Voor-zitteÍ:........................Wi|leÍn Baalbergen. SchoolstÍaat 15..........................071-3610210
Secretaris;.......................A1eid Matser........... Voorstraat 6...............................07r-3620096

Penningmeester..............AÍie Duijndan.........ZoutmanstÍaat 20.......................07í-3612391

2e ConseÍvator:-.............8ert Koernans........Pr Bemhardstraat 33....--....-......071-3614176
Lid(contact wijwilligers)..Hans Duindarn........G. Rid\,eldtlaan 68, Qegstgeest 071-3611622
Lid (oeosities)................Mieke Kru9.............A1k 29......................................... 071-3618246
Lid (p.r.)...........................Hanneke van Nes.. Brelcftpark 5.............................. 071-§15777
udmaatschap G.o.N.
Buitefl
Buiten NedeÍland

Í20,00- 9.07 Euro peÍjaaÍ.
22.50 - 10.20 EuÍo W jaÉ,t.
J 30.00 - '13.60 Éuro perjaar.

N@ídwijk Í

GIRO:428í,í6

Genootschap Oud-Noordwiik

Ë

Jan Kroonsddn 4
2202 JC Noordwijk ZH

071-§178€4
Leen van der Bent
Schoolstraat 53 a
2202 HE Noordwijk
07'1-361 8031

Lgdenadmlnlst.ati€:
AÍie DuÍndam,
Zoutmanstraat 20
2202 LN Noordwijk.
071 -36'1 239'l
É-Mail GoN@liscalimail.nl

ffi

ffi

Conservator:

OpeflingstÍden 2002;

Van 1244 tot 0&06 dÈza 14.00 td '17.00 uur
Van 04-06 tot 0&10 maza 10.00 tc[ 17.00 uur

zo

's

14.00

td

WinteÍs geslcten

Voq

inlichtingen:
dondeÍdags van 10.00 tot 17.00 uur

ISSN:í381-1592

17.00 uur

WNTER 2OO? NR í2í
Kwaíaalblad van het Genootschap "Oud+loordwijk", opgericm april

1962

Redactie:

Bei

van Duijn (hoofdredacteur), SÍakma, Bossesfraal 54, 2203 GK Nootdwijk, 0713613583: Rjnus Paadek@Fr (vomgeing). LeydÍwech 18, 2201 HK Nootdwi4. 0713616236: Bett K@mans (tdo's). Pins Bemhardstrcat 33, 2202 LE Noorö ijk, 071-

3614176: Peter Reddiogius, RedeijkeÉplein 17, 2203 GC Noordwíjk, 071- 14237:
Henk van Zuilokqn, Binnenkant 64, 2203 NE Nootdwijk, 071-3615308.
Redactieadrés: SÍakDa, EossesÍraéf 54, 2203 cK Nootdwijk.

$4w.home.zonnet.nuoud-n@ró/vijk E-Mailadrés: n@dwtrt@noknok.nl

fotactie fuactie foactic futactic fuactic
FOTOVAN HERAUTEN

Kouwenhoven, Vogelaar aan

de

lafel

Ron van Duin uit Voorhout schrijft ons:

Henk Veenstra, Arie Cramer en

Piet

De Íoto van de herauten op pagina 19

Cramer, dan GÍs Duindam de Wortèl en
Bas van Duin.
Tinus van Rhijn.

bloemenzaak van AÍie van der Lippe. De
man in de schaduw achter het paaÍd
heeft een bord en raampje boven z'n
hooÍd. Dit boÍd en raampje zijn ook weeÍ
te zien op de foto bovenaan pagina 20.

FOTO'S

Blauwdotter 120, is genomen in de
HooÍdstraat ter hoogte van nummer 81.
Op de plaab van het hekje is nu de

Het pand Hoofdstraat 81 was toen van
Willem van Beveren Sr., zie ook Op'evist
deel 'l pagina 28 en 29 Op het schilderij
afbeelding.'19 in Op'evist staat ook het
pand achter de herauten. De kleinzoon
van Wllem van Beveren (Wllem Pieter
van Beveren) was getÍouwd met onze An
(van Beveren-van Duin.)

ln Blauwdotter 120 stond een foto van
een klas van de muloschool. De tweede
zittend van links is Arie van Duin, School-

stÍaat 6.

ln

dezelfde Blauwdotter staat op de
de lndiegangers op
bladzjde 23 achtenn met fles.je in zijn
hand Wim Haasbroek.

groepsfoto van

HUIS FAMIUE

ADMIRAAL

ln Blauwdotter 120 stond een foto

van

het huis van de familie P.H. Admiraal in

de HoofdstÍaat. Daarbij werd
WEERTERUG
De Íoto op bladzijde 23 Blauwdotter 120
Jongens uit lndonesië op een feestavond
van de gemeente Van links naar achteÍ:

een zoon van kunsthandelaar Meier op
de GÍent waar nu de Bob zit, ?, Cees
Duindam, ?, Ton Wamelink, opzÍ van
hem W. Caspers, Joop Duindam de Pu,
W. Haasbroek de Opgever, Tinus van
Rhijn, daarvooí Mas Alkemade, Van

veÍmeld
dat op die plaats nu de winkel van Albert
Heln (Etos) staat. Dat is niet juist. Op

die plaats is de nieuwe winkel

van

Toonen gebouwd, nu een cadeauwinkel.
At Admiraal stuurde ons een aÍdruk van

een prentbrieÍkaart waarop links

een

tweede huis. Op die piek staat nu de

Etoswinkel. (Foto
pagina).

op de

volgende

De door PH. Admiraal íngezonden foto, zie pag

1

Wie kan ons zeggen, wat voor spel hier op het strand wordt gespeeld, en ter

ere waaÍvan? De foto is van rond 1915.

Jan Hoek woonde zijn hele leven in de Schoolstraat, in een van de huizen
die voor de bouw van het nieuwe Treípunt moesten wijken. Je zou Jan een
dorpsfiguur kunnen noemen: in de goede zin van het woord. Naast zin
belangstelling en inzet voor het beschetmen van de natuur, jarenlang was
hij heheerder van het vogelasiel. was hij eon oveftuigd pacifrsL Als iongen
liep hi reeds met het gebroken geweeije op zijn jasje. De oorlogsiaren
1940 - 1945 moeten hem om die rcden erg hebben aangegrepen. Via zin
neef Arend Hoek kwam een dagboekje van Jan over de periode onober

1944 tot

nei

1945 boven water. Het geeft een beeld van

de

laatste

oorlogswinter en de maanden voor de bevijding in 1945. Het zou te veel
ruimte vragen het gehele dagboekje op te nemen. Daarom een greep uit de
oorlogsbelevenssen van Jan Hoek

1 oKobeÍ: Naar de gaarkeuken in Lei
den geweest.
5 oKober: Zes geallieeÍde jagers schieten vrachtauto op de Gooweg in elkaar.
Geruchten oveÍ nieuwe landingen tussen AmersÍoort en NÍmegen. Gedeeftelijke aÍsluiting eleKrisch net.
7 oKober: 's Middags grote formaties
bommenwerpers vliegen oveÍ. Wijziging

van het gas-ranEoen.
11 oKober: Er worden fietsen gevorderd.
BÍuggen in de omgeving van Noordwijk
opgeblazen. o.a. de brug over de Kruiswateíng, het kanaal b, RijnsbuÍg en bij
het Groene Kerkje in Oegstgeest.

14 oktobeÍ: Het gas wordt

opnieuw

beperkt van 10.30 tot 12.30. Bruggen
worden veÍder opgeblazen.
19 oktober: Er moeten op het distributi+.

kantoor aangifteÍormulieren voor de
centrale keuken gehaald worden Alleen
voor diegenen die niet meer kunnen
koken en tegen inlevering van aardappel-

bonnen en betaling van

I

gulden en

veertig cent per week.

22 oKobe[ PeÍsoneel gaarkeuken
tÍeedt in dienst. Chef is Van Schaik met
o.a. Van der Werf als kok.
23 oktobeÍ: Afschieten van V1's, waarvan
er een in Den Haag terecht komt. EeÍste

uitdeling van eten uit
gaarkeuken gevestigd

de centrale- oÍ

in het gebouw

van de brandweer in de Van Speykstraat
en in de garage van Kloos aan de Q. van
UffoÍdstraat. Soep als eerste geÍecht.

25

oktober. Gehele stopzetting

van

gaslevering. Vele mensen brengen hun

pannen bij de bakker om hun eten gekookt te kri.igen.
9 november: Bekendmaking betreffende
het inleveren van kledingstukken zoals

pullovers, sokken, ondeÍgoed, winter
jassen en regenjassen. Ook dekens
moeten naaÍ het verenigingsgebouw
aan de Hoofdstraat gebÍacht woÍden.
Als men niet inlevert volgt huiszoeking
door leden van de Duitse Wehrmacht.
'11 november. 's Avonds geen wateÍ.
20 november: Dorus Mol roept om dat er
morgen geen stroom meer zal zijn. Heel
NooÍdwi.ik bij een kaars.,e.
24 november: Bruine bonen ziin 6 gulden per kilo, zout 5 gulden per pond en
een liter petroleum kost 30 gulden. Een
kaars doet 3 en een pakje lucifers 7 gulden. Er is minder brood.
26 november: Geruchten over het oppakken van ionge mensen tijdens een
kerkdienst in de GereÍormeerde keÍk
van Noordwijk aan Zee. Dé kerk loopt

leeg, veel personen zoeken een schuilplaats. Geen melk meer, behalve voor
kindeÍen.
29 novembeÍ: Hei bos bij Oobbelmann
verdwrnt zienderogen De laatste bomen
worden per nummeÍ verkocht. Twee bomen gekocht en gerooid.
5 december: Het wordt steeds slechter
Een zak rogge wordt voor 400 gulden
verkocht.

7

december: Een zak tarwe kost 800

gulden en meeÍ. Ér worden veel varkens, geiten en aardappelen gestolen.
I december. Nieuwe bonnenlijst, weer
minder bÍood, nog maar 600 gram per

peísoon per week, geen iam, geen
stroop Alles verminderd. Tabak laten
snajden. 't Wordt nrpend.
15 december. Op houl uit gelveest maar
niet geslaagd. Er is weer niet veel op de
bon te kri,gen, alleen aardappelen.
18 december: Oom Dirk op bezoek ge-

had met ruilhandel. Eerste inwoner van
Noordwijk b, íazzia opgepaK.

27 december Overal worden bitetten

'10

januari: EÍ is een comité gevormd dat

gelden vezamett voor etenswaren.
Deze worden in Drenthe gekocht en per
schuit aangevoeÍd. De toestand woídt

steeds nUpender.
12 tanuaï Er zijn nu achttien bomen

de Hoofdstraat weggehaald. De

doet nasporingen naar de daders.
'17 )anuaÍi 's Middags praatjes over een

tazzia in Noo rdwiik-Bin nen. De
Voorstraat en de Gooweg zouden zrn
afgezet. Het blÍken echteÍ geÍuchten,

wel worden eÍ mensen

per kilo Een kilo bruane bonen kost 30
gulden, een kist wortelen zes en een
halve gulden.

26 )anuati Negen graden vorst en het
sneeuwt. De rantsoenen worden nogmaals veÍlaagd. Men krÍ91 een halve kilo

aardappels

en 500 gÍam brood per

peGoon per week.
30 januari: ln Het Hof van Holland kan

wordt ook in de dagbladen gepubliceerd.
31 december: Een zeer somber oudejaarl Een kilo appels gaat voor 7 gulden
van de hand
2 januai. Oom Dirk komt weer om

gestolen.

januari: Er worden plakkaten aan-

hout.

Twee kinderen te eten gehad. Er worden
tulpenbollen verkocht vooÍ een gulden

men zich vooÍ

3

opgepakt

wegens het illegaal zagen van

opgeplaK dat de lichtingen 1905-1928
zich moeten melden De meldingsplicht

wortelen.

in

politie

5

aaÍdappels laten

knrppen. Er zín een varken en een geit

31 januari: Toenemende dieÍstal van
brandhout uit de huizen in het
spergebied. Varken en geit teruggevonden.

8 febÍuaí; Er slapen twee Hagenaars brj
ons. Weer niet veel te krrgen op de bon-

geplaK dat de mannen die van 1905 tot
1928 zijn geboren zich op de arbeids-

nen

bureaus moeten melden

Wienngermeer om tarwe.

5 Januari: 's Nachls

wordt het bevolkingsregister in beslag genomen. Er schrnen
zich nog weinig mannen te melden
Dobbelmannduin is kaal geslagen.

13 februari: Er vaft een niet ontplofte
bom op de BoeÍenbuÍgeÍweg.

EeÍste boom

20 februari. We krijgen een half pond
sprot. Floor gaat.morgen naar Drenthe.

in de

HoofdstÍaat woÍdt

atgezaagd.

I

januari:

EÍ

sneuvelen weer enkele

bomen in de HooÍdstraat. Er eten een
Paar HagenaaÍs met ons mee.

12 Íebtuaï. Willem íetst naar de
17 tebÍuaÍi We krrgen een

nieuwe

bezetting.

Stagnatie in de watervoorziening. Gisteren waren eÍ veel
vliegtuigen in de lucht.

23 tebruai

op
van ltnKs naar rechls.
Haasnoot (van Jan van Maaije), Kees Bamhoom (van Klaas), Piet Hazenoot
(de Draaier), Aie van der Wiel (v.Speykstraat). Knielend: Koos Bamhoorn
(van Kees), Piet Bamhoom (de Leeuw), Piet Marbus, Jan Bamhoorn (van
Klaas).

Jan Hoek bezig met het
van een eend.

Zttend in een strandkotí voor de
bollenschuur.

ln de

omgeving vallen verschil-lende

bommen. EÍ woÍden wat bÍoodjes uit-

gereikt en er is opnieuw sprot op de
bonnen verkrijgbaar. Nu alleen voor
kindeÍen onder de vier jaar. Willem komt
met 82 kilo tarwe thuis.
5 maaÍt: De dag begint zonder water.

Bericht ontvangen dat Floor op 22
Íebruari in Leiden is opgepiK en waarschijnli.,k naaÍ Duitsland is getransporteeÍd.
6 maart Pa fietst naar Utrecht om iets
over Floor te weten te komen. Oom BeÍt
van deí Wiel met zijn zoons B6er en
Kees gegrepen voor het illegaal zagen
van hout.

De

kinderen kíjgen daarnaast nog
haver of gort.
29 maarl ln de morgen Miegen veel V1's

over NooÍd^,ijk.

ln de

middag

geen

water.

10 april WeeÍ brood uit zweden ontvangen.
12 apÀ\. De spanning neemt toe. WieringermeeÍ onder water gezet.

22 apnl. Nleiei dwaze geruchten gaan
door het dorp. Voor de derde keer brood
en boter van het Zweedse Rode Kruis.
Oe sluizen in Katwijk worden opengezet.
28 april: Eerste berichten over een mogelijke captulatie. EÍ springit een mijn
op het strand, veel glasschade.

I maatt Et zal voortaan geen water zÍn
van 's avon& acht uur tot 's moÍgens vijf

29 april: EeÍste Engelse bommenweípers werpen rond twadf uur 's

uur.

middags boven ValkenbuÍg voedsel uit.
30 april: Tussen vier en vÍf uuÍ wordt

17 maaí.

Activiteiten

in de

lucht.

Gisteren vielen bommen nabij het
station PietgijzenbÍug. Theo Mooyekind
deze nacht oveÍleden. Bericht van Floor
ontvangen.

'19 maaÍt Henk Kranenburg komt bí
ons in dienst. 's AvonG wordt er in de
Schoolstraat geschoten en bÍ de buren
op de deur gebonsd. We moeten weer
bonnen halen voor sprot, 150 gram peÍ
persoon.

20 maaÍt Spinazie voor de gaaÍkeuken

weer voedsel uitgeworpen. Niet veel
gehoord betÍeffende de capitulatie.
I mei: 's MoÍgens en's middags woÍdt
eÍ weer voedsel gedropt Oe spannrng
neemt steeds verder toe. 's Avonds nog

weinig nieuws. We krijgen melkkaarten
voor een liter per week.

2 mei: WeeÍ veel vliegtuigen

met

voedsel in de lucht. De geÍuchten over
een mogdrke vrede nemen toe.
3 mei: We krijgen vandaag weer 400

gezaaid.

gÍam Zweeds brood. Vliegtuigen met

21 maart Lente. Verschillende bommen
op de spooíijn. Brand in Voorhout Floor

voedsel boven de gehele provincie.
4 mei: Slecht weer belemmert het uit-

en Jan komen om vieÍ uur weer thuis na
een zeer moeilijke tocht. Er wordt aan-

geplakt dat we een pakket van het
Zweedse Rode Kruis kÍÍgen. Een kilo
zout kosl nu vijfrien gulden, een zak
taMe 2500 tot 3000 gulden, een ei drie
gulden, een kilo tabak 400 gulden.
22 maaft. 's Nachts om drie uuÍ vliegt de

eeÍste V1 over het dorp. De eerste
zomerse dag.

28 maaÍt: We krijgen 400 gram wittebrood en '125 gram boter uit Zweden.

werpen van voedsel. De spanning

neemt steeds meeÍ toe tot 's avonds om
negen uur het bericht komt Ouitsland
heeft gecapituleeÍd, NedeÍland rs vÍij. Er
is onmiddellÍk een gelveldige drukte op
straat en de vlaggen gaan uit.
5 mei: ....hier stopt het dagboek.

Resumeerende de gÍonden, waarop de
badplaats Noordwi,k als rustig ontspanningsoord aanbeveling verdienl, ver-

melden wij:
1e Het pÍachtlg breede strand.
2e De groene duinen en de boschrrke
o

mgeving.

3e De afwezigheid van riolen en

uit-

geven wí hier nog de volgende opgaven
VERORDENING OP HET BADEN

Vastgesteld door de Raad deÍ Gemeente

NooÍdwijk.
Wanneer een persoon weigert te voldoen
aan de waarschuwingen en aanma-

ningen van den badmeester

oÍ

den

loozingskanalen, waardoor hel zeewater
zal worden verontreinigd.
4e Het ontbreken van alle toiletdwang,
zoodat men zich in Noordíijk vri,j en ongedwongen kan bewegen

badknecht om niet verder in zee te gaan
of terug te keeren, mag hem geen

5e De

verplicht haervan kennis te geven aan
den burgemeester van Noordwijk.
Het is verboden: zich zonder badkostuum of zwembÍoek in zee te begeven, in zee te baden of daartoe als
verhuurder van badkoetsen de gelegenheid te verschaffen, indien de burge-

omstandigheid, dat men niet
vooÍtdurend in beslag wordt genomen
door vermakelijkheden van allerlei aard,
waardoor zieken en gezonden in Noordwijk rust en nieuwe levenskracht kunnen
vinden.

ln 't belang van hen, die de zeebaden
wenschen te gebruiken of zich geregeld
aan het strand denken op

te

houden,

badkoets meer verstrekt worden of gelegenheid

De

tot

baden.

badmeesters

oÍ

badknechten zrn

meester oordeelt dat levensgevaar be-

staat,

op de door buÍgemeester en

aaili.
.íl

Strandgebeurcn in de jaren lwinlig

"

wethouders bii openbare kennisgeving
aan te wijzen daatsen in zee te baden,
zonder daarbij gebruik te makeír van

TAREFDERMIXITOELEN
PerKe€í...........-,.............,..í10,'l 5
PeÍWeek.....-,....................í Í,50

eèn badkoets.
BESCHERIfr{G DER I'UINEN

ÏAREF DERZEILEOTEN
Per tochtie peÍ p€Ísoon

Onverminderd

minsten3

het bèpaalde in de
314 en 350 Wetboek van

artikelen
Staftecht, is het veÍboden in de voor het

5

60 cent, tij

peÍsonen.

TAREF ELECTTUSCHETRAI'

puHiek toegank€Ijke duinen in het rvild
levende planten aÍ te snrden, uit te

Van Leiren naaÍ Noordwirk aan

trekken of uit te gÍaven, te vervoeÍen of bij

Enkele reis...........27% cent

zich te dÍagen, tenzi een p6ÍsoonlÍk6

Zee,

vice veíaai
R€douÍ...

... .. .,.

....,..50 cent

schÍiftelijke vergunning door den

Van NooÍd\Ívijk-Binnen naaÍ Noordwijk

rechthebbande is veÍleend, welk bev/ijs
op aanvraag \Ían de beamten van politie
teÍstond moet worden veÍtoond.

aan Zee vice versa:

TAREFDERBADEN

TAREFVAN DE BESTELLERS
Voor d€ pÍijzen vrage men het tarief aan

G6/voon bad:
fl 0,50,

i 0,40, met badkostuum:

Kindeíbad:

0,20, met badkostuum: fl

0,30.

í

Enkds r€is.,.-,..,....7% cent
R6tour.....

-.. -..,. -..

-..10

cent

den b€stdler, dia vèrdic,tÍ is, dit of
vezoek te vertoonen.
De b€stèlleÍs zijn kenbaar aan uniform.

pet en witten kiel, waarop het woord

ZEEBADEN, ZEELUCHT, ENZ

"V RE E M D E LI N G E N V E RK EE R",

Het zal den gebruiker van dezen gids
naar wij hopen niet onwelkom, in elk
geval niet ondienstig zijn, een en andeÍ
te vememen aangaande zeebaden, hun
nut en hun gebruik. Daarom willen we
enkele dingen vermelden, die op de
baden in 't algemeen betrekking hebben.
Niet alleen het zeewateÍ, ook de zeelucht oeÍent heilzamen invloed op het
menschelijk lichaam uit. De zeelucht
toch is zuiver, víj van stof en andere
schadelijke bestanddeelen. Aan het
strand der NooÍdzee is dit zooveel te

De bestellers staan onder controle

de

van

Vereeniging voor Vreemdelingen-

veÍkeer.

Klachten over bestellers kunnen

in-

gediend worden bij een der informate-

bureaux, gevestigd te Noordwijk aan
Zee in de Lunchroom, Hoofdstraat 88,

tegenover het Palace-Hotel en te
Noordwijk-Binnen in A. Dorsman's
Boekhandel, Voorstraat 51-53, tegenover

het

Raadhuis.

Gedurende het badseizoen verschrnt in
A. Dorsman's Boekhandel en Stoom-

drukkerij, Voorstraat 53, NoordwijkBinnen (Filiaal te Noordwijk aan Zee,
Hoofdstraat nabij het strand) wekelijks
'De Badcouranf, die, behalve een lrst
der badgasten, verschillende zaken
veÍmeldt, die voor de bezoekers eener
badplaats van belang zijn.

tr§

meer het geval, omdat de zeewind

voortdurend volkomen zuivere lucht van
de zee aanvoert.
Bovendien kenmerK de zeelucht zich

door haar groote dichtheid. Een

liter

zeelucht bevat dus meer zuurstof, dan
een liter lucht op een plaats ver van de
zee. Hoe meer zuurstoÍ het menschelijk
lichaam opneemt, hoe sterker de stofwisseling wordt; daaruit volgit, dat de

't

".,,1,r,&,.

Badkoetsjes op het Noordwijkse strand.

í0
zeelucht den eelust opweK.
Een derde belangÍÍke eigenschap van
de zeelucht is haar vochtigheid. De veídamping aan de oppervlakte van het
menscheli,k lrchaam gaat langzameÍ rn
vochtige, dan in droge lucht. Omdat nu
snelle verdamping een groote hoeveel-

heid warmte aan het menschelijk lichaam onttreK, zal men in de zeelucht
weinig kans loopen zich een verkoudheid
op den hab te halen. Bovendien is de
vochtigheid der zeelucht van veel belang
voor lijdeís aan keelaandoeningen,
wien het ademen in droge lucht zeer
moeilijk valt
Noemen we als vierde voordeel van de

zeelucht nog haar

gelijkm atige
temperatuur, van zooveel belang vooral
voor zenuwzieken.
Wat het baden zetf betreft, \,Yillen we
volstaan met zonder toelichting enkele
aanwrzingen te geven, die door des-

kundigen

als doelmatig worden

aan-

bevolen.

Het is niet goed, den duur der badkuur
en het aantal te nemen baden vooruit
vast te stellen; dat moet naar de omstandigheden geÍegeld worden.
Kinderen onder de 6 jaar en grijsaards
mogen nooit baden in open zee.
Den tijd, waarop men wil baden, moet

men laten aÍhangen van de dagverdeeling en van het weerstandsvèÍmogen.
ln 't algemeen bade men in de
maanden juni en september tusschen
'10 en 12 uuÍ des morgens. Des namiddags is de beste tijd om te baden
tusschen4en5uur.
Men kleede zich snel uit en ga dan
dadelUk

in het water, een aankomende

golf tegemoet. Heeft men deze tijna
bereikt, dan keere men haar de rug toe
en wachte haar in iets voorovergebogen
houding af. Men wordtvoor een oogenblik
in wit schuim gehuld, door de golf opge-

nomen

en naar den oeveÍ

gedragen,

waar men weeÍ vasten gÍond onder de
voeten voelt.

Het baden is gevaarlijk, wanneeí men
door lichaamsbeweging verhit of zeer
vermoeid is. Het baden is d€s te vermoeiender, naarmate de temperatuur
van het zeewater lager en de zee
onrustjger

is.

Het badkostuum neme men zoo dun
mogelijk. Dames met riiken haaÍtooi
moeten zich voozien van een wateÍdicht

hoofddeksel

om het haar te

be-

schermen.
BÍ den aanvang deÍ badkuuÍ mag de
duur van het bad slechts zeer kort zrn,
hoogstens 5 minuten. lren late een golf
over zich heen slaan en ve ate dan weer
het water. Men kan den duur deÍ baden
langzamerhand laten toenemen, maar
het is bedenkelUk, een bad langer dan
een kwartier te laten duren. Gedurende
het bad moet men zich zooveel mogelijk
belveging verschafien.
Het is niet Íaadzaam, nuchter te gaan

baden, maar ook niet in het eeÍste uur,
volgende op een maaltijd.
Wie zich onwel of duizelig gevoelt, verlate dadelijk het water.
Als het oponthoud aan het strand slaap
verwekt, moet men zich daaÍtegen niet
vezetten. De nacht en de namiddag zijn
echter voor den slaap het meest aan te
bevelen.
Men zorge zich niet te vervelen. Men geniete zooveel mogelrk van de gezonde
zeelucht, aan het strand oÍ in de duinen.

Voor hen die geen last hebben van
zeeziekte, i8 het aan te bevelen, zoo nu
en dan een zeetochtje te maken. Men
bade niet in de eerste Merentwintig uren

na aankomst.
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Een paar maanden geleden schonk
iemand het museum een oude, geglazuurde, cremekleurige puddingvorm,
model tulband met smalle groeven.
Zoals het met alle schenkingen gaat,
werd de puddingvorm volgens de gebíuikelijke richtijnen beschreven en
voozien van een museumnummer. De
puddingvorm met dit nummer ging ook
op de foto. Als vrijwilliger brj het GON
hoort onder meer dat fotograferen tot
mrn taak.
Toen ik bezig was om de puddangvorm
zo goed mogelijk op de foto te krijgen
(het hoeft geen 'mooie'foto te zijn maar
alle kenmerken zoals teksten, barsten,
beschadigingen enz. moeten wel duide.
lijk zichtbaar zijn) gingen mÍn gedachten
teÍug naar een andere puddingvorm die

wet dat mijn broers niet in dat delletje
mochten komen, zelË niet om te helpen
de oogst binnen te halen. Was er ruzie
over de grens van een claim dan werd
die door de bulderende stem van mijn
vader elders uit het duin in korte tijd in de
kiem gesmoord.
De zoekcirkel werd steeds groter. Je
lette niet altijd op de andere bramenzoekers. Als je niet op je hoede was dan
gebeurde het wel dat een andere bra-

menzoeker jouw emmer met bramen
omkieperde in zijn eigen emmer.
Bí ons luKe dat nooit! MÍn moeder bleef
attijd in de buurt van de kleintjes en....de

emmers

en tassen. Bramen zoeken

maakt hongerig en dorstig. Ze was het
baken in duin om de hongeÍigen te
voeden en de dorstigen te laven.

bij ons thuis werd gebruikt. Langvergeten

herinneringen kwamen ineens boven.
BMMENZOEKEN

Baj een puddingvorm hoort pudding,

slijve pudding, maar ook bramensap.

HOOtKIST

Dan kwam je, rozig van de hele dag
buiten zrn, tegen het eind van de middag thuis en daar wachtte de prettigste
verrassing van de dag. Met veel cere-

Bramensap maakl men van bramen en
bramen zijn vooral in augustus in de

monie paKe mrn moeder de hooikist

duinen te vinden.

de lagen kranten verwrderd. Dan ging

Beladen met emmers en zoekertjes
oampotjes en blikjes) trokken eind jaren
veertig hele gezinnen in die vakantiemaand de duinen in. De emmers, de tas
met brood en limonade werden centraal
neeÍgezet en vanuit dat punt zwierven de
kinderen met hun ouders uit over het
duin. Zo ging dat bij veel gezinnen en zo
ging dat ook bi.i ons. Als een jampotje vol
was, werd het geleegd in een emmer.

het deksel open en de geur van de hete
rijst, die ze 's moÍgens had gekook en
in de hooikist had gezet, steeg op uit de

Snel rende je dan weer teÍug naar je
plekje waaÍ je luidkeels had geroèpen

'miJn dell'. Deze pnmitieve manier om je

rrkgevulde plekje met braam te claimen

weIKe wel. Het was een ongeschreven

uit. De dekens weÍden opgevouwen en

pannen in de kist. Dan snel aan taÍel.
Mijn moeder schepte op. Je maaKe in
de witte berg rÍst op je bord een kuittje
en daaÍin kreeg je een klontje boter en
een paar scheppen bruine suiker. Je at
heel voorzichtig de droge, witte rijst om
het kuiltje weg. Het kuiltje met de gesmolten boter en de bÍuine suiker be-

waarde

je voor het

laatst. Die laatste

scheppen waren pijnlík lekker!
De andeÍe dag maakte mijn moeder van
de bramen bramensap die in flesjes als
wintervoorraad weÍden bewaard
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op zondag vaak íijve pudding

met
bramensap, de pudding als toetje en de

B, ons thuis
hadden we een geglazuuÍde, crème.
kleuÍige puddingvorm in de vorm van
een vis. De pudding werd na het koken
in de puddingvorm gegoten en daarna
weggezet om af te koelen en op te
bÍamensap als vitaminen.

stijven.
Na het eten zete mijn moeder het toetje
in de puddingvis op tiafel. DaaÍ ging een
bepaalde ceremonie aan vooraf.
'Wie is er aan de beurt?'ledeÍeen wist
waaíoveÍ het ging. Het bekvechten b+.
gon en krijsend stonden we tegenover
elkaar.
'Het is mrn beurt voor de vel!'

'Nietes, mijn beurt. Jij had de vel ...' en
dan volgde een stukie historie van een
paar weken oud.
U leest het goed. Wij hadden het atijd
over de vel en niet over het vel van de
pudding. Voor ons was het vel een graag
ge\íilde lekkeÍní.

Als uitgemaakt was wiens beuí

het

was, haalde majn moeder voozichtig het
vel van de pudding en legde dat op het
bord van de gelukkige. Daarna keerde
ze de vorm om op een gÍoot plat bord en
na even rommelen kon ze de puddingvorm van de pudding tillen. Als je even

tegen de tafel stootte dan trilde de
puddingvis zo lekker op het grote bord.
Dat deden we dus regelmatig en genoten van dat gedril tot vader of moeder
ons tot de orde riep. Mijn moeder goot
dan uit een steelpannetje de wat aan-

gemaakte bramensap
puddingvis.
De puddingMs

uit over de

in dat rode

en werd vaak gecombineerd
met het vel. De kop, waaÍin de afdruk van
het oog en in de plooien rond de bek
bramensap bleef staan, kreeg hierdoor
dingvis

PUDDING METBRAMENSAP

VooÍal in de wintermaanden kÍegen we

bed.,e van

bÍamensap kÍeeg iets feestelijks. Het
verdelen bekeken we met argusogen.
Kreeg je de bek of de slaart? De staart
was het dunste gedeelte van de pud-

iets griezeligs maar bleef toch lekker.
Als je geen vel had, hoopte je op de kop.
De anderen kregen stijve pudding met
de afdrukken van de schubben die nu

wat meeÍ geaccentueeÍd waÍen
het bramensap.

door

HERNNERNG
ln ons gezin werd gevochten om het vel,
maar ik weet dat in andeíe gezinnen

men gíezelde als men het vel

kreeg.

DaaÍ was het vel een stÍaÍ!
Ja, zo aÍ en toe komen bii het GON lang
vergeten herinneringen weer opborrelen.
Wat mÍ bu dat nostalgisch herinneringen
ophalen steeds weer opvalt zijn de
raakvlakken van onze Jeugdherin-

neringen met die van andeÍe gezinnen.

BÍ ons was het een

puddingMis, bij
oÍ andere
pudding. Dat klieren aan tafel bleek heel
herkenbaar te zijn. Een corrigerende tik
met de pollepel heeft geen schade
veroozaakt aan onze zieltjes maar af en

anderen een andere vorm

toe wel aan de pollepel.
Ees Aartse
Groot Hoogwaak 211 'OÍanie'
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Eind juni heefr in de Weekendkrant van Burze een s{ukje gestaan oveÍ het kraambezoek van prinses Juliana en de baby Beakix. Het moet in april 1938 zijn g€weest.
lk heb een leuke reactie gehad van een verdeegster van de 'Van den Berghstichling" (inmiddels 85 jaa0 waaÍ ik erg Uii mee was. MaaÍ waaÍ ik op gehoopt had

is helaas niet gebeurd: er is dooÍ niet een van de kinderen geÍeageerd,

nu

inmiddels ook tegen de70 jaat. Mijn vraag is: wie weet wie die kinderen zrn, hoe ze
heten en wat is hun adÍes en teleÍoonnummer?
Mi.in adres is:
L. van der Tang- de Jong,

Havenstraat 40 - 7,2211 EJ
Noo rdwij keÍho ut

0252-373099
De heer J. Fikken, Lage Esrr/eg 9, 7441 AV in NÍverdal, is bezig met een ondezoek
naar de geschiedenis van het RijksweÍkkamp Twilhaar, ten tijde van de Tweede
WereldooÍlog in de buurt van Nijverdal (gemeente Hellendoorn) gelegen. ln 19421943 zín hier veel gezinnen uit de kustgebieden naaÍ geèvacueerd, zo ook uit
Noordwijk. Alle archieven hierover zrn na 1945 veÍloren gegaan. Oe heer Fikken is
geïnteresseeíd in namen van mensen, die hier verbleven en in hun belevenissen
gedurende die tijd.

lndien iemand hieroveÍ nadeÍe gegevens heeff, graag contacl opnemen met A.
Matser- van ïilburg, Voorstraat 6, Tel. 07'l-3620096.

De pas ovededen vrouw links was
getrouwd met een Waasdorp, de
middelste is Wil de Bruin (roote Wiu,

rechts Zwaan van der Zwan
(Noordwijkerhod).
lngezonden door movrouw Van der
n, Noordwikethot-tt.

Zwa

Foto ondar (17 septembet 1926.):

Van links naar rechts: Korbee

(Rijnsburg), Kaatje

Voet

(Trompstraat), lda van der Zwan,

Geerl

Heemskerk-Hazenoot

(Binnonweg), Lèen van DuinHazenoot (Binnenweg, aannemer
Van Duin), Cor Hogewoning-van

der Wiel (Van Galenstraat), Co
Korbe*

(È'.
:.I'

H

azenoot (Zoutmanstraat).
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zij een

pamflet tegen

dit huwelijk

in

omloop. ln een oplage van 200 exemplaren, gedÍuK op plano, ging dit schrijven door het dorp. Gelukkig trokken de
geliefden zich weinig van dit protest aan.
Wel waren zij zo verstandig oP h u n
trouwkaart te vermelden dat de huwelijksvoltrekking op I september zou plaats vinden, hoewel die in werkeliikheid een
dag eeÍder haar beslag kreeg. ln 1904

kreeg VeÍhoeff

te

maken met

een

aanklacht tegen hem bij het classicaal
bestuuÍ in Leiden. De bekende architect
Jesse, bouwer van onder meer De Punt
in Noordwrk, verkocht samen met de
dominee een stuk duingrond in Noordwijk aan Zee. Verhoeff wilde echter de

helft van de winst niet aan Jesse uitkeÍen. om die reden vond de aÍchitect
dat 'Verhoefi niet waaÍdig is het hoog en

heilig ambt van predikant

Ds. S. Verhoeíf.

Van de doden niets dan goeds luidt het
spreekwoord. Echter, bij het overlijden
van dominee Samuel Verhoeff op 4 dècember 1928 noteeÍde Jan Kloos op de
achterkant van een stembÍief,e enkele
'wapenfeiten' van Verhoeff die er niet om
liegen. Uit deze notities blijK dat in het
23-jaÍige herderschap van Verhoeff tal
rijke incidenten plaatsvonden. Zo kreeg

hij te maken met het veÍstoren van een
avonddienst dooÍ Hubertus Muller, kwam
hij eens met auto en chauffeur in de

Leidse TrekvaaÍt terecht en grng zijn
dochter Balia er met een zekere Mees
Alkemade YandooÍ. Deze dochter was

kennelrk eèn opgewonden standje.
Toen haar zuster CoÍry wilde trouwen
met 'den jood Herman Rijnveld'bÍacht

te

mogen

bekleeden.' Curieus was ook de beschuldiging van Verhoeff aan het adres
van de drukker Dorsman. Per briefkaart
werd het hele dorp op de hoogte gesteld
dat in De Noordwi.iker moedwillig was
verzwegen dat een andeÍ in zÍn plaats
een preekbeurt zou vervullen. Een week
later ging een tweede kaartje door het
dorp met de medeling dat een en ander

op een misverstand

berustte.

PROTESTANTENBOND

Wie mocht denken dat Verhoeff

alleen

maar negatief in het nieuuE was heeft
het mis. ln zrn ambtsperiode werd in de

jaÍen 190'1-1904 de kerk onder

zrjn

leiding grondig gerestaureerd Andere
wapenfeiten waren het danten van de
Wilhelminalinde in het WilhelminahoÍe
en de overdracht van de Geertruidabewaarschool aan de kerk. Dit schoottie

was indertijd door de gravin

Van
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Limburg Stirum gesticht. Verhoefi kreeg

in zÍn Noordwijkse tijd ook te maken
met een strijd tussen 'puriteinen en
rekkelijken.' Een vrijzinnig deel van de
gemeente wilde in 1904 aparte diensten
gaan houden in de kerk. Teneinde dit te
voorkomen werd een kerkelUke kiesverenaging GelooÍ en Belídenis opgericht

van 800 pond. Ondanks zijn gulle gaven
en zijn verdiensten voor de dorpsgemeenschap luKe het hem niet voor

een onderscheiding in aanmerking te
komen. Dat moet voor hem een bittere

HÍ had daaÍ
gerekend. Kloos

teieurstelling zi.,n gar,/eest.

kennelijk wel

op

troostte hem met een puntdicht:

waardoor de'lichte'groep zich met een

't ls

lokaal van het lnstituut Noordwijk aan de

vragen:

Van Limburg Stjrumstraat moest

helpen. Uiteindelijk is uit deze groep de

Waarom zijt gÍ niet tot Íidder geslagen?
Dan dat er gevÍaagd wordt door vijand

NooÍdwijkse afdeling
stantenbond ontstaan.

en vriend:
Waarmede hebt

van de

be-

Prote-

duizendmaal beter

dat allen u

gÍ toch dat kruisje

verdiend?
UNTJE

Verhoeff was niet geheel van ijdelheid
gespeend. Kloos moest voor hem een
heraldasch wapen ontweÍpen. Het werd
een veld met drie bazuinen in goud en
zilver, bekroond met een vieÍde bazuin
en zegetakken. BI zÍn 25-jarig ambts-

jubileum in 1911 kÍeeg Kioos een uitnodiging voor een diner in Het Hof van
Holland. De menukaart geeft een keuÍ
van lekkernijen aan, in een groot aantal
gangen. Op de voorkant van de kaart
een Íoto van de píedikheer, omliist dooÍ
lauwerkÍansen. Zín vriend Heíman de

BoeÍ, hoofd van de School met den

in

MIUTANT
B, het uitbreken van de Eerste Wereldooíog hield Verhoefi het pÍedikambt
voor gezaen. HÍ trad als autobezitter in
actieve dienst bij het automobielkorp§
van het Nederlandse leger. HÍ verhuisde
naar Den Haag en bracht het in dit

legerkorps zelfs tot kadtein.

Íoch blè

ven er wel contacten met Noordwijk. Een
knipsel uit De Noordwijker van 1915
veÍmeldt dat uit zi.in woning in Den Haag

een aantal autobanden zijn gestoleo.
Daarnaast gaf hrj in Noord ijk nog

catechisatie aan de jeugd en stond hij

Noordwijk aan Zee, maake
voor het zilveren feest een gedicht dat

zo nu en dan nAg op de

Ge raadt het maar, Ge raadt het maar.
En roept met mi.l thans vrolÍk mee: - En

wat

dan is 't uit, En dan is 't uit - Lang leev'de

overlijden in 1928. De schrijver van de
necrologie van Verhoefi in De Noordwi.,ker gewaagit van vele incidenten van
alleÍiei aaÍd dre rn de 23 iaat var ziil].

Bi.ibel

eindagde met: 'lk noem hem niet, lk
noem hem niet, Wiens leven ik bezong.

Dominee.' Dat zullen de bewoners van
de Scheveningsestraat ook wel geroepen hebben. Zij en andeÍe'armen' in
NoordwÍk, katholieken en protestanten,
kÍegen teÍ gelegenheid van het zilveÍen
feest 'een geschenk van vleesch naar

hun behoeÍte' De drje

plaatseltke
vleeschhouwers waÍen er goed mee. Zij
moesten porties maken tot een totaal

preekstoel.

Urcraard in ziin kapiteinsuniÍoÍm.
Dat zi.in ambtspeÍiode in Noordwijk toch
omstreden is gebleven moge

Uiiken uit de kÍantenknipsels bij

veÍbliÍ in NooÍdwjk

Willem Baalbergen

plaatsvonden.

zi.in
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GASTHU§
Het is vermakelijk met welke onjuistheden de plaatsbeschrijvers van den
ouden en den nieuwen tijd, alsmede de

plaatselijke oveÍlevering, spreken van

de

stichting

te

van het

tegenwoordige

Noordwijk aan Zee. De
oveÍleveÍing doet het huis vooÍkomen
als een dankofieÍ van een kapitein of
gasthuis

stuurman, in de vorm van een geschenk
ten behoeve van uitsluitend oude zeelieden te dezeÍ plaatse, terwijl topografen
vezekeren dat het in 1652 dooÍ den

de schout van de

Heelicheyt van

Jan Huygensz.

Warmenhooven ende Banckeris Jacob§z. BackeÍ,
schepenen aldaer, oiÍconden, ende
bekennen dat vooÍ ons persoonlicken

NoortYvyck,

ende verscheenen is
Maerten Jacobsz. Vinck, stierman,
woonende altans tot RotteÍdam,
dewelcke bekende ende verclaerde
vercoft te hebben ende dienvolgende
alsnu te cedeeÍen, transporteeren ende
tot eenen vryen eygen over ende opte'
dragen b, desen, den ende ten behoeve
gecompareert

heeÍ van Noordwijk is opgeícht. Wat is
echter zuivere historie?

vande gasthuysmeesteÍen van het
nieuwe opgerechte gasthuys tot

Verleden week werd mij door heeren
gasthuismeesters welwillend inzage

erffe, staende ende gelegen

veÍleend van een gedeelte van het
archief dezer stichting. Op den gasthuiszolder vond ik een ontsloten kist,
waaÍop het wapen van Noordwijk ge.

belent aldaer ten noortoosten de selve
wecht, ten suytoosten het dorps school

schilderd, met de vermaning:
Deinck op dien dach, die niemant verbij
mach. 1662.
Deze kist, b, de nieuwe orde van zakèn
tot archaeÍkast aangewend, was volge.
propt met jaarrekeningen waarbí een
negental acten op perkament. Het dooÍzoeken dezer acten en eenige der oude
rekeningen bezorgde mi.i het volgende

Jacobsz., ende ten noortwesten Willem
Harmansse, stierman tot Noortlvyck op
Zee voorsz. Weesende het voorsz. huys

Noortwyck op Zee, de huysinge ende

resultaat:

Op den 28en januari 1660 hebben
gasthuismeesters van Noordwi.ik aan
Zee gekocht van Maarten Jacobusz.

Vinck, stuurman, woonachtg te Rotterdam, zijn huizinge, staande in "de
Buurt" naast het schoolhuis, voor de
som van 668 gulden en 10 stuiveÍs.

tot
Noortwyck voorsz. Aende buyerwech,

en des Graeffelickheyts wildernisse, ten
suytwesten

de lÍnbaen van

Willem

ende erff vrij sonder eenigs lasten
anders als buierhuysen ende eryen,
ende behoudens den Heer sijn recht.
Ende voorts met soodanige vrÍdommen

ende servituyten van heyninge ende
drop ende anders als het voorsz. Huys
ende eÍff volgende den ouden brieÍÍ
competeert ende subiekt is, beloovende
de comparant het vooÍsz. Huys ende erff
te vryen ende te waren als recht is, ondeÍ
verbandt van sijn persoon ende
goederen, subjeckt allen rechten ende

rechteren. Laestelicken bekende
comparant

de
voorsz.
transporte alwel

ter saeke vande

De acte van koop en verkoop, geschre-

Coope, cessie ende

ven op perkament, waaraan gehecht

ende ten vollen vernoecht, voldaen ende
betaeft te weesen met eene somme van
ses hondert acht enbestich guldens

een "clein segel 4 st.", luidt aldus:
"wij Gererdt van Meyburch, Bailliuw en

n

Links het gasthuis

thien stuvers in contanten

ende
gereeden gelde, alles sonder bedroch

t'oirconden deÍ waeÍheyt hebben wij
bailliuw ende schout voornoemt door
verlijden van den comparant desen
brieÍf gezeegelt, ende beneffens schepenen geteykent, huyden achtentwintich
january anno XVI c ende tsestjch"

De gasthuisÍekening van 1659-1660
waarvan drie exemdaren in de kist aanwezig zijn bevat zeer opmerkenswaaÍdig
de volgende posten buitengewoone
uitgaaf:
"Betaeft aen Maerten Jacobsz. Vinck,
everde cooppe van srne huysinge tot
een gasthuys gemaeckt, eene somme
van 668 ponden í0 schellingen."
"Betaelt aen Jan Huygensz., timmerman
voor reparalie van 't voorsz. Huys tot een
gasthu)6 gedaen, geleverde materialen
ende aÍÍebeytsloon, eene somme van
2'14 ponden ende 17 schellingen.'
"Betaelt aen Jan Harmansse, verwer,
voort voorsz. Gasthuys te verwen 13

in 1908.

ponden ende

6

schellangen".

'betaelt aen Matheuwes de glasemaker
voort verlooyen van de oude ende
maecken van nieuwe glasen int voorsz.
Gasthuys ende stoppen vande selve 8
ponden ende I schellingen'.
"betaelt aen Jan Hoetse voor de oude
luyden haer goet int gasthuys te voeren

van haer woonplaets, 3 ponden, 1'l
8 penningen.
Hoe kwamen nu de heeren AdÍiaan

schellingen en

Clemensz. Van Balckenende en Willem
HaÍmans Stuyerman, desttjds gasthu§meesters, aan duiten voor den aankoop
van dit huis? Dezelfde rekening geeft
hieÍop een officieel antwoord.
Als btzondere 'ontfangh' geeft zÍ de vol-

gende posten:
'eerstelycken wert alhieÍ voor ontfangh
gebracht eene somme van 333 ponden,
6 schellingen ende 8 penningen, wegen
de abdUe van RijnsbuÍch, noch een
somme van 1í6 ponden 13 schellingen
ende 4 penningen, wegen de abdije van
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lot

opbouwinge vant

twaalf geburen en inwoneÍs van Noord-

nieuwe opgerechte gasthuys tot Noortlv{yck op Zee, als mede tot onderhoudinge van arme miserabele personen,

wÍk aan Zee, dato 2 januaí 1652, schei-

ding gemaakt weÍd van de inkomsten
van het heilige Geest- oÍ gasthuis te

Heeren Ridder-

Noordwijk, terwijl een nader contract van
I Íebruari 1652 handelt over het bouwen

Leeuwenhorst,

bij de Edel Moog.

schappen ende Edelen van Hollaot
ende West-vrieslant toegevoecht,
volgende resolutie van 20 january 1660.
Dus hier tsamen 500 ponden'.
"Ontfangen van hooch Ed. Geboren

Heere Jacob baenre heere van
Wassenaer etc. admiÍael ter zee van
Hollant, van eenige boetens tscheep
gevallen, een somme van 70 guldens."

van een nieuw gasthuis

te

NoordwÍk

aan Zee-

(De in

bovengenoemde Íekening

voorkomende ponden zijn guldens, de
schellingen stuivers, niet de oude munt-

stukjes van

6

stuivers worden hieÍ

bedoeld -en de stuiver bestaande uit 8
duiten of 16 penningen.)

"Ontfangen van een swager van Domrné

van Rossum, Predicant alhier,

J. Kloos.

een

somme van 100 ponden, het voorsz.
Gasthuys toegevoecht.'
"Ontfangen van Dominé Josyas vande

Capelle, pÍedicant

tot

Noortwyck

'18

ponden voort voorsz. Gasthuys."

'Ontfangen van Jacob Dircbe. De
somme van 50 ponden, dewelcke van

REDDINGEOOT

11 augustus 1906
VrijdagmoÍgen was het een gezellige
druKe aan 't strand. De reddingboot en

het vuurpÍltoestel zouden beproefd
worden en het spreeK van zelÍ, dat

weegen Maetge maertens, syn moeder

hondeÍden badgasten, inzonderheid de

aen het gasthuys gegeven heeft.'
Eindelijk nog de volgende collectepost:
'Opten 5 mey ende 13 juny anno 1660,
ende opten 21 marty ende 12 april anno
1661 is bij Willem Harmans, oude, ende
Adriaen Clemensz. Van Balckenende,
jonge gasthuysmeesteÍs, soo tot Leyden
als tot Rotterdam collecte gedaen ende

jongelui, dit bijwoonden.
Zeelui vonden het wel jammer, dat het
weeÍ niet wat ruweÍ wirs; maar eÍ was
toch een flinke branding, zoo, dat de
boot nog wel eens een golf voor den
boeg kÍeeg, die mèt zi.,n schuim de be-

is

inde voorsz. VieÍ rÍsen ontfangen

eene somme van 509 ponden ende g

schillingen, volgende de lyste ende
Notietie daer van gehouden.
Met deze en nog meerdere giften is dus
de oprichting van het tegenwoordige
gasthuis tot stand gebracht.

Blijkens bovengenoemde rekening
bestond lang vóór 1660 reeds een
gasthuis te Noordwijk aan Zee, waaNan
tot heden weinig bekend is. Uit het

gemeentearchieÍ weten wij dat

er

vol-

gens een accoord tusschen de gasthuis-

meesters van Noordwijk-Binnen

en

manning besproeide.
Brj het in zee brengen, had een der
bemanning het ongeluk een deÍ voerlieden van de paaÍden voor de boot met
een Íoeiriem tegen het hooÍd te tÍeffen,
wat een steÍk bloedende wond veroor-

zaakte. Een daar aanwezig

medisch

student de heer Gl. bracht het verband

aan. Gelukkig bleek de wond niet
ernstig, want bij het weeÍ landen der
boot, was de getroffene aanwezig.
NauwelÍks was de boot in zee oÍ alles

vloog naar het vuuÍpÍltoestel.

Eene

dame, die nog op het gevaarluke teÍrein
wandelde en zelfs nog, tot gÍoote
hilariteit deÍ aanwezigen, wilde over-

2.
steken naar het duin, verhinderde een
oogenblik de uitvoering.
Daar kliefde de eerste pÍl de lucht. hí

vloog ver over het doel, doch de lijn
knapte direct, mel een sterken knal af.
De tweede pÍl had nog meer kracht,
zoodat hij niet alleen de witte, maar ook
de bruine daaraan verbonden lijn meesleepte, welke lijn eerst een weinig
rechts en daarna, door draaiing links

van het doel vloog, zoodat een daar
aanwezig schip stellig in zijn touwwerk
zou getroffen ztn. 't Was een prachtig
schot, waarom de talri.ikè toeschouwers
luide hunne goedkeuring uitten.
Ook het weeÍ aankomen der reddingboot
en't wegíjden daarvan, wat alles íink

van stapel liep, lokte een stÍoom

van

toeschouwers

Het in zee brengen van de redboot.
Eerste klas Mulo 1945 - 1946 (Schoolstsaat). Foto op de volgende pagina.

Staande tegen muur van links naar rechts: Ans de Groot, Wínand van
WesterÍnk, ?, Hans Smitz. lna Bontkes. Tíneke Hoogendam, Meneer
Broekhuízen, Maijke van den Wilk, Janna Glasbergen, Míentje Knibbe, Koos
van der Niet. ?.
Zttend vooraan 1e ij van links naar rechts: ?. Coby de Ruíter, Truida van der
Deyl, lneke lmthoom, Greetje Haak, Rietje Wamecke.
2e ij van links naar rechts: Roelof Hut, Jelle Hoekstra. Robhy Eigelshem,
Flois van Veen, Wim Meiers, Tinus van Veen.
3e ri van links naar rechts: ?, Houwaai, Kèes Wassenaar. Kees Barnhoom,
Olof Jolles. NieR van der Niet.
4e rij van links naar rechts: ?. Heinga uit Oegstgeest, Pim Bontkes, Bob
Cohen.

lngezonden door Niek van der Niet (zoon van Jan van der Níet oftewel Jan
Olie.)
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Het volgende telefoontje had een paar
maanden geleden plaats; Prrrrt, pÍÍrrt.
"met Gerard Stekema. Je zult het wel
gek vrnden, maar het lijK me zo leuk om
in oude kleding te lopen tjjdens klederdrachtshows."
Ondergetekende vond dat helemaal niet
gek, zelfs een welkom vezoek, want
door rugpÍoblemen kon een ander lid
voorlopig niet optreden. Aangezien ze
van heEelfde postuur zijn, paste Gerard
precies in het pak en zo kon het ge-

beuÍen dat hij nog geen week later
aanwezig was bij het Fesíval op zee. ln
zn

zondagse dracht en met baardje ziet

hij eruit als een echte

vissersman.

Rechts op de foto Gerard, links Patrick
als visverkoper, Sjaan als badvrouw samen met de voerman op de bok.

ONZE DORUS MOL (JANSON)

Alweer ruim een jaat ts Jan van Grinsven onze vaste dorpsomroeper. Hier-

voor was hij invaller. Hij doet z'n werk
met veel verve en vertett onder meer oveÍ
attijd
veel succes bij het publiek.

de dames Kampman. Jan heeft

Binnenkort zal Jan ook als herenboer te
zien zijn en in badpak.
DRIE GENERATIES

Er zijn twee gezinnen waarin drie generaties optreden in de klederdrachtgroep
GON,

Op bijgaande Íoto ziet u er een.

Oma

Conny op haar zondags, moeder Sylvia
in haar opknappertje en Femke in haar
oude kinderkleeÍtjes tjjdens een show

op het

Lindenplein.
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TWEE GENERATIES

MoedeÍ Ria en dochter Petra hebben de
grootste pret tijdens een optreden voor
de Lions in de Grote Ke.k.
Ria draagit de Jas met beÍta en Petra is in

haar burgerpak. Ze zijn beiden op hun
zondags.
MUSEUMPOPPEN IN WNTERSLAITP
Deze Íoto wilde ik u toch niet onthouden.

De poppen in de keuken van het museum vormen met hun witte lakens een
spookachtig stilleven tÍdens de winterstop in het museum.
Op deze manier zrn ze de hele winter zo
goed mogelÍk beschermd tegen stof en
licht

Tekst Sjaan van Kekeren-Brouwer.
Foto's: Eli van Kekeren, Jan Voet, Maria

Stiekema.
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èen motel net veettig
kamers en 120 hungalows bouwen. Vakantíevilla's op een toplocatie, een
interessant rendemantsprojec:t. We kennen dat. Maar deze keer is een spaak
in het wiel gestoken: door een nietig die k, de zandhagedis. Maiin Bril
schreeí er in de Volkskrant een prachlig síeerstuge over
Bij het Langevelderslag wilde een projeclontwilkelaar

Het terrein ligt langs de weg naaÍ het
stÍand van Langevelderslag, vlakbi.i de

in mediterÍane

N206 tussen Haarlem en Noordwijk, in

DIE TIJDEN ZUN VOORBIJ

de periferie van Lisse. Het is zo'n teF
rein waar ik altijd een zwak voor heb:
onkruid, atoal, zand, struikgewas, grint
en lage, wilde bomen. Wat je noemt:
een land.ie.

stiil.

Het lan je langs de weg naaÍ het strand
van LangeveldeÍslag is een prima plek
om daar eens over na te denken: hoe de

tijden waren zónder zandhagedis. Be-

halve bollenvelden kun

je

vanaf het

Op het landje staat een portacabin. Er is
met betonplaten een parkeerplaats
aangelegd. Aan het begin van het tenein
staat een vlaggenmast. Splinternieuw,
wit, met in top een koperen ui, die
glinstert in de zon.

landje trouwens niets anders zien dan

Er slaat een groot boÍd. Hier realiseert
Leisure Projects B.V. een motel met

een mooa landje blrven. Aan het hek
hangt een boÍdje met 'Verboden te
crossen". Zo'n landje is het indeÍdaad.
Om op rond te crossen met een bÍom-

en 120 bungalows.
Dunimar gaat het heten. Het is, volgens
het bord, een interessant rendementspÍoject. Vakantievilla, s op eeo toplocatie.
veertig kamers

MOOINIET

Vorige week is het project door het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij stopgezet. Het

landie
(behalve aan twee wegen grenst het
aan bollenvelden, in de verte zijn de
duinen te zien) is de woonplaats van

een beschermde diersoort, de zandhagedis.

De zandhagedis komt in

Nederland
heel spoÍadisch voor. Waar hÍ opduiK,
legt hÍ bouwpro.iecten stil. Dat gebeurt
steeds vaker. ln die zin gaat het dus
goed met de zandhagedis. Er waren

overal bungalowparken. Allemaal Rabbit
Hill en Landall en hoe het ook maaÍ

heten mag. Ruimte genoeg, maar loch
is het beklemmend, het uiEicht.
Een mooi landie is dit, en het zal dus ook

mer. Een beetje zandhagedís heeft daar

geen last van. Het hek ziet er niet uit
alsof het lang standhoudt. Hoe dan ook.
Het is heerlrjk om naar die portacabin te
krken, naar het Íolluik voor de ramen, en
naar de lege vlaggenmast. Je ziet de
mannen voorje die hier voÍige week nog
met hun grote maquette van Dunimar (in
mediterrane stjl ontworpen) dromen
zaten te verkopen. Aan de mast klepperde

de vlag van Leisure Projects bv, in een
hoek van de poÍtacabin pruttelde de
kofre. Er gaat niets boven een project
dat wordt afgeblazen. lneens is het stil.
EN IEDEREEN WEG.

Zelfs op de website van Leisure Pro-

overal

jects bv is Dunimar al verdwenen. EÍ

maar gebouwd kon worden, al dan niet

stiaan nog genoeg andere pÍojecten op,

tijden dat hij nooit opdook en
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de lucht, en lageÍ,

maar ook daar zullen zandhagedissen
verschrnen, en anders wel gladde
slangen, vuuraalamanders, knoÍlookpadden of boomkikkers. De toekom«

Schiphol, tÍekken ze hun witte strepen.
Het is dat het koud is, anders zou jo op
de grond gaan liggen met een grasspriet

van de ÍecÍeatie ligt thuis,

in de mond. Kijken naar de lucht

Boven het landje

is het intussen een

aanvliegend oP

die

altiid maar van alles Hiift beloven.

komen en gaan van vliegtuigen. Hoog in

De beÍaamde Du.rtse schrijver Thomas Mann vertrok toen de nazi's in
Duitsland aan de macht kwamen naar Amerika. Maar om in alle rust zijn
grote boek oveÍ Goethe af te maken, reisde hij vlak voor de ooíog voor korte
tijd terug naar Europa. Mann nam zijn intrek in hotel Huis ter Ouin aan het
NooÍdwijkse strand. ln het dagblad Het Volk van 1 juli '1939 verscheen een
paginagroot verhaal over het NoordwÍkse interme2zo van de schíjver,
waaruit hierbij enkele fragmenten.

De landkant van Huis tar Duin.

Ergens langs het gele strand van dë
wjde, grijze Noordzee loopt een eenzaam man. Rond hem È de rust van de
prille zomermorgen, de vrëde van het
vergezicht van water, wind en wolken.
Dan beklimt hij het duin en kijK in de
ruimte. Eerst over de zee, naar waar

Engeland en - ngg vgrder en veiliger Ameíka liggGn. Een piland, een ni6uw
vasteland. Langzaam kaert

h, zith

om.

OaaÍ waaÍ de zon nog in het Oosten
shat, waarvandaan de warme landwind
naar hem opstijgt ligt Duitsland, zijn
vadeÍiand. Lang staat de man daaÍ op
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het hoge duin en over de

voor twee jaren, om hieÍ te werken. Aan

het zojuist in Parijs uitgekomen weÍk:
"Victoire Finale de la DemocÍatie'. Het
nieuwe boek van zín dochteÍ, die hem
vergezelt: 'Zehn millionen Kinder', voor
welk boek Thomas Mann een voorwoord
schreei Lun Yutang's nieuwe boek, een
roman van Tolstoj....
De grote schí.iver wenst vandaag geen
lang inteNiew. Voor hij weggaat, zal hii
de pers nog gaarne op een conÍerentie
te woord staan. Nu wil hí slechts stil en
onopgemerK, liefst nèt zo onopgemerkt

de zee, die verbinding en grens is van
twee werelden.

als twee jaar geleden, toen niemand
geweten heeft, dat hij hieÍ was, schrijven

Thomas Mann. ln een stille Nederlandse
hotelkamer zit hij en weÍK aan zrn boek.
Naast hem staat zijn kleine, geel-leren
koffertje, dat hem bÍ alle zwerftochten
trouw vergezelt. Op elke hotettafel zet hi.i
het terstond neer op de ereplaa§, onder
bereik van zijn rechterhand. De vooÍkant
klapt na een enkele sleuteldraai naar
beneden: daar staat Goethe klaar voor
de lectuuÍ TrouweÍ dan een ander ziJn
lijfgoed, voert deze rciziget zljn lilÍschrijver met zich in een speciaal op
maat gemaakte koffer.
DaaÍnaast. op een bijzet-tafeltje, hgt zln
nieuwste boek "De komende zege deÍ
democratie", De Franse uitgeveÍ Gaillimard zond hem tien exemplaren van

en lezen.

vredige

dorpjes van Holland zwerff zijn blik en
verliest zich in de verte. Staande op de
rand van het vasteland van EuÍopa ki.iK
hij naar hrinnen, naar waar eens de grote
en diepe cultuuÍ van het volk der dichters
en denkers bloeide, naaÍ Duitsland.......
Het is de gÍote Duitse schrijver Thomas
lvlann, die daar staat. die opnieuw teruggekeerd is naar de rust en stilte van het

Nederlandse Noordzeestrand, zoals

Thomas Mann staat op en tÍeedt naaÍ
buiten op het balkon en blik uit over de

zee. Hiet weÍK en leeft hij een

weken,

paar

op de grens tussen twee

werelden, aan de oeveÍ van de zee, die

scheidt en verbindt.

Hij mag dan in Amerika in twee jaar
grote roem en eer vezameld hebben, hij

mag slechts van uit die verte medewerken aan 'Mass und Wert", aan de
Forum-serie, hij mag in de Amerikaanse

Duitse literatuur een dominerende
positie hebben, zijn hart trekt toch naar
Europa en hier komt h, om rustig te

wèrken

Huis ter Duin, wefuplaats van Thomas Mann

n

Hoewel ik al 40 jaar niët meer te Noord-

ln een voetnoot, nr. 156, gaat Kloos daar

wijk woon, heb

enigszins verontwaardigd tegenin en

ik

mij al die tijd bezig
gehouden met zrn geschiedenis en die
van de visserij met bomschepen.
Veel interessante zaken zljn daarbij boven water gekomen en die mogen niet
van - en met - mij in de vergetelheid
raken.
Aanleiding vooÍ dit veÍhaal is een citaat

van Jan Kloos in zi.in'Noordwijk in den
Loop deÍ Eeuwen".
Bi.i het herstel van de Sint JeroenskeÍk
na de bÍand van 1450 werd tegen het
nieuwe ton-gewelf een afbeelding van
de marteldood van de patroon der kerk
aangebÍacht. I

H. van Heussen zegt in zÍn

'RhUn-

landsche Oudheden" blz. 596, dat de
marteldood van St. JeÍoen ' plagrt op het

gewelf van de Kerk zeer kunstig geschildeÍd te staan. Ja een gedeelte van
dit geschilder is noch in wezen gebleven;

zijnde de rest door een nijdige hand
uytgekrabbelt".

geefr aan dat het gelvef van het koor en
het tÍansept van de oude Jeroenskerk is
vervangen met Amerikaans grenenhout
en dat het gewelf van het schip in 1903
is gesloopt zonder dat een beschildering

werd aangetÍoffen.
Kloos maakt zijn iMiens daarmee aannemelÍk dat in de kerk zetf geen gewelfbeEchrldenng aanwezig is geweest.
Naast de eeÍder genoemde Van Heussen schíjft ook R. Bakker in ' De Neder'?

landsche Stad en

Dorp-beschrwer":

"Thans nog vindt men eenrge wernrge
overblÍfselen in deze Kerk van het
SchildeMerk waarmeede de Martelingen

van den PÍiester Jeroen wierden

af-

gebeeld'.3
Kloos kon de hier genoemde beschil

deíng echter niet vinden omdat die
reeds lang voor zijn onderzoek was
vernietigd.
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Op een in de 2" helft van de 17è eeuw
gemaakt schildeÍÍtje van de Haarlemse
schilder Gerrit AdÍiaanszoon BeÍckheyde
(1638 - 1698) 4, staat bj de oude kerk te
Noordwijk-Binnen

een gotische zu!

delrke ingang afgebeeld die sedeÍtdien
is gesloopt en veÍvangen- ln het geir/ef

van het zuideliik portaal was

naast

werd toegepast in de late middeleeuwen
- de schildeÍing van St. Jeroen was
aangebracht.
De kerk met het portaal, en zeht een
zonnewijzer, is dooÍ Verhees in'1797
aÍgebeeld toen het stenen gewelf reeds
door een houten was veÍvangen.
Het puin is waarschijnlijk weggeweÍkt

beeldhouwwerk ook de marteldood van
St. Jeroen aangebracht. Dit blijkt uit het

onder de paden rond de kerk.

handschrift

berustën als bruikleen

dat bekend is als

het

Schetsboek van H. VeÍhees, geddeerd
11 november 1797, waain staat'Portaal
met wulf waarop de marteldoot van den
priester Jeroen aÍgebeelt was, is niet
meeÍ in weesen, zÍnde zeedert van hout
vernieuwd'.5
Aannemelijk is dat het gewelf van het
portaal bestond uit zandstenen beeld-

houwwerk

en ribben waaíussen in

frescotechniek

-

Eèn

aantal stukken figuraal beeldhouwwerk

in het

Stedeli.ik

Museum de Lakenhal te Leiden. Onder-

getekende heeft

ook enkele

kleiné

fragmenten in zijn bezit.

lk hoop hiermee een kleine tijdrage te
hebben gele\rerd aan de Noordwijkse
geschiedenis.

C.J. Vliet Vlieland. Middelburg.
0í 18626658

hetgeen veelvuldig

1l Noordwijk in den Loop der Eeuwen blz. 61.
2l Noordwijk in den Loop der Eel.lwen blz. 381.
jl Stad en Dorpbeschtwer ondeÍ Noordwiken enz. bE.

12.

4l Collectie Góteborgs Konstmuseum, Zweden.
5l Schetsenboek van Hendik VeÍhees. Archief Capucijnen
Ze ook Taxandia 1918, blz. 29.

's

Hertogenbosch.

Tel.
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De eerste de beste dag dat het Noordwijkse bijnamenboek in de veÍkoop ging
(bij boekhandel Van deÍ Meer, die ook

sfuk

dorpscultuur,

dat andeÍs

over

pakweg hondeÍd jaar grotendeels in de
tijd zou zijn weggezonken.

de uitgever is), werden er al vele hondeÍden van verkocht. Geen wonder,
want met name vooÍ al wat oudere
Nooró^,ijkers is het een feest der herkenning. Door het boek wandelend kom

je alle legendarische figuren uit je jeugd
weer tegen, niet alleen met naam en
toenaam, maar ook op de foto en rn
anekdotes. Oud-Noordwijk heÍleeft.

Jaan Bamhoom, da stammoedet van
de familie Obad.
Nog net op tijd verschenen, is het nu al

Dir* Bamhoom sr. (De Kuks).

Het blijft een aparte ervaÍing om de
Noordwijkers van vroegeÍ, die schimmen uit het verleden waren geworden,
nu officieel geboekstaafd te zien. Had
iemand ooit kunnen denken, dat al die

een monnikenr,r€ík gel,ve€st om wijs te
woÍden uit al die dwaísveÍbanden tussen NooÍdwijkse families, waarvan de
vas§egging zetË vooÍ geboren en getogen Noordwijkers nog wel eens een
verrassing oplevert. Zonder zijn medeauteur Cees (de PÍikkepoes) van der
Niet en een uitgekiend netwerk van
doorgewinterde Noordwiikers had Ton
Meíer het nooit gered. Niettemin is het
vooral aan zijn volharding en enthousiasme te danken, dat baÍÍières werden
geslecht en de uitgave werkelijk tot

uit het dorp nog
eens in een mooi uitgegeven boek weeÍ
tot leven zouden komen? Een grote
veÍdienste van Noord\Ívi.jkers bÍ naam

stand kwam. Zo ontstond letteÍliik en
fguuíijk een weíeldboek. Het heeft er
immers alles van weg, dat neÍgens ter

en toenaam is het vasthouden van een

wereld al een boek bestond, dat op deze

dagelijkse mensen
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Dirk Heemskerk (De Raus).

Kee Brekelmans (Stoute Kee).
manier, verlucht ook met zoveel foto's,
nagenoeg alle bijnamen uit een speci-

feke dorpsgemeenschap in kaart brengt.
Omdat ook latere en hedendaagse bijnamen zijn geÍegistÍeerd, gÍi.ipen veÍleden en heden verrassend in dkaar.
Wie eenmaal aan het lezen in Noordwijkers bij naam en toenaam is begonnen, zal merken, dat het een verslavende
werking heeft. lk hoorde van iemand, die
's middags in het boek was gedoken en
pas 's avonds om tien uur met schÍik tot
de ontdekking kwam, dal hÍ vergeten

was te eten.
Bert van Durn.

Maarten van der Niet (De Rak).
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Januari-febÍuari 2002: GÍatis klederdrachtshow door de klederdrachtgroep. Deze
show wordt dooÍ het bestuur aangeboden aan de beJaardentehuÈen Sint Jeroen en
Hoogwaak.
I - 23 febÍuari 2002: Fototentoonstelling van het werk van Maarten Plug.
22 maart 2OO2t AJgemene ledenvergaderjng.
12 aptil 2OO2: Opening van het museum. Wisselexpositjes: in de Blauwdottezaal:
schilderi.ien, die in 40 jaaÍ door het Genootschap veMorven zi.in; op zolder 40 jaaÍ

GON met Karel Kok als centrale frguur (eventueel met een gesproken expositie)i ln
de keuken vooMerpen uit eigen bezit.
'13 en t4 april 2002: Museum weekend: KlederdÍachten, oud-Hollandse spelletjes,
accoídeonspelers en traktaties in oude stijl.
25 mei 2OO2i Tussen kunst en kitsch.

6 juli 2002:

Kindermiddag.

Het programma bestaat uit het maken

van

klompbootjes, poppetjes aankleden, in klederdracht op de foto en kleurplaten van
vissersvÍouw en visser.
í4 september 2002: Open monumentendag. Puzzettocht en/of bezoek aan
voormalige rokeíj in een Jan Plezier.

Vrrwilligers gezocht vooÍ verschillende werkzaamheden, voor ondeÍ andere het
uiEoeken en in kaart brengen van foto's en negatieven. ïevens zoeken wU nog een
paar suppoosten voor het zomerseizoen. Wie interesse heeft moet even contact
zoeken met Hans Duindam 071-3611622

Oudste kaaft van Noordwík aan Zee (1560)

