaat in 1848 failliet

BERGAFWAARTS

waarmee Cornelis van der Schalk op
dat moment nog de enige Noordwijkse
redeÍ is die met zrn schepen de versharingvangst uitoefent. Als rederijmeÍk
voeren zijn bommem een half wit rond
op de boeg. Van de scheepsmakerij is

Bij de verdeling worden de bomschuiten
als volgt toegewezen: Cornelis van der
Schalk bljft eigenaar van het bomschip

de Hoop, zi)n zoon Dirk

krrgrt het

bomschip de Victor Jacob; schoonzoon

Cornelis

van Duin de

bomschepen
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Jonge Leendert en Jonge Dirk
tenslotte schoonzoon Engel Smit
bomschepen de Jonge Johanna en

en
de
de

Twee Gezusters. Rond 1886/1887 verkoopt scheepsbouwmeester Cornelis
van Duin zijn huis, schuur en erf aan de

reder Pieter van Duin. Wanneeí

de

eeuw heeft plaatsgevonden. Met

de

laatste bom is gebouwd en op welk
ti.idstip de scheepsweí defrnitief ophield
te bestaan is niet bekend, zeker is wel
dat dÍt nog voor de aanvang van de 20"
Íederijen ging het eveneens snel bergafwaarts. Die van Cornelis van der Schalk
eindigde bij zijn overlijden in 1869. Pieter
van Duin moest zijn schepen in 1902

wegens faillissement verkopen, terwijl
Engel Smit twee jaar later is gestopt. Aan
de teelt van 1913 nam nog 1 bomschuit
deel die vanaf het Noordwijkse strand 4

De zogenaamde groene schuur
die bi het redershuis behoorde.
Hierin werden de bomschuiten
gebouwd.

reizen heeft gemaakt Dat laatste jaar
bedroeg de vangst 1000 tonnen pekelharing en 150 kanties steurharing, met
een besomming van respectievelÍk Í1.
18,- per ton en fl. '14,- peÍ kantje.
Herman Schelvis

Bronnen: Oud Archieí Gemeente NoordwÍjk.
A. R.A. Rechterlijk Archief NoordwÍjk.
A.R.A. Notaieel Archief Noordwijk.
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ln een van zijn vele opschrijfboekjes verhaalt Jan Kloos, de Noordwijkse
qeschiedschrijver, van een tochtje door de Bronsgeest. Met twee vrienden,
J.N. Piétist en C.M. van der Lee, gaat hij op 28 mei 1905 op zoek naar de
overblijfselen van de abdi Leeuwenhorst. Ook in die tijd, bijna een eeuw
geleden, was er echter nauwelijks leÍs yan het eens vermaarde vrouwenklooster over. Niet veel meer dan wat bakstenen moppen van de toegangspoort die net over de Maandagse Wetering stond en een oud

gebouwtje dat De Hal wordt genoemd. Wel vonden zij, ook langs de
wetering, een zware hardstenen plaat van bÍjna tweeénhalf bij anderhalve
meter. Zij kwamen tot de conclusie dat dit de waterstoep van het huis van
Casper Fagel moest zijn geweest. Een kwart eeuw later, in 1928, wordt deze
steen nogmaals ondezocht, onder meer door de toenmalige gemeentearchitect Van Vliet. Daarbi bleek dat het een leistenen grafzerk betrof
waarop een Ílauwe aibeelding van een abdisgedaante was te zen.
Stoepsleen of grafsteen, de steen lag in elk geval op de plaats waar Fagel
eens woonde-
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De ingangspaftij van de abdij Leeuwenhorst volgens een oude gravure,
gezíen vanaf de brug over de Maandagse Weterinq met rechts het huis van
. Achter en naast het huis laq de botanische tuin.

Fagel was van 1672 tot zÍn dood in 1688

raadspensionaris van Holland als opvolger van Johan de Witt. Als vertrouweling van Willem de Derde moet hij een
invloedri.jk man zijn geweest.
VandaaÍ dat de RiddeÍschap, de toen-

malige eigenaar van Leeuwenhorst,
hem een van de overgebleven gebouwen van de abdrj als woning

toewees. Dat moet direct rechts van de

toegangspoort

gestaan.

De

van de abdij

hebben

ongetrouwde raadspensionaris maalde er in zUn korte

leven, hij werd nog geen zestig.jaar, een
paradijsje van. Niet alleen dat hi.j het
huis een'vernieuwde gedaante" gal hij
legde er ook een botanische luin omheen. Om de waterstand van deze tuin te
kunnen regelen liet hij tevens een sloot
graven, uitkomend op de Trekvaart. Heel

wat kinderen uit NooÍdwijk stonden op
deze Fagelsloot, ook wel het Fagele
genoemd, voor het eerst op de schaats.
MEESTERDEBOER

ln 1937 ontuing KIoos van twee kanten
de vraag of hij iets meer wist van de tuin
van Fagel. Een vermaard plantkundige,
C.A. Backer, die zich vooral met de
achtergrond van de namen van planten
bezig hield en daar een standaardwerk
over schreef, vroeg Kloos om inlichtingen
over de Hortus Fagelianus. Daarnaast
was ook Herman de Boer in de tuin
geïnteresseerd. Oudere Noordwijkers
zullen zich De Boer nog herinneren als
de schoolmeester die graag met de
kinderen de duinen intÍok. Hij woonde
na zijn pensionering in Zeist. Ook hij

was goed thuis in de

plantenwereld.

r,J
I

;

in 1929 de boerderij van Wassenaar in de
Bronsgeest. Het restant van de abdij stond en staat als een b|gebouw op zin
Braakman fotografeerde

ei.

Van zijn hand verschenen twee boekjes
voor het ondeMijs over lente- en zomeÍbloemen. De Boer was vooral gelnteÍesseerd in een plantje, heermoes, dat
door Fagel in zÍn tuin werd gekweekt.

een ovezicht van particuliere pladtentuinen in de NoordelÍke Nederlanden
wordt gezegd dat de tuin bij het buiten
Leeuwenhorst in NoordwÍkerhout lag.
Van Hans Willem Bentinck, een

jeugdvriend van Willem de Derde, is een

Veel wijzer kon Kloos de beide heren
niet maken. In geen van de archievën
die hem bekend waren woÍdt de tuin
genoemd. Ook in een veÍkoopakte van
Leeuwenhorst uit 1801 is geén sprake
van een botanische tuin. Wel komt men
er gezamenlijk achter dat er in het
BeÍlijnse herbarium nog steeds planten
uit de tuin van Fagel werden bewaard.
Deze planten waren door een Leidse
hoogleraar, Paul Herman, in de tuin
veÍzameld. Tevens werd bekend dat de
beroemde Franse botanicus ïouÍnefort
bezoeken aan de tuin heeft gebracht. ln

brieÍ.,e aan Fagel bewaard gebleven.
Vanuit Engeland vraagt hU daarin om

hem enkele planten uit zijn tuin te
zenden. Het gaat hem daarbí vooÍal om
de'sassafras en de cupressus virgin".
ln het congrescentrum Leeuwenhorst is
een kleine expositie over de historie van
Leeuwenhorst ingericht. Daarin wordt
ook de tuin van Fagel genoemd. Hij zou

de

eerste kweker

in ons Iand zijn

geweest die gebruik maakte van een
veMarmde kas.
De Hortus Fagelianus is niet meer. Ook

Met muren van 35 cm en zware binten voof het dak en de zolder trotseeï7 'De

Hal' de eeuwen. ln dit gebouMje zou ooit de slagerii van
v rouwenklooste r zij n g ewee st.

het

v
de poortierswoning van de abdij is met
de grond gelijk gemaakt. De plaats waar
het paradijsje zich ooft bevond is echter
nog steeds een bezoekje waard. Met
Kloos zou je dan het dichtwerkje van
Hasebroek kunnen aanheffen:

Ter Lee, geheiligd door gebeen,
waar ís uw luister van vooheen?
Vérganklijkheid ontnam uw palen:
ja, wio uw lanen rond mag dwalen,
o Leeuwenhorst! Zal 't woord herhalen:

'O ijdelheid der ijdelheen!"

Wllem

Binnénplaats van da abdij Leeuwenhorst

Vanaf 1 juli tot eind augustus kan mén
weer iedere dinsdagavond deelnemen
aan een historische rondwandeling door
Noordwijk-Binnen. De start is om 19,30
uur bi.i hèt raadhuis, de kosten zín Íl 5.per persoon inclusieÍ koffie en een bezoek aan de Grote of Sint Jeroenskerk
Aanmelden kan bij de WV of bij het museum Oud-Noordwijk. De rondleiding is
in het Nederlands, Duits of Engels. Na
afloop tijdens het bakje koffie in restaurant Het Hof van Holland zijn er enkele
leden van de klederdrachtgroep paraat
om uitleg te geven over de gedragen kleding uit vroeger tijden.

Baalbergen

