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NOORDWJK BUJFT PAREL

BUNAMEN

Mevrouw Prins-WÍede uit Oegstgeest

Zie ik de voorbeelden van de

vond op de achterkant van de bekende
tekening van de Noordwijkse kust vanaf
de zee gezien van Leon SenÍdit gedichtje,

geschreven door mevrouw G. BedijnSmit.
Noordwijk, parel aàn de kust,
wat is het lang geleé,

in Blauwdotter

'1

16 dan dènk

bi.inamen

ik zo hoeft

het niet. Let wel alsje zoiets doet doe h6t

dan goed. lk zag Cob van Griet van
Klaren. Foutl lk zeg toch ook niet Bert
van Leen van Berten of Leen van Berten.
Een boek van Dirk is van jullie Dirke, dat

is

Noordwijks. Siem Rotje had geen

Dot./'e vr'ss6rshu,s./.os vlak bij zeo,
wat heersta hier, toen 'n rust.
Je bomschuitan aan het strand,
kindaren spelend in het zand,
ménsen in mooia klederdrcchL

zoon Nico. De kindèren van Siem Rotje
waren Wump, getrouwd met Klaas Voet
(misschien was Nico daar een zoon

wat was dat toen een pracht.
hel is wel lang geledén,
we leven nu in I heden,
er ís veel schoons verloren,
dat kun je van oude Nootdwijkers nog
horenVelèn pin^en nu ean traan,
wat er toch in Noordwijk is vargaan.
Yissa/shu,3/és zij n ve rdwe n én,
op hun plaats zijn betonblokken

Schreeuwe0, getrouwd met Jannie van
dè Meerniet, verder Henk (de Kneuter)
en kma (Bekkie).
De ZuÍe heette Dirk Plug, Cor Bouwmèester was een goed monteur, vandaar de Truc. Om op Griet van Klare
terug te komen: we lagen als jongens

veÍschenen.
Vele maanden in t jaar is hier geen
rust,
en toch Nootdwijk, blíjf je de parel van

de kusl

van), verder Lena, getrouwd met Gijs
Houwaart, Dirk Rotje, Jaap Rotje (de

nogal eens met haar overhoop. Ze
in het laatste huisje van de
Noordzeesteeg. En als wij van strand
kwamen gingen we liefst over de dam

woonde

tussen Griet van Klare en de Poolstar via
Olieburg n6ar de Jan Kroonsweg. Maar
Griet was oud en dus niet zo'n probleem, erger was Hannes van Wijk. Die
liep daar nogal eens met een wandel-

stok, oppassen was dat.
Over Hannes van Wijk gesproken. ln de
Zeekant laat Ton Meijer op aangeven
van Dick van Delft weten dat Hannes
een van de oprichters van de Thijswijk

was. Z'n verhaal klopt op eén ding na:
volgens mij was de medeoprichter van
de ThÍswijk (MaÍ)Tinus van Wijk.
En nu ben ik bij Op e'vist. ln't eerste

boekje schrijft Ton Merer dat naast
Johan oÍ Fíits de Witt Kat$/Íkse Maart

liep.
lk ben biina 50 jaar van 't dorp maar er
zijn dingen die je niet vergeet.
Groetend Maart Plug, Drachten.
BIJNAMEN (2}
Graag wil ik een aanvulling geven op de
namenlijst van Cees van der Niet over

de Piet

Heinstraat.

Piet Passchier, de Glaze Piet nr. 79.

Cor Bouwmeester, de Truc (druffoutie

woonde: dat is niet goed. Een man heet
Maarten of lvlaart. een vrouw heet
Maartie of Maart. ik heb ze wel gekend.

verhelpen van stolingen
motoren en dergelijke.

Een vrouw dus. Van een man zou je
zeggen l\4aart de Katteker. Van een

Leen van Beelen, de Engelsman; dankt
zijn biinaam aan het feit, dat hi.i er zich zo

vrouw Kattekse Maart. We hebben het
nu oveÍ een Noortuks dialecteigen.
MaaÍ ik was via Kattekse Maart in de
Buurt verland. Na Jannetje Potter zat
daar Verhaar met rookwaar en koffe en
thee. Voor Henk Koelewijn zat daar
iemand van wie ik m'n eerste limmeriek

over verbaasde, dat een kleinkind van
hem dat in Engeland woonde, de
Engelse taal zo snel machtig was.

leerde. Geplaatst in de Noordwi.iker:
Een bijziende juflrouw in Noordwijk
die zei als ik thuis op de klok kijk
den zie ik niet goed.
lk koop een bríl bÍj Stutvoet
dan kijk ik weer minstens tol KatwÍjk.
Nu nog wal vóór Jos van WÍk (de Saba)
zat daar Jan Caspers met rookwaren.
Achter de winkel op de dam een lokaal.
Werklozen konden daar een kaaÍtje leggen. We noemden het klikhok. Toen Jos
van Wijk kwam ging het klikhok weg. Dat
ging naar de Achterweg. Dat wèrd Ons

Gebouw. Er stonden daar

2 biljarb

en

Kees Vlieland hield toezicht LateÍ kwam
daar Niek de Wels met z'n café.
lk miste ook nog Brederode ( Cres
schoenen 6 maanden garantie) en het

kaaspaleis. Dat adverteerde met een
sandwichman, Chris Tangerman, een

soort dwerg. Hij keek zo gÍaag naar
jonge vrouwen dat hU een keer in de
Buurt met z'n hooÍd tegen een boom

in Blauwdotter), hij was erg handig in het
aan auto-

Hazebroek, het maanlandschap; (hoek

Piet Heinplein Duinweg).
S. van deÍ Werf, het maskert vanwege

zijn onveranderlijke

gezichtsuitdrukking
(van de kruidenierswinkel, hoek Quarles

van Uffordstraat).
Willem van Duijn, de Toetebat; zoon van
Arie van Duijn op nr. 74.
Aal Ammeraal, Aal Non; vrouw van Van
der Nièt (Wuksem) op nr. 66.

Jaap (Jacob van Rooyen), de Ezau;
wellicht is het leuk te vermelden hoe
iemand zo'n merkwaardige bijnaam
kon krijgen. Toen deze Jaap naar de
lagere school ging waren er toevallig
nog twee jongens met die naam. Om ze
in de klas uitelkaar te kunnen houden
vo€gde de meester de namen van hun
vaders toe. De vader van 'onze" Jaap

heétte Engel, waardoor Jaaps
veranderd werd in Jaap

-

naam

Ezoon, een

naam die al gauw verbasterde tot Jaap Ezau.

Siem Klinkenberg, Siempie Rot(fout in
Biauwdott6r), ook wel genoemd de
zwaardvechter.
Bedijn, de Slotvoogd, op nr 56.

Hazenoot, de Nogatblok, op nr 26.
J. van Dui.in, de Econoom, op nr. 24.
J. Hoek, de Oente, op nr. 14.
Plug, Engel top, op nr. 23.
Van de Egbert de Grootstraat kan ik nog
noemen: P. Hazenoot, de Draaier.
Van Rooyen, de kouwe smid; deze man
was machinebankwerker, dus bewerKe
hij metalen bij een lage tempeÍatuur
(draaien, schaven, vïlen enzovoort), dit
in tegenstelling tot de traditionele smid,
die metalen
hoge temperaturen
bewerkte.
L. Smit, Leen Kakkie.
En van de Quarles van Ufiordstraat:
Gravemeijer, de uitvinder; onder andere

bij

staat op zijn naam een

bi.jzondere

voorvork van een fiets.
W. VeÍloop, de Saddock.
Ed Vink, de Fem.

Bij ons thuis was het geven

Fritsie BaalbeÍgen (pag. 31),

de
Kippevurv€r (pag. 13), Aai Snot (pag. 15)
Malle Piet (pag. 31), dan word ik daar
verdrietig van. Andere lezers bij weer
andere namen - zullen dezelfde ervaring
hebben.

U vergeet dat hun kinderen en

klein-

kinderen - in één geval zelfs de weduwe
- onder ons wonen. De dragers van de

namen die ik aanhaalde waren allen
zeer nutige mededorpsbewoners, en
hun gedachtenis zou ik gaarne in ere
houden.

J.N. Baalbergen.
BUNAMEN (rt)

Bij de

Noordwijkse bijnamen

in

Blauwdottèr 116 is een foutieve bijnaam

vermeld; Piet Heinplein I Cor
Bouwmeester moet niet zijn Cor de
van

bijnamen een sport; niet alleen binnen
het gezin, maar ook daaÍbuiten, in de
straat, of aan mensen, die regelmatig

vooÍbij kwamen.
Een bijnaam moest wel op de een oÍ
andere manieÍ bij de persoon passen.
lk herinner me dat bij ons in de Egbert
de Grootstraat op een bepaalde dag
iemand kwam te wonen, die er nogal

Russisch uitrag. Binnen de kortste
keÍen had hij z'n bi.inaam tè pakken:
Dimitroff
Henk van Duin

Turk, maar Cor de TÍuuk
C.H. van der Niet, Katwjk
GASTAI{TAARNS

Mijn schoonvader Arie van Wouw
(geboren op 01-02-1905 en overledèn
02-06-1983
Noordwijker

in

Noordwijk)

in hart en

was

een

nieren. Het

gÍootste deel van zijn leven heeft hrj niet
in Noordwijk gewoond. Hij is mèer dan

twintig keer verhubd maar Noordwijk
bleef hekken en toen hij oud was keerde
hij terug naaÍ Noordwijk in Sint Jeroen.

Uit gesprekken met

oud-Noordwiikers

bleken er vaak verre familierelaties met
BUNAMEN (3)

mijn vrouw (zijn dochter) te bestaan. Niet

ln nummer 116 (najaar 2000) van

verwonderlijk.

de
Blauwdotter wordt de verschijning aangekondigd van èen boek met Noordvl,ijkse bijnamen.
U meent dat het gaat om het vastleggen
van een belangrijk facet van de Noordwijkse geschiedenis. Echter weet u - net
zo goed als ik - dat veel namen een zeer
negatieve uitstraling vertonen.

AIs ik lees: Baal Toetie (pag. 13)

en

De moeder van

mijn

schoonvader was eèn Slals, Antje Slats.

Door de vele nzzaten blijken nu familiebetrekkingen zeer ingewikkeld te zijn.

Dat hij misschien een schoonzoon
kreeg uit Noordwijk deed hem veel
plezier. De vriendinnen van zijn dochter
waren mindeÍ enthousiast. Mijn vrouw

veÍtelde dat die meiden toen vroegen:
'Hebt'ie klompies aan?' Dat sloeg op

mij dus.

Hi komt aan

Stad en dorp. Zo begint een verkering
van een Leids stadsmeisje, met een

Hij zet neer ...
Hij klint op ...
Hij doet aan ...

Noordwijk. Wat bleek? Die stadse, met
die dorpse inslag, bleek meer NoordwijkeÍ te zijn dan ik ooit zou woÍden.
Mi.jn schoonvader kon heel lyrisch over
Noordwijk veÍtellen. lk heb veel over
Noordwijk van toen gehoord, maar
sorry, het sprak me als twintigjarige niet
aan. ln de loop der jaren kreeg ik steeds
weeÍ diezelfde verhalen te horen. lk
werd ouder, leerde meer mensen kennen en de verhalen begonnen me toch
wel aan te spreken. Stom natuurlÍk, dat
je toen die verhalen niet hebt opgeschreven
Hij vertelde dat vroeger de lantaarnopstekeís met een ladder de buurt

Hi klint aí ...
Hij pak op ...
Hi gaat héen ...
Ziet u het voor u! Haast toonloos werd
het verhaal opgedreund. BÍ de volgende

dorpse inslag, met een jongen uit

introkken om

de gaslantaarns aan te

steken. Voor kindeÍen uit die tijd was dat

een feest. ln de periode dat ze nog op
straat mochten spelen omdat het nog
net niet donker was, waren de lantaarnopstekers een dankbare onderbreking

van de beginnende avond. Kinderen
trokken met de lantaarnopsteker mee
van lantaarn naar lantaarn.
Heel plastisch vertelde hij: Als het tijd
was om de gaslantaarns aan te steken

keek de lantaarnopsteker met

laddertje

op zÍn

ziJn

schouder schichtig

rond. Geen kinderen! Gelukkig! Hij zette
zÍn laddeítje tegen de eerste lantaarnpaal, klom omhoog en trok via het
kettinkje het gaskousje aan. Dan.... een
groep kinderen onder de lantaarn 0e
zag het voor je). Da lantaaÍnopsteker
ging naar de volgende lantaaín, de kinderen volgden hem. Zonder een spier te

verrekken declameerden de kinderen,
doods bÍna, de werkzaamheden van de
lantaarnopsteker.

...

gaslantaarn stond het gíoepje er weer.
Hij komt aan ...
Miin schoonvader veÍtelde dat na zo'n
twinlig g6lantaaÍns de opstekeÍ zo
kvvaad weÍd dat hij de kinderen met de

laddeÍ achteÍvolgde. Geen succes natuurlijk: een vermoeide man m€t ladder
kan het nooit winnen van de jonge benen van opgroeiende kinderen.
Hij hoopte maar dat ze er de andere dag
niet stonden. Slecht weer was voor hem
een onEpannen avond.
lk heb br.i de medewerkers van het GON
geinfoÍmeerd of men die opdreunende,
monotome begeleiding van de werkzaamheden

van de

lantaarnopsteker

kende. Naemand kon mÍ helpen.
Mijn vraag is: ls er iemand in Noordwijk
die dit herkent of heeft meegemaakt? Zo

ja, was dit dan een

wijkgebeuren?

Welke wlk? OÍ heeft mijn schoonvader
misschien als gevolg van de vele veÍhuizingen in zÍn kindeÍtijd dit in een

andere stad

of dorp gehooÍd

en

gepojecteerd op zijn Noordwijkse verh

alen ?

lk ben benieuwd. Graag

commentaar,
aanvullingen of wat dan ook. Uiteraard
houd ik u via de Blauwdotter op de
hoogte.
Ees Aartse
Groot Hoogwaak 211 'Oranje
2202 TZ Noordwuk

Tel.071-3688911

GENOMT{EERD

De klederdrachtgroep GON heeft voor
het Nieuwjaarsgala een wens voor
Noordwijk ingediend: een standbeeld
van een vissersechtpaar in klederdracht
op de Koningin AstÍidboulevard.
Tot gÍote verrassing behoorde de groep

tot de vijf genomineeÍden.

Helaas werd

de eeÍste prijs

niet

gewonnen.
Sjaan van Kekeren-Brouwer.

Janus van Rooijen BakkeÍ, later De
Graaf, C. van Egmond Zuivel, Valentgoed Bazaar later lJssalon KoelewUn.
Hier zijn niet genoemd de visrokeÍijen

van onder

anderen Admiraal, Van
Beveren en Van der Deyl, die dus toen
ook in "de Buurt', HooÍdstraat gevestigd
waren.
Ook Jung kunstschilder, die vóór de
ooíog in de stal van Barnhoorn naast
hotel Centraal woonde, is niet vermeld.

Palace hotel, Vos

dameskapper,

DEBUURÍ
HierbU weer eens een reconstruclie van
"De Buurt'. Het zijn mijn herinneringen
over de periode 1935-1955.
Wat scheld-bijnamen betÍeft zou mrn

Admiraal fotograaÍ, Dorsman boek-

aanvulling kunnen

Warmolts (Veldman) delicatessen, opslag Toonen, SchíeÍ sanitaiÍ, chouffour
woningtextiel, Brand Kleermaker lateÍ
Jo van Kan sigaren, Het Kaaspaleis
later Vos slijteÍij, Admiraal schilders"

zijn, C. Admiraal
schildeÍ, Kees de vuÍv€r (mijn
grootvade0, H.C. Admiraal fotograaf,
Henk Cee (mijn vadeÍ), Jac. van Duin
Pieternelweg de Faus(t), redsn: hij kon

handel lateÍ snackbar, Dut6teÍ drogist

later postkantoor,

SchefielaaÍ-Klots

kunst en antiek later L. Houwer snackbar,

Duindam

de

Ha-Ha fietsenmaker,

vroeger het woord smous niet uit-

bedrijl Dames Van Duin souvenieÍs

spreke n.
De Buurt.

dergelÍke, Oe KÍuyer groente en fruit,
Martje Plug (Jan Da) kruidenieÍswaren,
Kleermaker naam onbekend, Van Ri6i
kapper, Hotel Hof óók postkantoor geweest, Langendijk (Malle Piet) kapper,

Vanaf de boulevard: terras lm Weissen

Rössl,Ter Schuur

ijs,

bloemenzaak

(zomers), Van der Lee StrandaÍtikelen,

/

en

snoep, Van Rrjswrk

Dames van Beveren chocolatene,

Sigaren, Braun Drogist, Van der Werl
Bankel, Van den Berg Schoenen, Ter
Schuur l.is, Van den Beíg-KÍol Schoenen

Choutfour-Grootenboer herenkleding,
Van RUSwík kruideniel, Jannetje Potter
snoep later Verhaar koffe en thee, Van

Administratie, Rulrs Boekhandel, P.

der Niet groente en fruit, Hotel Centraal

Vink (Piet Lekkerevet) HuishoudelÍke
artikelen / Speelgoed, later de GÍover
snackbar, Van Rooyen Bakker,
Baalbergen Manufacturen, Den

later BleichÍodt textiel, Nel Barnhoorn
schoonheidsspecialiste, Koelewijn lJs-

Van RiJswijk ijs

/

Hollander Kruidenier, Huyze van Wely
Chocolade / Banket, Toonen SluterÍ, De
Witt Bakker, Van Amerongen Kruidenier,

Kees Hoek Slagerij, Jos van

Wi.ik
Drogist, Gasthuis in de oorlog Jaap van

Exter, Wamelink Slager vóör bombaÍdement, Jo de Ruiter Electricièn, Kleuterschool, Van Exter Sr. Bakker, Van den
Berg Slager, Jan de Lange Rijwielen,

zaak later Vink groente en Íruit, Kranen-

burg zuivèl, HeÍenkapper (benèden)
Vos Kapper (boven, na de oorlog),
Marietje van Steyn sigaren, Bank horloge-

maker, Frits Baalbergen

drogisterij
borstelwerk en klompen, Jan Haak verfwinkel, Drukkenj Dekker, Timan herenkapper, Leen van DuÍn (achterom)

en koster, Piet Plug
bloemenzaak, Essy manufactuÍen,
Schreuder sanitair, Wamelink slager

schoenmakeÍ

(na bombardement, later Jamin,

Jan
Steen kapper en fotograaf.
Alie van Ouin-Admiraal, Nieuw-Vennep
MISDIENAARS

Over de Íoto in Blauwdotter 117: misdienaarsreis.je l943-'1944. De kapelaan

heètle Bre€dveld
Sjaan van den Berg-Verhoeve
Hi,WEI.I,KSREPORTAGE
Als slechtweeÍ-lokatie koos onze dochter
voor haar huwelijksreportage het mu-

seum Ou+Noordwi.ik. De ontvangst op

de grote dag was

allerhaíteli.ikst, alle

vezoeken van fotogÍaaf en bÍuiGpaaÍ
weÍden door uw meda reÍkers ingè
willigd. Geen moeite was hen teveel en
dat heeft geresulteerd in een originele
fotoserie. Wi,i willen u door middel van
dit schrijven nogmaals bedanken en
hopen dat veel toekomstige bruidsParen vooÍ de ambiance van uw museum zullon kiezen.
Vriendelrke groeten, lngrid J.J. Verdoesvan der Loo

WERF EEN LID EN ONWANG EEN BOEK
W€llicht kent u iemand die De BlauMotteÍ ook wil onvangen. Maak haar of hem dan
lid! Als tegenprestatie krÍgt u van ons een boekje over Noordwiik toegestuurd.
Nieuw

1id

..................

adÍes........................
Opgegeven door:...
adres.........................

....... Po*code...........
...... Postcode.........

Keuze boekje; Dè late bakker (over Kloos) / Rond.ie Groen (wandelingen Íondom
Noordwuk)
Opsturen naar: M.PA. PaaÍdekooper-Meije( Leydtwech 18, 2201 NK Noordwijk.
E-Mail: noordwiik@noknok.nl

Rondie Qzoen
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van een
samangesteld door eèn repatiant die na de oolog vanuit hét huidige
lndonesië naar Noordwijk kwam. Op de oersÍa pagina is een welkomstwoord van koningin Wlhelnina geplal<t. Zij schreeí deze welkomstgroet in
1946, 'als aen persoonlijk wootd tot allen die thans uit lndië zijt aangekonen. Nu ds aerste schepen uit het eens zoo vredige an welvarende
lnsulinde met uitgeputte kinderen, vrouwan en mannen zijn binnengelopen,
haet ik U landgenoton, die de vane reis naat hier hebt volbracht, hàftelijk
walkom"
Vootzover ik me dat nog kan heinneren
is het nog maaÍ de vraag of deze

repatrianten hier welkom waren.
Natuurlijk, de pensionhouders van

Noordwrk waren bli.i met de gasten die
zij kregen. ln het album staan folo's van
Poolstar, Bella Vista, Clarenwijck, Hotel
Roozen en Pension aan Zee, om er een
aantal te noemen. Of deze mensen door
de NooÍdwijkers ook met open armen
werden ontvangen, waag ik te bet\^/ijfelen.
lvlen keek toch wat vreemd aan tegen de
mensen uit het v6rre lndiè en had daarnaast, zo direct na de oorlog, ook welwat
andere dingen aan het hoofd. Toch is op
eèn van de eerste bladzijden van het
album een sticker geplakt met het opschrift: Noordwijk heet zijn lndisch€
gasten welkom. ln elk geval bli.lK uit het
album dat de kerken van Noordwijk, met
name de rooms katholieke kerk, zich het
lot van de mensen uit lndiè heeft aan-

wijkse hotels te worden
moest een rijstebrij van

geplaatst
papieren

worden ingevuld. Dat begon bij aankomst met een dekenkaart. Op vertoon
van dit papier en de betaling van 75
gulden kon een dekenpakket woÍden
verkregen. Kou hoefde men dus 's
nachts niet te li.iden. Een glasweÍkpakket
voor zes personen was belangrijk goedkoper. VooÍ de somma van f 31,05

kwam men in het bezit van een serie
glaswerk, een set schalen, 12 glazen,
een boteNloot en een jampot. Op het
aanvraagformulier voor een fnanciële
uitkering zal menig zweetdruppeltje zijn
gevall€n. Ons huidige belastingaangiftebiljet is daar nog heilig bij. Onder het

kopje: Speciale gegevens

evacué's,

werd hen met recht het hemd van de gat
gevraagd. Maar net als wij nu, zij zullen

al die

papieÍen w€l braaf hebben in-

gevuld.

getrokken. ln de bijkerk, in het Casino,
weÍden hun kinderen gedoopt en ontvingen zij de eerste communie. Daarnaast kregen ze een persoonlijke uit-

SCHOUNG

nodiging, met bewijs van loegang, voor
de nachtmis in 1947. Om vijf uur werden
zij in het middenschip verwacht.

Voor hen is in die tijd een speciale over-

PAPIERBRIJ
Dat de bureaucratie ook in die tljd hoogt!

vieÍde, blijkt uit de vele ingeplakte formulieren. Alvorens in een van de Noord-

Ook al vèrbleeÍ men oveÍ het algemeen
maar een of twee jaar in Noordwjjk, de

kinderen moesten

wel naar school.

bruggingsschool gesticht. Een kleine
foto in het album laat het gebouw zren
waarin de school werd gehouden. Het
moet eÍgens in de Zuid zijn geweest,
maar waar het was is niet duidelÍk te
zien.

Wd is duidelijk dat meer dan vijftig

Een blik in een Nas van dë ovorbruggingsschool. De "schoolbankan" zijn
even tijdelijk a/s hat schoo/Íle.

kinderen hèt schooltje bezochten. Een
meester én twee juffen vormden het ondeMijzend personeel. Oudere kindeÍen
werden vanuit Noordwijk op internaten
gèplaatst. ln Weert en Tegelen, maar
ook op de Bisschoppelijke Nijverheidsschool in Voorhout.
CULTUUR

Naast de primaire levensvooMaarden
weÍden in Noordwijk ontwikkeling en
ontspanning geboden. Zo werd in de

hotels

en

pensions een leestafel

ingericht waar vrijwel alle landelijke
dagbladen op teÍecht kwamen. Alleen
De Waarheid ontbreekt in het rijtje. Daar
lagen ook de plaatselijke bladen en het
parochieweekblad van het dekenaat

sprekend werden Volendem en de
kaasmarkt van Alkmaar niet overgeslagen. De bollenvelden in het voorjaar werden vooral in de omgeving van
Noordwijk bezocht teMijl voor de hotels
en pensions mozaTèkén werden gelegd.

Het kon allemaal niet Hollandser. Dat
gold ook voor het zaklopen op de boulevard. lets meer cultuur brachten de
toneelvoorstellingen die voor hen in het
Casino werden opgevoerd. 0e lange en
strenge winter van 1946147 bracht voor
de mensen uit lndiè veel kou maar ook
veel plezier. Een bladzÍde in het album
is gevuld mst plaatjes van mensen in de
sneeuw en oP de Usbergen oP het
strand. Daarnaast kwam men de winter
dooÍ met feestavonden in de Poolstar

NooÍdwÍ(, Sursum Corda. Uitstapjes

en het vieren van

behooÍden ook tot het aanbod. Naar de
passiespelen in Tegelen bijvoorbeèld
en op keÍsentocht in de Betuwe. Vanzelf-

carnaval.

Sinterklaas en
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lndische nensen in een Hollands bollenveld. Op de achtergrond de Van
Panhuysstraat.
VÉRÍREK
ln de loop van 1947 en 1948 kwam er

een einde aan het verblijf van de

re-

patrianten in Noordwijk. Nadat in juli van

1947 meer dan 300 van hen hier in I
hotels en pensions verbleven nam dat
aantal geleidelijk af. Totdat aan het
einde van 1948 minder dan 100 mensen uit lndiè hier nog woonden. ln totaal
zijn 1358 gerepatÍieerden voor koÍtere of
langere tijd in Noordwijk gehuisvest geweest. Men vertrok weer naaÍ zÍn geboorteland met de Oranje of met de
Tabian, enkelen waagden de oveGteek

en pensions zitten, wachtend tot onze
oosterburen voor de tweede maal hier
binnenviel€n. Nu als toeristen
Willem Baalbergen.

zelfu met het vliegtuig. Zij gingen een onzekere toekomst tegemoet. Vèlen van

hen moesten de Gordel van Smaragd

na de

verlaten

soevereiniteitsoverdracht weer

en waren daarb, voor

de
tweede maal op hun vaderland aangewezen. Noordwijk bleef met lege hotels

Wajangpoppen op do boulevard
van Noordwijk. Een mozaïek van
bloomen voor De Zeeleauw.
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ven bekkerll Van Roollen ln de Hoofdstreel
Cees van Ro(Een, Nií.o Bedijn, Jdn vefioeven(Leiden), Kees van der Niel, Het
Noteboont, Ditk Kuip(Katwlk), Dio Boo\(Wassenaar), Xees Plug.
lngozonden door mevr. vao de Ko§terBëdiin

De Nootdwlkse grcenteb@ren egn dagja uí. Bovonaan van links naat reehts: Dirk
van Beelen, Jan HoeK ?, Gré Hoak, Jan van Beelen, Egbed de Grcotstraat, ochtgenote van Van Beelen, ?, lda Koftee.
Voo.aan: kinderen, Engel Smit (bakke1, Gté Hoek net hoedje, chaulieur Dltu van

Duin.

lngozonden door Leen van Duijn (de Zoete).
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Van tekeningen zoals in Blauwdotter terrein passert dit water en de brug
116 staat aÍgeb€eld kunnen we nooit halveMege. 0e naam zou aÍgeleid zijn
genoeg krijgen. Echter is de beschrijving van molenaar Suytbrouck die de
"bíuggetje over het Schie bij het voet- 'Zuidmolen' aan de toenmalige Achterbalveld van SJC" waarschijnlijk onjuist. weg of Offemweg bediende. Pikant
De brug ter plaatse heeft een gemet- detail is dat de dochter van de molenaar,
selde voet waaÍin herinneÍingsstenèn de moeder was van Rembrandt van
zijn opgenomen. De oudste daarvan Rhijn. (med. H. Ve*ade).
toont een rijzende leeuw met eronder De Zuidbroeker Wetering is een
het iaaÍtal 1741, de tweede heefr alleen gegraven sloot die ongeveer in NO-ZW
het opschrift "Herbouwd 1837" en de richting tot in het landgoed Offem doorderde,'Herbouwd 1878".
We kunnen hieruit opmaken dat de brug
vöót 1741 reeds een stenen onderbouw
had en geen houtèn zoals die is weergegeven op de afgebeelde tekening. Daarbi.i gevoegd dat BerkemeieÍ zich pas op
28 oktober 1896 (Straatnamenboek van
NooÍdwUk, A.H. Meljeo in Noordwijk
vestigde, maaK duidelijk dat hier niet de

Thomasbrug afgebeeld

is.

Deze

Thomasbrug zoals hij officieel heet staat
in de 'CaeÍte van de heerlijkhèyt Oflem',
in 1566 door landmeteÍ Jan Potteí ge-

al onder de naam Heilige
Gheestbrug vermeld. Nu nem en

tekend,

schildeÍs en tekenaars regelmatig de
vrijheid de werkelijkheid niet helemaal
nauwkeuÍig weer te gèven maar dit lijkt

loopt. Dezè heèft vermoedelijk, voor wat
het noordelijk gedeelte betreft, gediend
om de aan weerszijden ligg€nde gronden peÍ boot te bereiken om mest aan
en de daar gekweekte gewassen af te

voeren. Het zuidelijk gedeelte diende
waarschijnlijk om de vijvers rondom het
landhuis van water te voozien. De
wetering vormt met het Schie een hoek
van ongeveer 90 graden en de brug ligt
daar amper 3 meter vandaan.
Wanneer Berkemeier voor het maken
van de tekening op de Schieoever aan
OfiemzÍde heeÍt gezeten, klopt het beeld
perfect. Van die plaats aÍ vertoont de kort
geleden gemaakte Íoto van de brug een
sterke overeenkomst met de t€kening.

met de bedoelde tekening minder waarschijnlrjk. Blr.ift de vÍaag over, welke brug
heeft Berkemeier dan wel vereeuwigd?
Wanneer Berkemeieí inderdaad aan de
oever van het Schie heeft gezeten om de
tekening te maken komt er nog maar
één brug in aanmerking en wel die over

Zuidbroeker Wetering, op oude
kaarten ook "Suytbroucker Wateíng" en

de

Vaarsloot genoemd. Een voor velen
onbekendo naam doch voor evenzo
velen een bekend water. Want wie de
Schiestraat oprijdt vanaÍ de Nieuwe
Offemweg

in de richting van het

SJC

De brug ovèr de Zuidbroeker

Weteing, zoals die sr nu uieieL
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Wat is daarvan nu terug te vinden op

of

oude kaarten? Ten tijde van het verblijÍ
van Berkemeier (1896-1930) was de

"kleine brug" mee bedoeld worden. De
Winkler Prins maak er van "oude bena-

Lageweg

ming voor hoge stenen brug oveí water",
en het aardrijkskundig woordenboek
vertaalt het als "duiker of kleine brug" in
het zuiden en wèsten van Nederland.
Waar nu op deze kaarten minder brede
wegen, smalle sloten kruisen vinden we
vaker het woordje "Huel of Hèul" teÍug
maar blijft moeilÍk daaruit de kwaliteit
van de brug aÍ te lezen. Bovendjen mogen we veronderstellen dat de Schiestraat vroeger werd gebruikt als jaagpad
voor de trekschuit en was het ongebruikelijk tussen het pad en het water
bomen te laten groeien zoals die op de

een belangrijke veÍbinding
met de Noordwijkerhoek (goederenoverslag), Voorhout en vandaar naar

Leiden. De brug over de Zuidbroeker
Wetering was en is dan ook veel belangrijker dan de Thomasbrug.

Dan hebben we nog geen verklaring
waarom de minder belangrijke
Thomasbrug al in de 18e eeuw een
stenen onderbouw had en de andere

brug eenvoudig van hout was opgetrokken toen deze dooí de tekenaar werd
vastgelegd. Ook daar kunnen we naar
gissen. Wellicht werd de Thomasbrug
betaald door de "vermogende" landheren
van Offem en moest de bouw van de
brug oveÍ de ZuidbroekeÍ Wetering door
de "arme" gemeenle worden opgebracht.
Bij het raadplegen van oude kaarten (H.
Verkade).stuiten we met betrekking van
de laatstgenoemde brug Íegelmatig op
het woordje "Heul" of "Huel". Slaan we
hiervoor de Dikke van Dale op, dan leren
we dat d 'smaller gedeette rn riv€Í

beek" betekent. Ook kan

er

een

tekening staan afgebeeld. Het kan
echter ook zijn dat de trekschuit in de

peíiode van Berkèmeiers verblijÍ in
Noordwijk tot het verleden behoorde.
Voor wat betreft de lokatie van de brug

zijn we mogelijk twee stappen voorwaarb gevoídeÍd en weer één stap
achteruit gegaan.
D. J. Passchier, met dank aan Hein
Verkade.
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l\4enig Noordwijker heeft zich vast wel
eens aÍgevraagd hoe zijn woonfÍaats er
100 of 200 jaar of nog langer geleden
heeft uitgezien. Er bestaan wat afbeel-

Nadere bestudeÍing van de kaart levert
echter punten op die de authenticiteit van

de aÍbeelding minder waaÍschiinlijk maken.

dingen van huizen, panorama's, een

Oe aantekening dat hij door

ongedateeÍde plategrond die oveÍduidelijk is gemaakt aan de hand van de kaaÍt
van Balthasar Floris of een lopende beschriiving zoals veMoord in het in dich!

Alkemade in de eerste helÍt van de 18"
eeuw is vervaaÍdigd naar een oudere uit
1560 stammende tekening, geeft een
eerste knauw aan de zuiverheid van het
product. Met de herinnering aan een ander door hem geÍantaseerd konterfeits€l
van een voormalig kasteel te Noordwijk,
gaat de h ijfel verder knagen. En als er
dan wat ondezoek gedaan wordt naar
de staat van de cartografie rn het jaar

maat uitgegeven'NooÍdwyksche

Arkadia" van Jakobus van der Valk.

Het meest aansprekende is eigenlijk
een panorama van Noordwij k-Bin nen
gemaakt door Aernout van Buchel die in
1620 een bezoek aan Noordwijk en

Leeuwenhorst heeft gebracht. En dan

krijg je via via plotseling een slordig
gekopieerde afbeelding van NoordwÍk

aan Zee onder ogen waarop duidelijk het

jaartal '1560 staat aangegeven.
En dan nog wel getekend door onze eigen, in 1654 in de Kerkstraat geboren,
Noordwijkse oudheidkundige Cornelis
van Alkemade. De kaart is in de eerste
helft van de 18. eeuw gemaaK, naaÍ een

oude tekening uit 1560 en door Van
Alkemade opgedragen aan ds. Adrianus
Pars, predikant te Kan/vÍk, schrijver van
het in 1697 uitgegeven 'Catti Aborigines
Batavorum" oÍwel "De Katten de Voorouders der Batavieren." ln 1745 is een her-

Van

onzes Heren 1560, kan met vrij grote zekerheid geconcludeerd \rÍoÍden dat in dit
geval de bÍede duim van onze beroemde
dorpsgenoot het heeft gewonnen van de
realiteit.
Het iaar 1560 lrkt niet toevallig gekozen,
want Jacob van Oeventer, in ons land bekend als "De vader van de Nederlandse
caÍtogÍafen," heeft omstreeks die tijd in
opdÍacht van de Spaanse koning Philip6
ll een groot aantal Nederlandse steden
in kaart gebracht, waaronder die van
Alkmaar en Leiden.
Deze kaarten weÍden vervaardigd en

druk verschenen , waaraan P van der

gebruikt voor militaire doeleinden. Van
de ruim 250 door Van Deventer veNaardigde plattegronden àjn er 225 bekend

Schelling, schoonzoon van

Van

en onder die 225 bevindt zich niet de hier-

Alkemade, zijn medewerking heeft veÍ-

bij afgedrukte afbeelding van de vlek

leend.
Deze uitgave staat bekend onder de titel

Noordwiik aan Zee. Van eèÍdere Nederlandse kaartenmakers die zo gedetailleerd als Van Deventer te w6rk gingen is
niets bekend, laat staan dat er iets van

'Katwijksche Oudheden."
Jammer genoeg Ís niet bekend uit welk
boekwerk deze kaaÍt afkomstig is. Oe
kaart draagt het nummer 62 en is g€vonden in een boek dat tot de collectie van
de Openbare Bibliotheek van Leiden
behoort.

ze bewaard is gebleven. Wat was er omhent 1560 wel bekend van ons zeedorp?
De bronnen zÍn schaars maar er blijkt
toch voldoende mateÍiaal voorhanden
om hieÍ enig inzicht van te kunnen ver-

'16
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krijgen. Wat het woningbestand betreft
is de meest uitgebreide en nauwkeurige
informatie te vinden in het register van
de 10' penning voor het jaar 1561.
'Noordtwijck op zed telde in datjaaÍ 162
huÈen, waarvan eÍ'17 leeg stonden, 12
bewoond werden door "schaemel volck
levende van den aelmis'en de restèrende 133 een jaarlijkse huurwaarde
hadden variórend van 1,5 tot 6 gulden.
Over dit bedrag werd de zo gehate 10e

reoepsbevolking. Behoudens 3 dakbedekkers, 2 schoenmakers, í scheeÈ
maker en 1 duinmeier wordt er nader
niets vermeld oveÍ de ambachtslieden
te Noordwijk aan Zee.
Ghiisbrecht Scheepmaicker is één van

penning geheven, wat neerkomt op e6n
aanslag van 3 tot 12 stuivers per woning.
Noordwijk-Binnen (zonder de Klei, dè

Adriaensz. dezelfde peÍsoon als de
scheepmakeÍ wordt aangeduid. ln de

Nes en Langeveld) telde toen 192 woningen waarvan de meeste een vergelUkbare waarde hadden.
Alleen een aantal huizen aan de Voorstraat, het Lindenplein en de Kerkstraat
werd hoger gewaardeerd; voornamelijk
de adellijke behuizingen, de onderkomens van de geestelijkheid en een en-

en Jacob Pietersz. die als scheepmakers woÍden betiteld, teÍwijl Ghijsbrecht

kele rentmeester moesten aanzaenlijk
meer betalen. De behuizing van AdÍiaen
van der Bouchorstwerd getaxeerd op een

aanslag van 3 gulden en '12 stuivers,
evenals de woningen van rentmeester
Gerrit de Witte en jonkheer Pieter Pijnssen.
Oe aanzienlijke ondeíkomens van jonkvrouw Van der Stadt en de Heer van
NoordwUk waren echter víijgesteld om-

dat daarin slechts "schaemel volck
ghewoont had om schoon te maecken'
en dus geen huuÍ opleverden. Om enig
idee te krÍgen van de verhouding in welvaart tussen Noordwij k-Binn en en
Noordwijk aan Zee, is berekend dat de
gemiddelde aanslag voor de huizen te
Noordwijk-Binnen 12,8 stuivers bedroeg,

teMijl dit voor Noordwijk aan Zee op 4,4
stuivers uitkwam. De armoede was op
Zee dus eerlijker verdeeld dan te Binnen. Spijtig genoeg is er in het register
van de'l0o penning weinig aandacht bÈ
steed aan de samenstelling van de be-

de drie peconen die aldaar vooÍ 12 stuivers wordt aangeslagen. MeÍkwaaídiger
wijze staat genoemde Ghijsbrecht in de

Bede van 1561 niet als scheepmaker
aangegevèn, tenzij met Ghijsbrecht
Bede van 1561 zijn het Adriaen Jacobsz.

de scheepmaker in dit stuk niet voorkomt.

MogelUk was hij als eigenaar van de
scheepswerf niet te Noordwiik woonachtig en de 2 anderen als scheepmakeÍ bij
hem in di€nst.
Uit dezelÍde Bede kan woÍden vastgesteld dat waard Dirk Jansz. zorg droeg
voor het toen ook al bestaande we€kend-vertier. De woning van Flores op ten
berch was gèlegen op de 'berg' waaÍ nu
Huis ter Duin zo dominant aanwozig is.

En natuuÍlijk de verre voorvaderen van

de zich nog immer voortplantende
Vinkenstam, hier met een zekere Jeroen
Vincken die tot de groep schaemel volck

behoorde en een minder arme Jacob
. Vinck.

Uit de rekeningen van het Heilige
Geesthuis over de jaren 1563 en í564
kan worden opgemaakt dat tè Noordwijk
aan Zee een tiental stuurlieden de visseri.i uitoefende, waaruit geconcludeerd
kan worden dat zo'n 50 à 60 mannelijke
inwoners zich met de zeevisserij bezighielden. En met Alijdt Thomas die tegen
een .iaarlÍkse gage van 12 gulden toen
al 10 jaar als'froetnoeÍ' op Zee werkzaam was, eindigt dit beknopte ovezicht
van de toenmalige bewoners van ons
zeedorp.

Enigè aanmerkingen met betrekking tot
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de afgebeelde kaart.
1. De naam van de oorspronkeli.ike maker is niet vermeld.
2. Het aangegeven noorden op de kaart
geeft in werkelijkheid noordnoordwest
aan, ruim 20 graden westelijk van het
ware noorden.
3. De spelling "noorden" was in de 16"
eeuw ongebÍuikelijk. Noordt of noort was
toen de gangbare spelling.
4. De ingetekende huizen zi.in erg geltlkvormig en te compact aan elkaar gebouwd.

5. De vierboet staat te ver van het dorp
veMÍderd en ook de huÈen aan de zuidzijde van de buurt strekken zich aanzien-

lijk verder uit dan op de in 1823 door
Cornelis StegeÍhoek vervaardigde aquarel van Noordwi.ik aan Zee.

6. De afgebeelde vissersvaartuigjes getuigen niet van een florerende visserij met
minstens '10 stuurlieden die ter haring
en scholvaart varen. Al in de 14e eeuw
warèn er te Noordwijk aan Zee vissersvaartuigen die voor hun nering overstaken naar de Engelse kust.
7. De door het dorpsbestuur geplaatste
schuttingen tegen het stuiven en de onontbeerlijke buurput ontbreken.
Toch bestond (mogelijk bestaat) er uit
het.iaar 1551 een kaart die in ieder geval
een deel van Noordwi.ik aan Zee heeft
weergegeven. ln de dorpsrekening van
1551 staan onder de uitgaven een aantal posten die verband houden met afslag van de duinen waarbi.i een aantal
huizen is weggespoeld.
Zo staat er de aantekening "Betaelt omt

request te Íormeren angaende van de
erven opter zee die daer ofgespoett waren ende weder begeerden te timmeren."

De dorpsbode, Willem Pietersz., wordt
er op uitgestuurd om te ZandvooÍt en
ZwaÍteveld

-

ten zuiden van Zandvoort in

de huidige Amsterdamse waterleidingduinen - aan de bewoneÍs te vragen of

er belangstelling bestaat voor de te
NoordwUk aan Zee nieuw uit te geven
erven.
De hèer Vincènt Dammasz. heeftzich dÍie

dagen bezig gehouden met het ontwerpen van de nieuwe eNèn en heèft dit plan

vervolgens aan de Raad van Holland
voorgelegd.
Het desbetreÍfende ontwèrp is door landmetèr Koen nagemeten, waarna de commissaris van de Grafelijkheids rekenkamer met in zi.in gevolg rentmeesteÍ Vincent Dammasz., de gezworenen, de pastoor en d€ stuurlieden zijn rondgegaan
om te bekijken waar de uÍt te geven eË
ven moeten komen te liggen.
Landmeteí Koen heeÍt tenslotte samen
met twee of dÍie 'guemannen" de erven
uitgegeven en van deze verdeling een
kaart getekend. Dezè kaart is, na te zijn
ingelijst, aan de Heren van de Rekenkamer in Den Haag overhandigd.

De hierboven aangehaalde gegevéns

zijn grotendeels in het archief van de
Grafelijkherds rekenkamer terug te vinden. Zo geeft een aantal duinmeiers in
de jaarrekening van 1551 te kennen dat
zij "deur diè groote tempeesten ende
winden, meest gevallen inde somer XVc
XLIX lestleden ende deur verstuijven van
de sande" grote schade hebben geleden.
Vervolgens komt er onder de post uitga-

ven een item van de bode

van

'Noorthollant' die aan de kerkdeur te
Noordwijk biljetten heeft opgehangen
met de aankondiging dat er nieuwe landen verpacht zullen worden. ln de herberg tè Noordwj.ik wordt door een onb+
kend aantal personen 58 maaltijden à 2
stuivers per maalti.id genuttigd, terwijl de
pachters en hun borgen een bedrag van
4 ponden krijgen toegeschoven om "mit
malcanderen te ver-drincken.' De rent-

meester en zijn gévolg nuttigen gezamenlÍk 66 kannen wijn à 3 stuivers de
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kan, teMijl de waaÍdin en het jonkwijÍvoor

hun goede zorgen een fooi van respectievelrk 12 en 6 stuivers krijgen toegestopt.
Volgens de dorpsrekening van 1551 vonden deze en andere veÍteringen voornamelijk plaats bi.i Claezgen van Buijten te

Door de duinafslag moet een behoorlrk
deel van het zeedorp zijn weggevaagd,
want in de dorpsrekening van 1552 is te
lezen dat naast het erf van Hendrik de
schoenmaker een 'buerslop" is gegraven om een doorgang te maken naar de
nieuwe buurt, terwijl er ook een nieuwe

Noordwijk aan zee. MeesteÍ van de

bornput is gemaakt. Bij de vierboet is ter-

rekeninge Vincent Dammasz. krijgt voor
zijn bemoeienis van 3 dagen een bedrag
van 4 ponden en 16 stuivers toebedeeld.
Ën de landmeter die de landen gemeten
en getekend heeft, ontuangt daarvoor een
vergoeding van 2 ponden. Rentmeester
Vincent Dammasz. en landmeter Koen
werden dus zowel door de Rekenkamer
als door het dorpsbestuur voor hun diensten beloond

zelfder tijd helm gestoken om het dorp
tegen verstuiven te behoeden. Na-

speuringen naar deze kaart

in

het

kaartenbestand van het Rijksarchief hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd.
De mogelijkheid dat het bewuste exemplaar bewaard is gebleven lijkt niet waar
schunlijk, maar wie weet komt er uit on-

veMachte hoek ooit nog eens iets te
voorschijn.
Herman Schelvis.

Noordwik aan Zee anno 1823. Naar een aquarel van Comelis Stogerhoek.
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Oud-Noordwijker Henk van der Loo, die dank zij de Blauwdotter van alle wel en wee
in ons geliefde dorp op de hoogrte bli.lft, is vanuit Californië naar Noordwijk gekomen
om zl]n vrlttigjarig huwelijk te vieren.
Het gouden bruidspaar gaf een goed vezorgde receptie op 23 - 09 - 2000 van 10.00
tot 17.00 uur in het BuuÍthuis. Het werd een onvergetelijke breenkomst, temeer
daar hun drie dochters, die ook in Amerika wonen, overgeMogen waÍen om extra
luisteí aan dit feest te geven.

Van lÍnks naar rcchts: Linda, Henk, Rina, Sandra en Íessa van dar Loo

'1. Tijdens de openingstijden van het museum is

in de Blauwdotlerzaal een

tentoonstelling van merklappen te bezoeken.
2. Op de middenzolder €en lentoonstelling van bootjes in flessen.
3. ln de keuken is er een expositie van koekblikken.
4. En in de bedstede in de hal een exposatie over sieraden.

2

lk heinner mij..-- zo haet deze rubiek eo het is waar, h@ ouder je wodt des te meer
je je gaat heinneren vdn woegeL V@ral als ie net als wij atemaal dan een nieuw
milennium bent begonnen. lk denk dan aan di1 tijd dat in 1939 de mobilisalie begon,

Alle mannen die de leefiijd hadden werden
opgeroepen om hun dienstplicht te vervullen
en Noordwijk werd overstroomd door Neder-

van vijf centen om een reep te kopen, dus we

deelden met hen en konden nadien geen
kwaad meer bij hen doen. lk gelooÍ dat gewone soldaten toen een soldÍ hadden van
één gulden vijtendertig in de vreek. Dus het
was voor die gasten geen vetpot.
Het was in die tijd thuis ook z,,rare armoe en
zo werd ik nogal eens, wat bij veel mens€n
gebeurde, met een pannetje dooÍ moeder
naar de Wilhelminaschool gestuurd om te
kilken oÍ er nog wat eten over !t/Es bij de
k€ukenwagen. Heel yaak kreeg ie dan wel

landse soldaten. Alle grotere gebouu€n
werden gevorderd door de militairen en wat
het mee6t fantasiische voor de schooljeugd
was, ook de scholen werden jngenomen. Wij
werden ondergebracht in allerlei andere gebouwen, zogenaamde noodlokalen.
Het was natuurlijk een heel nare tiid en heel
bedreigend, maar de jeugd vond het gevreldig. ik heb verschillende zogenaamde
scholen gehad, de oude Openbare school op
de hoek Slnt Jeroensweg Scheveningsestraat, een bollenschuur in de Pickéstraat en
ik gelooÍ dat ik ook nog gezeten heb bij Van
der Ploeg in de Zeestraat. Al die veÍhuizingen
waren voor de jeugd geweldig en dan in je
vrije tijd natuurlijk naar de soldaten.

een fiinke schep uit de grote ketel en k\,ram ik

-

Elke dag na schooltïd en de vrije

de

en

met grappen. Wij als jongens keken best ,,yel
hoog tegen de soldaten op alsof het aliemaal
geharde vechtjassen waren. Hoewel ik denk
dat de meeste van die jongens het liefst bij

rrvoens-

dagmiddag en het wëekend hingen we bij de
soldaten rond. lk woonde in de Zandvoortse.
straat, dus we hingen heel ons vrije tijd bij de
Wilhelminaschool rond. Als de soldaten een
mars gingen maken, wat zij vaak moesten
doen want schietoefeningen deden zij niet
zoveel. dat kostte denk ik teveel, liepen wij
vaak met hen mee, kilometers op onze klomF
jes. lk weet nog dat ik met Jaap en Bertus
Gooweg naar Noordmeeliep over
wijkerhout. Op de's Gravendamseweg een
eindje over de spoorbomen gingen zij rusten
in hel gras aan de slootkant.
Aan de overkant was een klein kruideniers-

winkeltje

thuis met €en pan capucijneÍs met stukjes
spek erin, zogenaamd€ raasdonders. Onze
favoriete soldaat was 'Jantje", hï was de
komiek van de Wilhelmina6chool en zat vol

verschillende soldaten vroegen

ons of we daar een reep chocolade wilden
halen. Een reep kostte in die tijd vijf centen. Wij
deden dat natuurlijk gftiag want je had toen
Tjoklat-repen en als je vijf wikkels had die om
de repen zalen kre€g je een gratis reep. Dus
hadden wij in een mum van tiid een stapeltle
repen. Niet alle soldaten waren in het bezit

moeder thuis waren gebleven.
BLOEMEÍSEESTEN
Begin mei 19{0 waren er de bloemenfee§en
en het corso. AI de gebouwen waar soldaten

.

in

lagen werden door hen vergierd

met

slingers en grote bloementapijten. Biivoorbeeld
de bollenschuur aan de Lijnbaanvíeg, daaÍ
stond een grote wand van bloemen die door

steekwerk

in

een lrand van

kippengaas
mozaièken en het corso was helemaal geweldig.
De soldaten hadden hun kanonnen versierd
met bloemenslingers en schoten echt met
hyacinthennagels in het publiek, niet wetend

waren gestoken. Overal lagen grote

dat een paaÍ dagen later de kanonnen echt
gebruiK moeslen worden.
Op de ochtend van de tiende mei 1940
werden we al heel vroeg door vadeÍ uit ona
bed geroep€n en er vlogen steeds vliegluigen
over en je hoorde schieten. "Er is oorlog, kom

Z3

En

aan de Duitse horden. ln een tijd van ja en nee
denk eÍaan, dicht bij huis blijven wEÍt je weet was de hele stÍaat leeg en ging€n de mensen
niet ltat er gaat gebeuren. Misschieo gooien naaÍ huis o{Ír naar de radio te luiíeren. Een
paaÍ dagen later h,aren de Ouitsé soldaten al
ze uEl met bommen.
Wat was dat heerlijk spannend. lkging metde in Noordwijk.
allemaal snel iè bed uit en gauw aankleden.

bI de Ovèr hoe het Noord'vijk in de oorlogsiaren
soldaten kijken. Daar was hèt een grote verging is ?l zo veel gepublicÉeÍd, dat ik alleen
chaos van d@r elkaar rennende soldaten en rnaar mijn elgen herinneringen op zal

jongens uil de straat natuuíiik gauw

steigerende paarden

die voor de keuken-

schrÍven. Eí veranderde natuurlijk heel veel in

zo
dat wij

zich had aangemeld voor de Arbeidsdienst oÍ
voor de Waffen SS.
Na een koÍte tijd moest iedereen ook altijd ziJn
persoon§bewijs op zak hebben, want je kon

wagen en de kanonnen waren g6pannen. het dorp. Overal uèrdèn g.ote borden g€OÍicieren liepen zenur,Echtig heeo en rríe€í plaatst met Duitse aanwijàngen erop en grote
en wisten ook niet vraaÍ zij het zoeken plakkaten waaÍop een §oere k6rel slond die
moesten.

Wij als jongens waren in dat jaar al

veÍtrouwd geworden m6t de soldaten
gel,loon onze jongens noemden. Onze
soldaten moesten naar het vliegveld Valken- zomaar onerwrcht tlorden aangehouden.
burg waar al vÍo€g in de ochtend zwaar lk tíeet nog dat ik met een paar iongens in dè
gevochten u/erd. Je hooíde over de rddio Molenstraat li€p en een dikke mof met een
§e€ds berichten als, 'Mlandelijke vliqrtuigen rooie zurezultkop ons persoonsbevíÍs boven
beschieten Valkenburg en paÍachutisten een put losliet en lacheM veÍder liep. Wij
landen op het vliegveld". Maar zi zouden moesten snel duiken en de put open maken
onze jongens nooit kunnen verslaan, dachten om ons persoonsbewijs op te vissen voordat
wij. WÍ stonden ze daar aan te wren van, het helèmaal doordrenR was.
"Hup jongens, schièt ze te bar§en hoor, jaag De eerste paaí jaar van de bezetting ging het
ze maar gauw het hnd uit die rot moffen.' allemaal nog wel, er was nog voldoènde tè
Jantje zat met een halve fles jenever boven eten. Er zal v'rel het €€n en ander gebeurd ziin
op de keukenwagen te zingen, 'Én we gaan maaÍ daar hadden wij als jeugd weinig 'rveet
nog niet naar huis, nog langer niet....." En
van. lk ging inmiddels naar de ambachtsschool
maar lachen, de Duitse6 konden toch nooit in Leiden. Doordat je steeds minder brood
van onze jongens ,rvinnen. Wisten wij veel.... kreeg op je bonnen, moest ik onder de middag
Vader moest de kamer gaan verduisteren. thuis gaan eten. Oan íoog ik om twaalf uw de
Van latten maaKe hij een paar raamweÍken school uit aan de Haagdeg nasr de Blauwpoortsbrug, waar ik net de tróm naar Noorddie hij met zwart verduisteíingspapieÍ
plaKe en die werden elke avond tegen
wijk kon halen. ln Noodwiik aangekomen
ramen aangezet. WÍ moesten met zeven rende ik de tram uit ln de Zeestraal, .ende de
kinderen en vader en moeder in het kleine . Molenstraat en, de schèveningsestraat door
huiskamertje op de grond slapen, want vader de Zandvoortsestraat in v./aar moeder dan
was bang voor bombardementen van
mijn prakje had klaar staan. Ondertussen ging
de tram naar zee w?ar hij bij de remise moest
Het was treel angstig in die tïd maar toch lvel rangeren en gelijk
terugkwam. lk gelijk
'r'/€er
heerlijk sp€nnend en víe hadden tíd Sen@S thuis mijn prakie naar binnen gegooid. Het
want school was er niet. Toen, we stonden \/as gelukkig altijd bijna koud en gelijk '/veer
met een grote koppel op de hoek van
rennen naar de tramhalte aan de Zeestraat,
Scheveningsestraat, kwam vader hard aan- waar ik vaak gelijk mel de tram aankwam.
lopen en ep: 'De ooriog is afgelopen heb
Weer door naar Leiden en op de Blauwportsbrug er weer uit en rcnnen naaÍ de
net op de radio gehooÍd". Er begonnen
gelïk al een paar te roepeo van 'Hoera.. r!,c Haaglr{eg. Dan was ik net op tiid op school om
hebben gË',1onnen...hoera." Maar dat bleek Ínet de g€€uwtrcnger te gaan staan timmeren.
wel even anders te zijn.
lk was zo mager als een talhout maaÍ had de
We hoorden al gauw dat de koningin gevlucht conditie van een olympische hardlopèr. lk
was en dat Nederland zich had overgegeven herinner me nog dat ik op school bijna

ze

wij

bq.
de

Duitsers.

de

de
ik
er
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A

arle Bgnate ur, de Scrrsveringse ea ZandvooÍts€sÍraat
Oe zogpnaan de
Staand van links naar rechts: Jan de Haas, Jan Ruigrok, Tijmen Westehout Leo van
det Linden, Maarten smeilink, Jaap AmmercaL
Zittend van íinks ,,€aíBcàtsr t/Vim de Haas, Bettus Gimberyen, Aad Caspers, Wtm
van der Zalm, Toín Ruigrok-

straf kreeg van meneer Brilman. We moesten
in de theorieles spreei«loorden opschrijven.
Nu hing het overàl vol met spreuken van de

N.S.B. over

de nieuwe orde. lk had

als
spreekwoord opgeschreven.'Nieuwe orde,

lege borde."
Toen stopte de tram met zijn ritten naar
Leiden, er \,vas geen stroom meer en de

Duitsers hadden geloof

ik de bruggen

gesloopt. Zodoende konden

we niet

meer

naar school.
ONDERGEIPGN
lk ben toen maar gasn werken bij mijn opa op
het land aan de Van den Berghstichting. Aan
de ene kant van de laan was het land \ran opa
en aan de andere kant van Han Hoogeveen.
We lagen eens met een stel te wieden langs
de Zlt/arteweg en de Duitsers hadden daar
bordjes neergezet v,/aarop stond dat er
landmijnen lagen, wat natuurlijk niet waar

was. Kwam er e€n Katwijkse van een iaar oÍ
achttien op haar Íiets met houten banden
voorbij en die riep naar ons; "Denken jullie wel
om de mïnen!" Riep Han Hoogeveen hard

terug; "Meid....ik denk de hele dag aan de
Zij met een hoofd als de vuurtoren
hard lveg Íietsen, maar wij hadden \,r,eer
eens gelachen.

jour'rc."

Toén op het land ook niets meeÍ te doen was
ben ik maar bij de gmrkeuken gaan werken.

Bomen Í@ien

in het va*ensbos aan

de

Nachtegaalslaan. Kreeg je ook een extra
portie eten van de gaarkeukeo. Veel Noordwijkers weÍlden daar want je kofl elke dag
ook nog'ríÉl een zakje hout mee naar huis
nemen voor het noodkacheltje.
Toen gingen de Duitsers op een dag terwijl al
die mensen daar aan het werk waren de
t\,'ree bruggen slopen. Dle over het Westend
en die over het Schie. Er lag alleen nog nEar

een smalle iPeren balk over het

w"ter.
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Moesten we allemaal op je platte gat centimetèr voor centimeter met je zakje hout op je
schoot naar de andere kant.
Eind I 944 moesten alh mannen van I 7 jaar en

ouder zich melden bij het arbeidsbureau in

Katnijk om te gaan,ríerken in Duitsland,
iedereen zei mtuurliik nee, ik ook. Maar toen
vedelde men me dat als je voor de gaarkeuken víerKe, dan hoeÍde
niet naar
Dufsbnd. Dus ik ging me melden samen met
Jan Turlq Steenvoorden en ons werd daar
gezegd dat \4.e gelÍk de volgende ochtend op
het §ation van Warmond moesten zijn voor

je

transport naar Duitsland.
Daar waren we natuuíijk lekker mee. Maar nu
hadden zij ,,./el oilze namefl en adressen. Na
veel praten hier en daar gingen Jan en ik
samen naar kapelaan Groenedijk, die zou
misschien wel een onderduikplekje voor ons
weten. Maar dat viel t€èn, we kregen een
bidprentje van hem en konden gaan.
De andere morgen vÍoeg gingen Jan en ik dan
maar richting Warmond. HalveMege Voorhout

weden v€ achterop gefiètst door kapelaan
De Hartog, die ons bezlvoer toch alsjeblieft
niet te gaan en een onderduikplekje te zoeken.
Naderhand heb ik nog vaak gedacld dat De

Hadog door Groenedïk gestuurd is om ons
terug te halen.
Bij Jan Steenvoorden heb ik toen in de voorkamer, waaÍ een diepe kast v'/as weggewerkt
achter het behang aan de onderkant een luik
gezaagd waar \i/e doorheen konden kruipen
al6 de nood aan de man was. Voor de kasi
nerd €en dressoiÍ geschoven. We hebben eÍ
een paar maal ingezeten, omdat er bij het
gemeenlehuis veel geloop van Duitsers was
en wij dachten dat er een razia gehouden
zou worden, maar er is gelukkig niets gebeurd.
Een week nadat ik me gemeld had werd er 's
nachts hard op de voordeur ge6lagen. Vader
en moeder die ln de voorkamer lagen vlogen
het bed uit. lk was ook w?kker geschrokken
en vloog er ook uit er bijna zeker van zijnde
dat zij mij kwamen halen en ik kon geen l(ant uit
in dat kleine huisje.
Zij kwamen met veel herrie binnen, vier Duitse

soldaten en tt\ree Noordlvijkse agenlen, aj
moesten het hele huis dootzoeken. Tr,lree van
mijn zusteÍs lagen in een oud tweepersoonsbed w-at flink doozaKe en in mijn zenuwen

kroop ik in ret midden ondeí die ir'/ee meiden.
lk lag te rillen van de angst en was bang dat
mijn hart als een kikker uit mijn keel zou
sp.ingen- lk wgrd er nu nog vÍel eens zwetend wakker van. Gelukkig moesten àj mÍ niet
hebben maar een gedeseÉeerde SS 'er die bij

ons in de straat woonde.
BRANOHOUT

Samen met Jaap en Bertus gingen ',^/e onze
tijna dagelijkse weg om hout te stelen in het
bos op de Gooweg \,!ant het was dik winter.
Bij Dijk en Burg stonden gÍote dikke bomen en

daar was nogal makkelijk in te komen. Onze
karreties trokken $€ een eindje het bos in
zodat zij r/an de weg af niet tE zien waren.
We klommen in de boom tot rríe een dikke arm
te pakken hadden en begonnen om de beurl
aan de tak te zagen om hem zo naar beneden
te krijgen. WU waíen net b€zig, komt er een
hele koep Duitsers aan die precies voor onze
boom halt houdt. Gingen die stinkerds een
beetie aan het oëfenen in het bos. Z0 schoten
erop los en gooiden met handgranaten. Later
zagen we dat het oefengEnaten waren maar
dat wisten we eerst niet, het leek of de hel
uras losgebroken. En de tak hing ook op
afscheuren maar lyii dorsten ons niet te
bewegen. lk denk dat wij alle drie met zeven
kleuren in onze broek zaten. Heel zachtjes
zeiden we tegen elkaar dat we de tak vast
moesten houden want als hij op een van die
gasten hun kop zou vallen, schoten zij ons
vast als mussen de boom uit. Na een kwartier
gingen zij ri/eer in t gelid en marcheerden zij
af en wij leefden nog. Een man zag ons in de
boom zitten en die riep iets naar ons. Wij dus
maar in grote haast de tak afgezaagd en snel
op de kar geladen. MaaÍ daar kwam het kreng
al aan. Een jong ventje van onze eigen leeffijd
rnaar met een bek als een grote vent. Wat wij
'Schweinhunde" daar aan het doen waren
en dat hij ons wel einsperÍen zou. We hebben
maar heel zielig gedaan dat orze Mutie het zo
koud had en ondeÍwijl loerend of er geen eind

hout lag om hem de hersens in te slaan.
Gelukkig hebben we dat maar niet gedaan en
mochten we, nadat er nog enige Schweinhurde uit zijn grote bek waren gerold, met ons
hout naar huis gaan. Het kacheltje kon \,',€er
blànden, iedereen moest 's avonds om acht
uur binnen zijn, maar de jongens uit de
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Schèveniruse

en

Zandvoorts€§tGat Ueven

vaak tot een uur of tien op straat. Je kon de
Duitsers toah een heel eind in de verte aan
zien komen èn er uraren slopjes genoeg waar
je in kon duiken als er stÍont aan de l(|ikker

was.
VLIEGTUIG

We §onden op een avond in het doodlopeíxb stuk van de SciE\€oirEse€lraat
to€n eÍ opeens een Engels vliegtuig heel leag
ovet het open stuk land aan de Zee\,veg aan
k\Il6m donderen. Het schoot met zijn boorG
kanonnen op het grote zoeklicht w€t eÍgens
v@rbij de Kogo in het land stond. Het ging z0
veÍschÍikkelijk te keer en het t as zo laag dat
wil de piloot konden zien zitteh.
Het was zo'n w€E€liike h€fiie dat vrij dachten
dal hii wàs neeÍgeslort en veÍschillende
jongens hadden hun klomp€n al in hun handen
om op hun sold(en te kunneo rsnnen en te
hJken of er nog wat te halen viel. Maar hÍ was
door gevlogen. Het zoeklicht waS
kapot
',r€l
met misschien de nod(f rm.§chappen ertij.
A16 je dan met zo'n grote kopp€ljongens en

Ínannen bij elkaar staat, nordt er naluurlijk
nj die &g hdd€n mee

gÉsp.oken ov€Í wat

gemaaK. Hoe de molfen op hun donder
laegen in Rusland en hoè veÍ de geallleerden
al warÈn d@íg6tden. Wb er rvas opg€paK
en wb er had kunnen vluchten en wat een
hooger !w allemaal lr€l hadden. Bij wÈ ie
nog e€n broodje kon kopen voor vijÍendertig
gulden, teíwïl je niet meer in je zak had dan
twee zinken canten- Want zïvarttEÍldelaaÍs
had je natuurlÍk ook $€1. Wat men allemaal
met de NSBers zou doen als Duitsland
'r'/el
eènmaal veÍshq€n r!a3.
Als je dasr dan bij stond, en aan h€t begin van
de straat kwam een van je oudere zusters
aanlop€n aan de aÍm van een rnoÍ, dan kon ie
wel door de grond zinken. ln de algemene
stilte die dan viel zou je het lleíEt onder een
tegel kruipen en ging ie maar zichtje§ uteg orn
in de schuur uit te staan janken. Totdat dan
eindèlijk de bevÍijding daar was.
Aad Caspers.

Foto uit 1916: Vader Piet Alders 6n moeder Agatha Bijvosts en de kinderen
Jo, Piet, Aia, Hain, Corry en Keos. Zia stamboom familia Alders in Blauwdotler 109.
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SI.AAPLEKIGR

Mag ik u voorstellen aan dit in nachtgoed geatoken echtpaar, Valerie en
Henk van Muyen. Zie pagina 28.
Ook als ze hun rol voor de klederdrachtgroep niet spelen zUn zij al jaren een
echtpaar.

Ze staan klaar om de bedstee in te
duiken tijdens een show voor de Zonnebloem in Leiden. Omdat het in hun
huisje's nachts koud is, houden ze hun

lange gebreide zwarte kousen aan.
Hun hootd is's nachts ook bedekt.
Valeíie draagt een nachtmubje van

en Henks
nagemaakt naar een
antiek model. Deze mub is oveÍigens

zachte genopte stof
slaapmub

is

gebreid door de 87-jarige mevrouw De
Wit uit Groot Hoogwaak.
De bÍoek van Hènk is van blauw^vitte
kepeÍ en z'n hemd van franel. ValeÍie
dÍaagt onder haar nachtrok ook nog
een lange onderbroek met kant.
Slaap lekkeÍ! Zodat jullie morgen weer
fris aan de slag kunnen.
DE

RJKE REDERSVROT'W

ValeÍie wisselt

net als veel

leden
makkelijk van dracht. ls ze de ene keer
nettenboetster oÍ draagt ze nachtgoed,
nu ziet u haar op haar mooist. Ze is er
dan ook heel trots op dat de.iapon zo
goed gelukt is. Ze maakte hem met
behulp van coupeuse lneke van der Niet
en is haar daaÍ heol dankbaaÍ voor.

De kleur is oudroze, zelfs het veeg- of
bezemband onderaan de íok heefr die
kleur
De kraag en manchetten zijn van glimmend z\.varte pailette, evenals de veÍsiering van het zijden capei.
De ketting, bÍoche en oorbellen zijn van
granaten en goud. Op haar hoofd ziet u

de Íi.ike Rijnlandse lange kap van gekloste en geborduurde kant, die het
gouden ízer zachtjes laat doorsche-

meren. Verder gouden ziinaalden, mutsen boekbellen. Alles versierd
met zoetwaterpaÍeltjès.
Tot slot e€n lorgnetie dat op haar boÍst
gespeld is en een zilveren beugeltas
met donkerbruin lïuweel, waar mooie
spulletjes in zitten.

spelden

Als

u

haar antieke ondeÍokken

en

laarsjes Wlt zien, moet u maar eens
naar een show van ons komen ki.jken.
ValeÍie, je ziet er pÍachtig uit! Volgens

mrj sta je te popelen om naaÍ een
feestelijke gebeurtenis te gaan. Ga
maar gauw.
Tekst: Sjaan van Kekeren - BÍouwer.
Foto's: Dick van Riin
Henk van Muyen.

CURSUS$N NETÏENBOETEN
Om het oude handwerk nettenboeten niet

te vergeten worden er in het museum
regelmatig cirsussen georganiseerd
dooe en voor de leden van de klederdÍachtgroep.
Ook leÍen zii zelÍ de korte- en lange mutsen opzetten.
Bovendien wordt 6r aandacht besteed
aan he1 plooien en inspelden van de om-

slagdoeken, het strijken en vouwen van
schoÍten èn het stdkken van sjaaltjes.
ENGEI-sE EN DU]TSE KLEDERDRACHT-

sHows
Naast de Nederlands gesproken shows
geeft de klederdrachtgroep ook shows
met Engelse en Duitse begeleidende
teksten.
Mocht u interesse hebben, bel dan coördinator Elivan Kekeren, tel. 071-3615237

m

Valerie en Henk van Muyen in nach(
RledÍi.

Valerie van Muyen in haar japon van
aen ijke rèdersvrouw.

Op een dag in december í661 varen de arme vissers van Petten, Egmond, Wijk aan
Zee, Zandvootl, Noordwrk en Katwjk 's nachts uit bij mooi weer om het "sobere
kostje"te vangen. Maar al de volgende dag worden ze verrast door een enoÍme
moezee, die zoals sommige zeelui beweren 'alle 7 jaren eens, ofte om de 2'1.
optreedt.' Wd 15 of í6 schuitjes vergaan met man en muis en dat in het gezicht van
hen die aan de wal staan. Voor Egmond wordt een pink "regt op zijn ent gezet'. Wat
gebeud hier? Want 't water (zonder dat er eenige wint als een draying was) verhefte
hem tot in de lugt, dat heel vreemt was te zien, en een ander schuitje sloeg het
onderste boven, de 5 man klauterden daar boven op, maar wierden door 2 a 3
baren, als met de hand daar aÍgeslagen, waarop de zeeluiden die aan land
stonden, hand aan hand van het skand instappen, en van het derde bootje een touw
kregen, waar mede 't zelve met de menschen behouden bleeÍ.
(Wie kan ons vertellen wat een moezee is?)
Uit het boek "Duizend jaar weer wind en water in de lage landen dooÍ J. Buysmann
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den dood konstateeren.
Treuril, diep lreurig, 't eind van e€n Fng
leven, de steun zÍner ouders, moedeís lrots

Í,E MOORD TE NOORI}U'IJX AAN ZEE

23 oKober í903
DondeÍdagavond was hii thuis gekomen, van
Maa6sluis, van boord van den logger waarop
hij als visscher voer. Me€rmalen was l1ij, met

dat booze

,r./eer,

in

noodgevaar gev'reest.

Gelukkig thuis, bij moed€í. Ziedaaí moeder,

daar heb je de beskouwing; 'l is niet veul,
maar 't is niet aàrs."
'Och, beste jongen, 't is niks erg hoor; We
hebben een vaÍkentje en aardappelE, en dan

we den winter ,ríel weer door.
Goddank dat je 't levend er aí hebt mogen
komen

bíengen!"...

Zó

!,\,as

het donderdaga',/ond in de

!,voning

van W., die rnet ziin vro(M en hun nog e€nig
overgebleven zoon Piet in de noordbuuÍt te
Noordwijk aan Zee ,,{oont.
Piet ging vrijdagochtend op \,eg om \,íerk te
krijgen. "Lloeder, ik kan waarschijnlijk maandag
aan de slag koírEn te Noordwijk-Binnen',

luidde het, teÍugEekeerd.
Gèlukkig in 't vooÍuitricht maandag lteeÍ wat
te gaan verdienen, ging Piet de stGat op. Op
v'/eg ontmoet hij zijn schipper K. van der B.
Pigt was niet tevreden over de behandeling
van ziln schippeÍ. EÍ vallen harde woorden en
venvijtingen. Samen gaan zè de gelagkamer

van een café binnen. Opnieuw $,oÍdt

er

en weelde. Wie kinderen verloor, zal

zich

eenigzins kunnen v@ríellen, wat er omgaal
in 't gemoed der arme ouders.
Wie de moordenaar ia get^€est, zal de jusiitie
hebbèn uit te maken.
Tot lat in den nacht was onze burgemeeater
met de poltie b€zig om licht te brengen in deze
zaak. Oe beide gekoeders van der B. zijn

gisterenavond in voorloopige verzekerde
belraring genomen.
Het justitieel ondezoek wordt, in tegen-

wsordigheid van deo buÍgemeesler, geleid
door Mr. Romme, Íechter-commissaÍis, en
den substit.oÍFrci€r van justitie Mr. iilaclaine
Pont, van dè rechlbank te 's Gravenhage.
Bii 't afdrukken dezer courant was van den
uitslag van het ondezoek nog niets bekend.

28 oKober
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Zooals wij Íeeds berichten

is

O. van deÍ B.

Zaterdagavond op last der justitie
overgebracht naar de gevangenis te 's
Gravenhage.
Naar ons werd medegedeeld heefr D. van der
B. nadat hij bij het lÍk van den verslagene was

gebracht, aan den rechter-commissais de
bekenlenis afgelegd dai hij de misdaad

geredekaveld. Nu komt ook één zoon van K.
van der 8., Dirk, binnen. 'Zeg eens, jó, als ie
wat tegen mijn vader hebt. kom je maaÍ til mij.

den verslagene twee dood€lijke steken

naar buiten."
Dan maar naar buiten. Op den boulevard
urordt er nu ge§lagen, gevochten, gestoken!

hebb€n toegebrachl.
Het mes heefr hij na de misdaad in een
vuilputie gev'/orpen. waarin het. op aanwijzing

Plotseling zinK Piet in een. Hij trdcht zich op te
richten, maaÍ tveer zakt hij in elkaar. Een paar
wÈnden beuren hem van den grond en leiden
hem huis\ raarts.

En loen ze samen thuis zÍn gekomen, toen
eerst zien ze hoe doodsbleek Piet isl Hij kan
niet meer spreken, de aÍme, 22-jarige jongen.
Vader ontdoet hem viug van zijn bovenkle€ding
en, o God, bloed gutst uit het lachaam, een

diepe steekwond is hem to€gebracht vlak bÍ
of in t harl. Nog een paar snikken, zuchten, en
Piet is niet meer!
Dr. A Kervel, terstond geroepen, kon slechts

beSinS.

Met een gervoon Engdsch zàkme6ie zou hí

van Van der 9., door den

veldwachter

Schmal weÍd ge'/onden.

ln tegeo/vooÍdigheid van den buÍgeme€6ter
heefr Van der B. later aÍscheid genomen van
zijne Íamilie en vervolgens is hij per tram,
onder politie-geleide naar Leiden en verder
naar Den Haag vervoerd.
Het lijk van den verslagene werd naar het

ac.demisch zièkenhuis

te

Leiden oveÈ

gebractÍ en dinsdag, na de verÍichte seclie,
neder in de oudeílijke woning teruggebrÉrcht
en heden ochtend, ten 10 uur, op de
Roomschkatholieke b€gÍaafplaals

ter

aarde

30
besteld.

Men schÍnt niet vreemd

te zijn aan het

denkbeeld, dat D. van der B. de moord heefr
gepleegd, toen hij
een toestand van
overspanning verkeeÍde.
De jongeling r.yas steeds van een zeer goed

in

gedrag. Hij was onder geneeskundige be.
handeling, \rvegens een ernstige hooíd- en
beenwonde, ontstaan op de hatste reis. Hij
dÍoeg tiliens de arÍestatie dan ook een doek
om het hoofd.
Het ligt voor de hand dat hij de beoordeeling
door de rechtbank met deze omstandigheden
zeer zeker rekening zal worden gehouden.

í

deccmbcr

1903

Maandag jongstleden behandelde de
Haagsche rechtbank het ernstig misdrijí, dat

23 oKober jongstleden alhier plaats had

en

waarbij de 22-jarige P. W. als slachtoffer viel.
De verschillende getuigen bÍachten geen
nieuw licht in de zaak. De loedracht had
plaats, zooals wij in ons veÍslag indertïd
mededeelden.
Wij laten daarom, ook wwens plaatsgebrek,

het door dè getuigen veÍklaarde achte /ege
en bepalen ons tot h€t volgende: Beklaagde
had geen enkele aanmerking op de aÍgelegde
getuigenissen.

Hij zei, in antwood op de dGbetrefíende
vragen, dat haj na de waarschuwing zijner
tante zijn huis veriaten had, medenemende
een mes. Hoe hij plotseling zoo drifrig was
geworden, \4,ist hij niet, óók nid oÍ hij het mes
uit zijn zak had gehaald - hoev!€l hij aan den
rechter-commissaris had verklaard het uit
den zak gehaald en met de rechterhand den
steek toegebracht te hebben.
Thans bleef hij er bij, het zich niet meer te
herinneren, Wel wist hij een stekende beweging te hebben gemaaK en weggeloopen
te zijn, niet \,t/€tende echter w€t er gebeurd
nas. Omkijkende had hij Waasdorp zien
vallen. Het mes had hij weggeworpen in den
put bij de
B. Of hÍ het dichtg€daan
'r'reduu/e
had, hij wist het niet. Wel stond hem hvendig
voor den geest, dat iemand, hem bij zijn
woning ontmoetende, tot hem gezegd had:

"Jullie hebben h€m gestokenl"

en

dat

Waasdorp hem had geslagen.

Nog verklaade beklaagde dat hem

de

verwonding aan het hoofd, door een blok

was toegebràcht. Ook was hij den laatsten
tijd erg beverig.
Het !!as een zeer moeilijk !!erk verklaringen
uit beklaagde te krijgen; slechts met aazeling
en op zeer zachten toon antwoordde hij. Hij
maaKe inderdaad den indruk \/an iemaM, die

moeilijk begrijpt, wiens hersenen

traag

werken. Mel gebogen hoofd stond en zat hij
voor de rechters, den zakdoek saamgeknepen
in de hànden.
Toen was het wgord aan den subst-officieÍ
mr. Maclaine Pont.
De?e \{ees op het treurige, maar vaststaande
der onrustbarende toeneming van
misdaden als deze in het aÍíondissement 'sGravenhage. Al wordt een aíaarder straf
bedreigd tegen doodslag dan tegen een daad
als deze, spreker heínned zich de uitspraak

Íeit

van een overleden kantonÍechler te Leiden:
"Of men door de kat of den kater gebeten
wordt, het is hetselÍde." ln beide gevallen is
het slachtofier dood. Voorts vestigde hij de
aandacht op de aanleiding van geringe
beteekenis

tot het ruwe

rondborstige verklaringen

optreden,

op

de

en bekentenis

voor
den rechler-commissaíis, met een zekea
gebaar van opluchting door het gepleegde

misdrijf. Een woord yan medelijèn had het
O.M. voor de moeder van het slachtoffer en
voor het slachtotfer zelÍ: een eenigen zoon.

Een geneeskundig onderzoek naar

de

geestvermogens van beklaagde achtte het
O.M. niet noodig.

Vatzachtende omstandigheden achtte het
O.M. dan ook niet aanwezig en eischte vier

jaren

ge\rangenisstraÍ:

l\rr. Van der Lip, van Leiden, die als verdediger optrad, hoopte dat de rechtbank
zachter gestemd zal worden tegenover
dezen beklaagde, wanneer zij alle omstandig-

heden kent. Vooraf echter de juridische opmerking, dat hier geen z$/are mishandeling
met doodelijke aÍloop heefr plaats gehad. Hier

zou meer zijn een poging tot zwàre mishandeling met doodelijken afl9op.
PleiteÍ betuigde ook zijnezijde medelïden met
het z'J'laar getroffen gezin van den versla.
gene en zette daama de g6chaedenis der

zaak uiteen. De verhouding tusschen

den

vader van beklaagde en den veíslagene was
nooit bijzonder goed, maar dat beteekende
niel veel. De groote quae§ie @on met de

3í
verdeeling yan

de

overgeschoten proviand.

Uit een schrijven van den reeder bleek dat W.
een grieÍ had tegen den vader van v8n der 8.,
maar een grief, die volkomen ongemotiveerd
was. Toch maaKe hij zich waÍm en op den
avond van het drama had hij vier Ílesschen
bier gedronkèn en opgewanden was hij naar
de woning van van der B. gegaan en hd daar
herrie gema€kt. Op den bouleyard weÍd de

twist vooÍtgezet eo werd

-

wij hebbén

1

heer, diè wii hieÍ gehoord hebben, heefr de
mogelijkheid nièt uitg€6loten.
Pleiter vezocht dit ook door d€skundigen te

doen ondezoeken.
ln elk geyal zal die $Dnde bch Ínede moeten
tellen bij hell opleggen deÍ straí. Heefr pl€iter
medelijden met de ouders van den verslagene,

hÍ

de ouders van
en met beklaagde zelf, die g€en
viiand ver-sloeg, maaÍ een vriend. een
heefr het ook met

beklaagde,

gehoord - met een mes gedreigd. Dat de oude
van der B. met W. toch naar een herberg ging,
laat zich verklaren. Hij vond zich daar veiligeÍ
dan op den eenzamen bouleyard.

kameraad, met wien hij jaren he€ft gevaren.
Hij heefr er zoove€l spijt van, dat hiPelf in de
gevangenis tot pleiter zeide: lk sterÍ er nog

VeÍder zet pleiter uiteen hoe een tante thuis
kwam veíellen bii de vrouw van den ouden
van der 8., dat haar man bedreigd \,€s. Oe
Zoon van b€klaagde hooÍt dit, neemt een mes
en gaat uit om ziin vadeÍ zoo mogelijk te

Zulk een man verdient niet zulk een aare

helpen. Liefde

tot ziin vader dreef hem

daaÍtoe. Hij komt in de herberg, z€gt kom hier,
ik zal opkeden vooí mijn ,.ader, rnen gdjpt elkaar aan en daaí ligt hii die zooeven nog e€n
ander dreigde dood te steken. Hgt was gebeurd eer iemand er om dacht. Geen oogenblik
was het zljn voornemen om zijn slachtofÍer
dood te steken. Zoo naief is deze beklaagde
dat hij aan,pleiter in de gevangenis vroeg oÍ

zijn vader ook nog gestraff zou wordenHieÍ heefr men niet te doen met een d.onkaard
pÍedikant
ds. J. J. van Walsem uit Noordwijk aan Zee,
die hem kent van zijn geboorte aÍ, md een
stillen go€den zachtsinnigen jongen.

of een dÍifrkop, maar volgens den

Naar pleiters oordeel mod de op reè ge
kreg€n ven'ronding aan zÍn hooÍd van iníoed
zijn ga{eest op zijn handeling en de genees-

van.
skaÍ en pleiter hoopt, dat hem die ook niet zal

u/orden opgelegd.

Aan hel slot van zijn [€lsprekend en g€voetvol pleidooa, uBarin hij v@ral deed
uitkomen, dat beklaagde had gehandeld ult
liefde voor zijn vader en dat heel Noordwi,k nu
gEen moord€naaÍ m€€Í in hem ziet, maar hem

met medelïden aan6chouwt, vro€g mÍ. J. C.
\rdn der Lip geen genade voor ÍEcht, maar
wel een genadig recht. Op plelters veeoek,
bekhag& dadeliik tiideliik in víijheid te stellen
uit de preventieve hechtenis, kon de rechtbank echter niet ingaan. Na re- en dupliek
werd de uitspraak bepaald op 10 december.
Onder het pleidooi gebruikt bèklaagde aÍ en

toe zijn zakdoek, om ziin tranen aÍ

te

wisschen.
Zooals wij reeds per bulletin maandagavond
mededeelden, eischte het Opënbqar Ministerle

teg€n D. t/an der 8., wegens mishandeling,
die den dood ten gevolge had, vier jaar cet.
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Folo op p.glna 32. HcÍvomdc school aan dè Huls ter Ouiostrsrt in í942,
,1. Meester Badelmeier,2- Daan Undhout,3. Keas vdn Duin (Posse), 4. Jaap van Beelen
@r@tio). 5. Heman vao der Moulon (f). 6. Ditu van Beelen (f), 7. Jao Vlnk (O Tui), L
Jeap van &r Met (*)
, 9. Jansje Plug. 10. Jo van der Niol-Van det V,/lel. 11. Jo van
Kdvercn-Ouindam, 12. Jo Cíe'E.
lngezondeo door Henk vdn Duln.
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UTTBREDmIGMUSEUM

Het museum van het Genootschap
draait geheel op víiwilligers. Met een
fikse groep mensen wordt daarvoor veèl
wèÍk vezet. Deze werkzaàmheden houden onder meeÍ het registreren en het
onderhoud van de collectiè in. Dit ge
bëud tot nu toe in een klein kantoortje en
tussen de museumstukken. Dit kan zo
echt niet langer! Wij zijn daarom van
dan een verdieping te bouwen op de
gèwsrkt
expositiezaal. Daar kan
woÍden èn het zal Íuimte tlieden voor de

in

kledingrollectie.

fabÍiek gevestigd. Opgerichl door CaÍl
W. Fortman uit Den Haag. De ontwerper
was de heer Breetueld.

Het werk van

'd6 Kroon' is

meestal

onder glazuur geschilderd, vaak op een
gÍoene of zwafte achtergrond met heldeÍe emailleachtige kleuren.
Mensen die in het bezit zijn van ksÍamiek
uit deze fabriek of informatie hieroveÍ
hebbèn, wordt vezocht c'ontact op te n+

men met mevÍouw Hanneke van

Nos,

bestuuElid van het GON, tdefoon 071-

36't5777

Oe

bouwvergunning
voor deze uitbÍeiding is inmiddels aangevraagd.
PORSELENFABREK DE KROON

dit nog uit eigen
ervaring weten, was eÍ tussen 1906 en
19íO aan dè Gooweg 16 een porseleinHoewel weinigen

SUPPOOSIEN GEIÍRAAGD

Voor de komende zomeÍ woÍden nog
enkele vrijwilligers gevraagd die als
suppoost in het museum dienst willen
doen. Graag een t€lefoontje naar con-

servator Leen van

deÍ Bent, 071-

36í 8031

Ondanks het feit dat de klederdrachtgíoep GON 34 leden en invallérs heefi, is er
toch dikwijls een lekort aan mensen. Werk, school en vakanti6 àrn er de oozaak
van dat zii niet altijd kunnen optred€n. Door de vele shows is er dringend behoefte
aan nieuwa leden die het leuk vinden af en toe kleding uit het iaar 1900 te tonen. U
doet er heel veel mensen een gÍoot plezier mee. ook is het niet moeilík. Je hoeft
echt geen rnannequin le zi.in. ledereen kan hèt. ProbeeÍ het eens.
Aanmelden en of informalie bij Eli van Kekeren, telefoon 071-3615237
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ln 1902 is de bomschuit naar Scheveningen gegaan, verdere gegevens zijn
in ons bezit.
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