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Qgactie Qgactic futactic Reactie fotactie
van haaÍ moeder Leunlie WiinbeÍU-Van

LANTAAB{OPSTEIGR

ln Blauwdotbr I 18 vooÍiaar 2001

\/tsr-

telde ik over het versie dat kinderen opdreunden als de hntaamopsteker da

Beelen, maar niet ab opdÍ€unrBísie
vooÍ de hntaamopsteker maar ab raad-

gaslantaams kwam aansleken.

selveÍsje 0m bgroepen te raden. Het
beroep wal geraden moest worden was

Het gaat om het volgende opdreunwÍsje:

we|................de lentaamopsteker.

Hij komt aan....
Hij zet neeÍ....

Bn het dooÍzoeken van oude BlauwdotleÍs stuitte k in Blauwdolbr 28 eugustus í978 heel ioevallig op een gèschreven herinnering aan de lantram-

Hij klint op....
Hij doat aan....
Hij klimt at....

opsteker.

Hij paw op....
Hij gaat heen....
lk vroeg toen oí iemand in NooÍdwik dit
veÍsjo heÍtende. Echter geen Íespons.
Na een tweede oproep in Blauwdotier
120 naiaar 200í kreeg ik twee Íeacties.
lk geof ze gÍaag weer.

Mevrouw T. Vink-Hazenoot uit Sassenhein veÍtelde mij dat zi ab kind begin

iaren dertig dit EÍsie samen

ln

Noordwiiker

met

vriendFs en vriendinnetes heefl opgedÍ€und in de buuÍt waaÍ zÍ toen woonde,
de korte Piet Heinstraat, Schoobtraat,
Binnenweg en de Julianaslraat. Ze kon
zich ook nog heÍinneÍen dat de bntaamopsteker wel eens kwaad weÍd.

Mevrouw Sanneke OhlenschlagerWijnbeíg \Íertelde dat zï dat versje kent

het artikel "Een

oude

op zijn praatstoel....."

o\prgenomen uit het Leilsch Dagbhd
van 16 mei 1941, veÍts[ AdÍiaan Plug
(geboÍen 1864) o\rer ziin le\íen. Uit dat
EÍtraal citeer ik het volgende:
"Zoo hsÍinneít hii zich de eeÍsta petÍoleumhntaams in hel doÍp, toen de

NooÍdwiksche ,oggies den hntaamopsteker achtema liepen en in koor al

diens handolingen begeleiJden. Dat
ging zoo: Ab de man met zijn hdder
kwam, Íiepen zij: "HÍ klimt op' en dan
"Hi doet open' (het deuÍtje). 'Hii haaft af
(het ghs)'Hi schrapt an'(de lucifer),
'Hi sbekt op', 'Hi doet dichf, 'H[ loopt
af (van de laddeí) en 'Hí gaat heen'.

Dat zal

ie ab

maar gebeuren.

bntaamopsbker toch

Dat miin schoonvadeÍ, AÍie van Wouw,
dit opdÍeunveísié omslÍBeks Í915 heen
'msegezongen' woÍdt steBds waar-

Comelb van Beelen was een van de í

schiinlÍkeÍ.
Ees AaÍtse

rran hotel Nooídzee.

lk wist dat trvee van hun zonen ab
wiiwilligeÍs aan de tweede reddingspoging hgbben deelgenomen en dat
alle redders door koningin Wilhelmina

Als donateur van het Genootschap OudNoordwÍk ontvang
regelmatig de
Blauwdotter. lk leBs het blad altijd met

bèlangstelling,

I

kinderen van Willem van Beelsn en
Johanna Jacoba Maröus, de stichteÍB

ik
omdat k

van miin ge.

boonqaar 1927 tot novemb€r í935 in
NooÍdwik aan Zee heb dooÍgebrachl.
Wij woonden op het adres Hootrstraat
12, tussen de g8rèfoÍmeeÍdè keÍk en de
boeÍd6ri, Yan Van Rhin.
Zo las k in numme|120 hèt \ísÍhaal ov€r
de §tranding in '1919 van de Katwik 47.
kende het wÍhaal doordat miin

lk

moeder hel mii t eÍtelde. Mlin vader

ziin gedecoÍeeÍd.
lk heb een foto waarop die twee ooms
van mii te zien zijn op de eeÍste Íij; Oom

Wim, derde van links, en Oom Niek,
helemaal r€chts, í5 jaar oud en in koÍG
broek.

De bownste Íii zonder 'lintje.s' zal wel
bestaan uit het bestuur, waaÍvan mijn
oudste oom Jacob, \reÍmoed ik, lii was,
de grote man achteraan deíde van links

\oor de mirdebte deur.
Adrie Wateöolk- Van Beelen
Ede

DEN'UEE ÍXJNruES

Hoewel wat laal, wil ik toch nog reageíen
op een artkel van Ess Aartse in een van

de vorige BlauwdottèÍs. Allereerst wat
de twee duinlies betÍefr. Hii phatst die
bij Katwik, wat nht juist is. Ab yvii deg,
lijds (\íoor de ooÍlog) hngs het strand
naar KatYvik liepen, waÍen de lwee
duintes een herkenningspunt voor ons.
Je zou kunnen spÍeken or/er een twee-

ling duin, omdat ze vÍÍwel geliik

van

roÍm waren en naast elkaar stonden. ze
staken als een baken boven de zeereep

uit. We wbten dan dat we hatyeMege
Katwiik waÍen. lèb andeÍs È dat de twee
duinljes eind í940 nÈl meer bestonden
omdat ze tiidens de Duitse bezetting

ze in het
schoobveld van de kanonnen in Oegst-

waÍ€n a&egmven omdat
OeBSt stonden

die de kuststrook

be-

streken. De Duitsers verwachtten de invasie mogelÍk in Nederland. Behalve de
lwe€ duintjes weÍden ook drie woningen
aan de Koningin AstÍil BoulevaÍd gssloopl omdat die ev€neens in de weg

slonden. Het

b

ftappant dat deze drie

alle Duits bezil waren. Het waren hotelpension Winckler, vilh Lang en dan de
deÍde waarvan ik dè naam niet meeÍ
weet.
Ook slond in het aangehaalde aÍfl(el
lrermeld dat dè Bloeddam een ondeÍdeel
was ven het Stille Zuie. Dit b e\reneens
ni6t juist. De Bloeddam was de Kabeliauwsteeg, die aan de ene kant uitliep
op de Hooflstraal naast de winkel van
Jemin en aan de andBrB kant op het

Slile Zuie. Dit was een vieÍkant plein,
gelegen aan de AbBham En Roy€nslraat en waarvan de aan de linker en
ÍechlezÍde gèlegen visseÍshuizen de
huisnummeÍing van deze straat voeÍden,

Aan de nooÍdzijdè stond een zwaÍt geteerde houten loods. Links daaÍvan was
een doorgang naar de Hooflstraat door
de Gasthuissteeg en wanneer ie de

loods Íechb passeerde kwam je door
de Kàbé[auwsteeg in de HooËstraat.
ln onze ieugd kenden we de volgende
slegen in Noordwilk aan Zee: de Bomsteeg, de Gasthuisstóeg, de Kabeliauwsteeg, de NooÍdzeostèeg, de Schelv6steeg en de Schobbeg. De Bomsteeg
en de NooÍdzeeste€g weÍden labÍ de

Bomst"aat en ds NooÍdzeesiraat. Zo
waren er ook doorgangen van de ene
straat naar de andsre, dÈ sloppen werden genoemd. Dit waÍen: Van Denssbp
(hter offcieel Slop van Delft genaamd),

Exterslop, Schreudersslop (oÍÍicieel
Cleypad).

Nu nog ieis over de MuseumboeÍdeÍÍ.
Zowel in hèt NooÍdwijks Weekbhd eb

in de Zeekant stond in een artikel
vermeld dat de boerderij in het bezit was

van de Emilie Bamhoom. Dit b echler
niet jubt. De Bamhooms waÍen de
huurdeÍs. EEenaar was de aannemer
Jacob VeÍbop, die het desbelÍefiende

pand aan de Stbhthg Oud-NooÍdwiik
vertochl.

Henk Veenstra
VAKAiITEFOTC'§

Miin oudeÍs gingon met ons kindeÍ€n
altiid met vakantie naar het strand, in
NooÍdwik of in Katwik. Dat was vóór
't

940.

Bi het uitdunnèn van Íoto-albums

kwamen bigaande Íoto's van slrandgenoegens vÍï. Opvallend b, hoe hèerlijk rustig de Noordwijkse boulevaÍd
toen nog was. De man bii dè racefiets 6
wrmoedel[k de zoon van de bewoneB
van het hub in de Sliinljes Duhsiraat,

lk ben op 16 juni 1926 in Rotterdam geboÍ€n en mijn naam De Jong houdt
geen veóand met de Noordwiikse De
Jongs. Mijn grootÍnoeder van vadersziide
was Wilhelmina Jacoba Haasnoot, geboÍen op í4 maaÍt 1855 in Rottedam
als dochter van Nicolaas Haasnoot en
DiÍkje van der Niet Nicolaas Haasnool

was zoon van Herman Haasnoot en
MaaÍtie Plug. DiÍkje van deÍ Niet was
dochteÍ van Ary van der Niet en Willempje Bamhoom.
De Blauwdotts lees ik met veel interèsse.

lrWim de Jong
Deventer
TI(»IGERIOCHT

Staand van links naar rechb: Jo, Jan,

Portret vàn de familie Van der WielBamhoom, die aan het eind van de Piet
Heinstraat woonde. ln Blauwdotter í20
stond een verslag van de door Leun en
haar zuster Nel begin '1945 gemaakte

Zittend: vadeÍ Jaap, moeder To en de

hongeÍtocht.

van der Wiel.

Leun, Annie, Nel, Rie, Jaap en Riek.

khine Trudy. Vader Jaap wekte

als

timmerman bij znn broer aannèmer Bert

De vÍoogst bewaaÍd gebleven NooÍdwiikse dorpsrekening stamt uit het iaar
1494 - í 495 en loopl van St. MaaÍten (11
novBmber) í494 tot hetaÍe Jerusalem
Í495 (de 3'zondag voor Pasen 28 maaÍt
í495).r ln

bib

beshat deze Íekening

dus sleci§ een peÍiode va,. 4tA maand.

Het grooEb deel \ran de

Íekening

beshat uit de ontvangst van de accijns

die geher/€n weÍd op het gebruk van
bier en wijn, het houden van melkkoeien

en hei slachtèn van vee. NoordwÍk aan

Zès wordt ab eerste

vèÍantwooÍí,

tot gevolg heefl dat een aanmeÍkelijk klsineÍe
belastingklimaat veÍtrokken, wat

en minder draagkrachlige gÍoep inwoneÍs hèt bedrag van de hefmg moet
opbÍengen. De nieuw te voÍdeÍen belas-

ling beheH de wlgende punten: Op èk
Et binnen de bndsgÍenzen gebíouw€n
en te NooÍdwiik geconsumeeÍd bier
wordt een bedrag van 6 gmot Vhams
geheven. Voor de ZeeëÍs galdt €€n
hger tarÈÍ en wel 5 groot Vhams per
vat, voor buitenlands gebouwèn bier
moet de helft meer woÍden betaeld. De

g6v0lgd d00r NooÍdwijk-Binnen samen
mèl de Klei, de Nes en het Langeveld.

stuurlieden van de pinken die na de
kg6t ter scholvaaÍt gaan, moeten !r0or
iedeÍs week die zÍ uitblij\íen owr 4 vaten

ACCUT{S

bier taks betalen. Om een uifeisveÍgunning te veÍlÍiigen moet daaom
wor vertBk een boÍgsom woÍden ge-

Het betíefi een plaatseuke behsling
waarmeè de NoordwiikeÍs enkele
eeuwen zaten opgescheept. Oe oorspÍong van deze acc[ns b te vinden in
e€n met konhklijke goedkeuÍing verleend octÍooivan 3 juli 1490, waaÍvan na
veÍloop van tijd in totaal 18 \íemieuwde

en/of gewiizigde veÍsies, lopende

van

1490 tot 1702, in het Oud Archief van de
gemeentè Noordwijk zijn bijeengebÍacht.

Een beknople \,/ersie van dit octooi luilt
ab rclgt:

stort. Het bier gedonken aan booÍd van
de pinken die ter haÍingvaaÍt gaan, bliifr
voor de duur dat de schepen op zee

ltrbliivsn onbehst. Voor elke aam (vat
van circa 155 liter) gedronken of uitgeschonken wijn moet 40 groot Vhams
beiaald worden. Een geshcht hoombsest (een koe) kost 4 groot per beóst
aan belaíing en een vaÍten, schaap of
lam 2 gmot. Het mekree woÍdl v€rdo€ld

Philips,

in 2 categoÍÈën; een melkkoe in de wsi

aartshertog van OosEnÍik, lierklaÍèn
dat in \reóand met de aÍmoedige omstsndigheden waaÍin de parcchie en
het ambacht van NooÍdwiik veÍteÍ€n,
bngerclge waaÍEn de bfloneÍs niet in
steat zín om de gebrukelijke ongelden
(b6lastlngen) te betalen, zÍ een nieuwe

moet peÍ iaar 12 groot opbÍ€ngen en
een koe die in de wik emis (duhen)
woÍdt gewei, kost de eigenaar I groot

kracht zullen woÍden verdeeld.
Door de hoge belastingdruk zijn een
aantal van de bster gesitueeÍde bewo-

tÍsding woÍdt een boete van 15 ponden
Vlaams opgelegd en een persoon oÍ
personen die tegen deze bèhsting
ÍgbelleÍën, veÍàeuren hun í€chtertand,

'Marinilhan, rooms koning, en

pleabelÍke belasting mogen hetren
waarmge de lasten meer naar dÍaag-

neí§ naaÍ plaatsen met een

mildgr

per jaar. Jan van NooÍtich, de ambacht$,

heer, moet

I

notabele peÍsonen aan-

wÍzen dié met de inning van de behsting worden belast. D6 §trafien bii het
niet bBtalen van de wÍschuldigde on-

gelden zijn meedogenloos. Per over-

riskeÍen een boete van 72 ponden en
woÍden bovendien voor eeuwig uit de
heediikhei, van NooÍdwik veöannen.2

of andeíe
Íeden YÍigesteld van deze nieuwo
PaaÍden blii\íen om de een

acciins.

Ahoewel in deze akte ovBr grcoltèn
Vlaams woÍdt gespoken, ziln de hier
b€schÍ€ren doÍpsÍekeningèn in Holhndse ponden van 40 gootten v6ranÈ

wooÍd. Het Vlaamse pond had 240
gÍootten en vertegenwooÍdigde oen
waeÍde van 6 Hollandse ponden. Het
pond was geen munt maar een Í€keneenheid die was ateleid van de waade
ven een pond zilver. Een pond Holhnd§

was ondeÍveÍdeeld in 20 schellingen
(stuiwIs), een schelling in 2 gÍootGn,
éen gÍoot in 6 penningen (denieÍ§) en
een penning h 3 mitèn. De eigènliikè
bebkenb van mit moet gezien woÍdon
ab zinde een klein muntstuk.

AAI{SLEGEN
De Íekening van 1494 \rangt aan met de

namen van de ingezetenen en de b+
dragèn waanoor zi woÍden aang+
slagen. Omdat de aanshgen rcor bier
en \Íee gescheiren 4n gehouden,
woÍdgn de meesie namen trveemaal
\reÍmeld. EeÍst voor de aanslag op het
door hen \ÍeÍbrukte bier en venolgens
rcor de aanslag op de hoewelhei,
geslachte beesten benevens het aantal
melkkoeien dat weÍd gehouden.
Onder de uitga\ren trefien we enkele
kostenposten aan die iets veÍtellen o\ier
de toestand waarin het doÍp toen verkeerde.
Zo waÍen er 3 doÍpswabÍputbn waarean
voor ondeóoud een bedrag van 7e en 4
§chelling werd besteed.
Do 'assinct', een door de doÍpsgemeèn§chap aangewezen peÍsoon
dis ab wozitbr tungèeÍde bí Íecht-
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zaken, b op vetzoek van de bewoners 3
maal te Noordwik gekomen om Íecht te

spreken. Hij was dus kenneliik niet te
Noordwiik woonachtig. De rechtspÍaak
bÍ azing wed in Kennemerland reeds in
í29í veÍvangen dooÍ een uit schout en

schepenen samengesteld rechtscollege.

ln

Riinland vond deze lr€ran-

dering pas plaats in de e6Íste helft van
de 16' eeuw len tijde van kèizer Karel V,
waaóij NooÍdwik als eerste Riinlandse

doÍp het spiF abeet. Omdai er ieb

mankeeÍde aan het hek van het
'Dieetsaf werd het dorp door de houÈ
vester en baliuw een boete van 10e
opgelegd. Genoemde boete b tijdens
een zakendiner, gehouden bij Luit
Jansz. te Noordwi.ik aan Zee, kennelik

in der minne geschikt. Het gehch of
teertosten ziinde 5e werd dooÍ het doÍp
betaald, teÍwijl de boete niet ab kostenposl in de doÍpsÍekening b veranlwood.
Het doel van dit (khp)hek zal gezocht
moeten woden
het gescheilen
houdèn van het in een weí:te of in de
wildemis gÍazende vee.
"Die heijens uit den dorp ghecoff hem
gegeven 26 st.', staat in veÖand met het
afl(open van e€n in het dorp vertoevende
groep zigeuners mel als \oonivaarde dat
zo spoedig mogelik uit het doÍp
zullen vertÍekkèn.

in

zi

Van de Noordwijkso

rederirkerskamer

'een Lelie onder de Doomen' wordt vooÍ
het eeÍst melding gemaakt in de dorpe
Íekening van 1545. Het juiste tiidstip van
opÍichting van de Noordwijkss kamer b
niel bekend. Precies 60 iaaÍ èerder vond
in een plaatselike heöerg het optreden
phab van een redeÍijkeÍskamer luislerend naaÍ de naam 'de Witte Roos', of

zoab de desbetÍefiende aantekening
luilt "Doe die wiitte roes te NoÍtbh was
hem gèschenl te hu{se van Bouwens
dat ghehch ab V t." Bouwens b dezelfle persoon ab 'Bouwen die bastert,
die in de dorpsrekening een fks bedrag

aan acciins moest betalen voor het
tappen van bier en wiin.
Het vooÍkomen en bestÍijden van brand
behooÍde 500 jaar geleden in ons doÍp
àl tot de gangbare moÍes, zoab bliikt uit

dè \erteÍing gedaan bij de eerder
genoemde Bouwens tiidens het

schouwen van wur, laddo6 en emmeÍs
door schout en buÍen van NoordwÍk.

De "Brunvís' waaÍmee de HèeÍ

van

NooÍdwÍk en de bauuw weÍden veÍblÍd,

stond ook bekend onder de naam
'varkensvis' en werd als een speciale
lekkernij beschouwd. Wegens bÍzondere vBrdienslen werd 'eon goel
heer inden Haeghe" met een vet vaÍken
vereerd; kreeg de deken als douceuÍliè
'twee kinne beers en werd de pastoor
met een hm rreöliid.
De Íeparatie van de "stoèÈoëm' maakt
duueliik dat het bruggetie over de
Woensdagse watering als toegang tot
de DieFed vele honderden jaren heefr
bestaan. PÍ€ciès 400 jaar hter en wel
op 13 iuli 1895 wordt in een brief gericht
aan het bestuur ven onze gemeente nog
geklaagd over de gevaaÍliike toèstand
waarin het bruggètie, genaamd de

Stooboom, bii het Dompad veÍkeert.3
De betekenis van Slooboom heefr bètrekking op "$oof. Een vlak boven de
grond afgekapte boom waaruit nieuwe
scheuten groeien.
De 'baémis bede'was een landpacht,
beter bekend onder de naam 'baembschof, die op de Eestdag van St. Bavo
(1 oktobeo aan de rentneesler van de
abdij van LeeuwenhoBt betaald moest
worden.

Met het bestaan van Jan Haen 'de
orgheDsf woÍdt aangetoond dat ruim
500 iaar geleden in de oude Jeroenskeít
Íeeds de galm van een oÍgel heefr

gekbnken. ln 'VèÍàoÍgen en geboren',
het proeEchÍift van Geertruira de Moor
over het klooster LeeuwenhoÍst, woÍdt

hii Jan Hoen, organisl genoemd
geèff

hÍ

on

oÍgelles aan enkele kloosler-

zusteÍs in LeeuvvenhoÍsl.
SEIFIVERBRUX

De dorpsrekèning van 1496 - 14971
begint eveneens met de ontvangst van
de accijns. De opzet is geliik aan dÈ van

de

voorgaande rekening mel één
behngÍík verschil en wel dal de aanslagen voor bÈr, slachtvee en melkkoeien nu niet op afzonderliike lÍsten
zijn geplaabt maar voor iedere belastingplichtige onder een noemer zijn gesteld.
Dit maakt het eenvoudiger om een o\rer-

zicht te veÍkÍijgen van het totale bÈrvaöruik, het aantal geshchte beesten
en gehouden melkkoeien. OndeÍveÍdeeld in NoordwÍk-Binnen en Zee
bedÍagen die getallen vooí:

aan Zèe.

Van die 284 personen staan er 26
aangegeven ab 'nÍef, waarvan 15 te
NoordwÍk-Binnen en íí te NooÍdwik
aan zee. oeze ingezetenen waren vriÈ
gesteu van de dorpsaccijns en mogen
dus tot de armlastigen gerekend worden.
Daamaast ontbreken op beiie lijsten dè

adel en geesb[kheir, wat het moeilijk
maakt om uit de bekende gegevens het
aantal inwoneÍs van ons dorp af te
leiden.

Volgens de "Enqueste van 1494" zou
omstreeks '1477 len tiide van hertog
Karel de Stouie u[ het Bourgondische
Hub, het aanial haardstsden te Noord-

wÍk 370

hebben bedragen, welke
huizen volgens de verkhdng van de
opstellerB ellemaal bewoond waren.5
Uit mogelïk veroudede demografische
beÍekeningen zou voor die tijd een factor

Noordwijk-Binnen De Klei, de Nes en
Langeveld
Vaten bier
1340,25

veóruikt

Koeien geslacht
VaÍksns geslacht

152,5

Melkkoeien

383

NooÍdwijk aan Zee
Vaten bieÍ

r/eörukt

Koeien geslacht
VaÍkens geslacht
Melkkoeien

147,5

gehouden

6 per haardstede gebruikt moeten worden om tot een redelike schafling van
het aantal inwoneÍs te komen, zodat de
toenmalige bevolking op ciÍca 2220
zielen gesteld mag woÍden. Blijkens de
cijfers zoals opgemaakt bí de Enqueste

in 1494 is de toestand drastisch geHet aantal haardsteden is

wiiziÍJd.
í

033,5
36,25

44

gehouden

8,5

Het ogenschijnliik hoge biergèbruik te
NooÍdwík àan Zee in vBrgeliiking met
dat te NooÍdwijk-Binnen heen niets met
brouweÍijen of de dorstige kelën der

geÍeduceerd lot 290, van welke huizen er
tercns 60 onbewoond zUn. Via de eeÍder
gebruikte formule zou het aanlal inwoners in krap 20 jaar zín teruggelopen

tot 230 x 6 oiíel '1380 ingezetènen.G
Geen wondèÍ dat de toènmalige opstellers van dez6 Enqueste steen en
been klaagden over de rampzalige
loestand waarin het doÍp toen veÍkeerde.

ZeeëÍs te maken, maar staat in diÍect

De 284 geregistÍeerde huishoudens
van 1496 komen overigens vriiwel exact
oveÍèen met de 290 haaÍdsteden van

de belasting op vre en bieÍ voor het jaaÍ
'1496 geefr een totaal van 284 peÍsonen,
van wie 190 te Nooídwijk-Binnen, de
Klei en Langeveld en 94 te Noordwijk

Een

veÍband met dè in het zeedoÍp uilgeoeËnde vissërii.
De list van aangèslagen personen vooÍ

1494.

in

'1496

te

Leilen

gehouden

monsteÍing van weeöare mannen van
20 tot 60 jaar geen ab resultaat dat in de

beide NoordwÍken 140 manspersonen

aan de gesteklè criteÍia van goede
gezondheid, geen lichaamsgebreken
en Youoende lengte hebben voldaan
om als weerbaar manspeÍsoon E
woÍden aangemeÍkt. Voor het schatten
rían het aantal inwonèÍs uit het getal van

weeÖaÍe mannen bestaat een bÍmule
dÉ vooÍ NooÍdwiik echier e6n deÍmatE
afryiikend resulteat opleveÍt, dat

óf de

óÍ de door mii gedane toepassing foutief moet ziin. ln píncipe
komt het er op neer dat èen Íactor

foÍmule

vaÍiëGnd tussen 3,45 en 5,75 vermenigwldEd woÍdt met het aantral weeÍbare
mannen, waaruit zou rlolgen dat het
aanlal inwoners minimaal 485 èn
maximaal 665 geweest moet ziin.6
HoeYYel er in de dorpsrekening van
1490 de zinsnede'tussen Sinte Jeroen

ende Sl. MaeÍten' vooÍkomt, b het opvallend dat onder de 284 \,olwassenen
die een bijdrage leveÍen aan de rre- en

bieraccÍns, de patroonheilige van
Nooídwik nog niet ab patÍoniem bè.
kend b. ln í429 weÍd de l7'augustu§
ab otrciële gedenkdag van Sl. JeÍoen
ingesteld 7 , maar reeds \,oor die tiid

stond de 17'augustus bii de Egmonder
Abdii bekènd ab St. Jeroensdag. 3 Rond
Í496 moesten er overigens wel kindor€n

met de naam Jeroen hebben rondgelopen, want in de Bede van í 530 komen
we 0 maal de voomaam Jèoen, 4 maal
Jsroenszoon en 1 maal een Jero6nsdochter tegen. I Wat de achlememen
betÍefr komen yve in die tiid de ook thans
nog Destaande namen Ples, Vink, Duin,
Schie en Op den Berch (later Van den

BeÍg) tegen, waaÍbi 'beÍg' in de belekenis uan duin of veÍhoging gobezagd
werd.
lnloneÍs afr(omslig uit anderB plaaEen
zïn te heÍkennen aan benamingen aE
Brabander, Delfi. Pruisen, Van Lis, Van
Briil, Vèrhei, Van Loen en Van Liimmen.

Noordwiik-Binnen telde
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peÍsonen

met een iaarlÍks verbruk van í0 of meer
vaten bier. Groowerbruikèrs waren
Bouden de basteÍd met í02 vaten en de
weduwe Van AeÍiaen HubèÍs met 114
vaten. Van Bouden de basteÍt is uit de

vroegste Íekening bekend dat hÍ
heÍöeÍgier was. Het b dus aannemelik
om b sbllen dat de weduwe Van
Asriiaen Hubers de heöeÍg van wilen
haar man heefl \oortgezet.

NooÍdwiik aan Zee telde 15 personen
met een veóruk van 10 of meer vaten,
van wie 3 die olrer meer dan 100 vaten

acci.ins moesbn betalen. Van Luit
Jansz. met 1 12 vaten is met zekeóeu tè

hij uitbater was van a€n
heóerg, Sijmen FloÍisz. had in 1495

zeggèn dat

over het hafiaaí van 1495 een \,€öruik

ven 85 valen en over het heh jaar 1,196,
een toiaal van 129 \Íaten, zodat zonder
meer \íerondersteld mag woÍden dat hii
ook een drankgelegeflhei, beheerde.

Van Sampsen Wllemsz. mèt 186 \raten
b dat ereneens waaÍschintrik aho€wel
geen nadeíe aanwizingen in die Íichting
zin gevonden. Het is mogelik dat hi aE
Íeder schepen uilrustte. Dè lade die rclgens de íekening van 1494 - 1495 ge
maakt weÍd om daar "allerhande ghelr
in ta leggen was geen oveÍtodige lu)G.
ln de doÍpsrekening van het iaar í496
koml 6en opsomming vooí van de
het
v€rlÈzen die gelèden weÍden
uitgeven en inwisselen ven alleÍlei toen
in omloop zijnde munten. Alleen al van

bi

gulden waren er de gouden-,
Hoomse-, HongaaÍse-. UtrechtSe-,
Andries-, Karolue, Phflhe, Rodohhue

de

, Nieuw+ en nog \Íele andeÍB sooÍi8n in
omloop. Voeg daaÍbi de coppenollèn.
harpen, ducaten, braspenningen,
Klegfse p6nningen, jagers, bommelaars, leeuwen, oorties, mÍten,

stuivers, schilden, blanken, kronen
enzovooÍ|, dan kan zonder overdrilving
gesteld woÍden dat de problemen met

Í0
het monetaiÍe systeem al ver voor de in\oering van de euro de nodige hoofdbÍekens hebben gekost. En aan hadware om al dit ÍEais voor het nageslacht
te bewaren, werd in 1495 de som van 2

schelling besteed, teÍwijl in de daaropvolgende rekening slechb í schelling
en 3 penningen aan papier en inK
werden opgebracht, zoab bliikt uit de

respectièvè ko§ten posten 'om pampïer

ende int ghegeven

2

sc." en 'van int

6nde pampijeÍ in dat jaer leöeesbht 15

dernief.
Met de handbkening van Jacob Ruijsch,
pastoor te NooÍdwijk, wordt de Íekening
in maart anno í497 aEesbten.
Herman Schelvis.

[1] Oud Archief Gemeente Nootdwijk lnv. Nr. 291. Dotpsrckening 1494.
[2] Oud Archief Gemeente Nootdwijk lnv. Nr. 278. Charter van 3 juli 1490.
[3] Oud Atchief Gemeente Nootdwijk lnv. Nr. 1606. lngekomen slukken 1895.
[4] Oud Atchief Gemeente Nootdwijk lnv. Nr. 292. Dorysrekening 1496 - 1497.

Enqueste ende intomatie upt stuck van der reductie ende rcfomalb van
den schiltaelen 1494. R. Fruin.
[6] Zie'Het aantalinwoners van Warmond in de loop dereeuwen' door A. G. van
der Steur in het Wschrift "Holland' 1e jaaryang, Nt. 2. 1969.
[7] Nootdwijk in de loop dor eeuwen, blz.58. J. Kloos.
[8] Archief van de Abdij van Egmond, rcgast Nr. 871 gedateed augustus
18 ("des Donrcdages naa S. JeÍoersdach) 1429.
[9] Oud Archief Gemeente Nootdwijk lnv. Nt. 294. Dorpsrckening 1536.

[5]

Herman Schelvis diepte uit het geneente-archief het volgende ingekomen
stuk op, dat de Noodwijkse gemeentenad in 1875 kÍeeg loegezonden.
Aan don Edohclrlö.En Rrad dor Goír€onta l{oordw{k
Ondeígeteekénden, albn inwoneÍs der Geíneente Noordwiik aan Zee, reeds hng beho€fte
gevoeld hebbende aan straatveÍlichting in deze geíneente, geven met veÍschuldigde eeÍbh, ta
kennen; dal door \rerstandige plaatsing van vijfrien lantaams me{ petroleumlampen, in deze
behoefte voldoend€ zou kunnen worden voozien.
Alle inwoneÍs dezer Geíneeírte zouden deardoor worden gebaat, ryanl door de ongeliikheil
der wegen en paden in de gsneente, en dmÍ de onÍegdmatigheid waarmede de woningen
geplaabt ziin, kan men zich in den avond onmogd{k buitemhub bege\ren zond€í gevaar van
zich beze€Íen, hetzi, door zich te stooten of dooÍ te vallen.
Doch borendien b het dooÍ de ong€likheil van d€í hocídw€g, bij regenachtig weer,
onmogelík des avonds droogvoets tusschen de modder en wateÍplass€í dooí te loopen.
Door den noodzakelijkeo aenvoeí van allerlei mateÍielen, hvensmildeleír en
sch@sbenoodlghedefl uit andere plaals€ír, wordt dooÍ d€ze G€íneente veel gercdeír, eo
dooídien de hoofdweg deÍ Gemeente niet gephvei, msar zandig b, loopt meo de3 arondg
gÍoc[ g€rraaÍ van ovefl€den te worden, daar men vooíal bÍ sterken wind, het geÍatel der
\reÍtulFn niet hooíen kan.
Hd inschepen der viescheBvaartuigen in den a\roírd is vad( noodE, doch niet dcnlik zonder
gevaar en zonder direcle schade vmr de rceders, wat toch, met zoo weinig inv€ite en met

't'l
geringe k6ten van geíneentewege, op billijke wiize kan vooÍtoÍnar woÍden.
Bovendh ts bij eveotueele stranding v8n schepen in den arond of des n*hts, onmiJdellijke
strdveÍlichting hoogst noodig tot vooítoíning van ong€lukken.
Bezyvaren van o\reÍweg€nde aad kunnen er, mel het oog op andere zeepla€Ís€n, waaÍ de
stÍaten dès avonds wel voldoende \rerlicht ziin, nid bestaan.
R€denen waaroín ondeÍgdeekenden zich td den EdelachtbaÍ€n Raad dezer Gemeente
wenden met het billiiko verzoek, wel in g€íroemde behoefte aan straatveíichting, op de door
hen voorgestèlde wijze te willen voorzien.
Nooídwijk aan Zee 't wek dcflde
29 not/eínbar í 875 Lrwe oodeÍdanbe dblaÍen
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CcndbPhg
G.A.tlw. Nr. í591.

ilooÍdwijk, 5 apÍil í907
Woonsdagarcnd iongst leden. ongeveer

haf tien weÍd de rust in ons dorp

rrer-

stoord door het luilen der brandklok. En
al spoedig bleek, dat aan den Noord-

wÍkerhoek brand was uitgebroken in
het café Yan G. J. van den B. De kindeÍen, 8 in getal, waÍgn alleen lhuis
onder toezbht van sen í 4jarig meisje.
Er zouden pofreÍljes gèbakken worden,
waarvoor het beslag al gereed was en
de kachel exlra werd opgestookt, onder

me6r met oud papier. Een oogenblik
daama bleek op den zolder alles in
li>hler haie te staan. Door een schipper,

die tegeno\íer het caÍé met ziin schuil
hg, werd het eerst den brand ontdekt en

met diens hulp wenlen het biliaÍt, een
muziekdoos en eenue goederan nog
gered.
De kinderen konden nog biitilds uit het

brandende hub komen en weden bii
genoemde schipper opgenomen.
De NooÍdwiksche brandweeÍ diè met
twee spuiten aanwezu was, was tegen
12 uuÍ den brand meester. Het huis b
geheel uiEebrand, alleen de muren zÍn

blijven staan, met de belendende
schuur.
Hubraad en woning waÍen vezokeíd.
G. J. lran den B. kwam tegen I uur mel
zin vrouw uit Lisse en Hillegom.

12

ooÍdwijk 29 moi 1907
BRANOSTEïTIIG

haag had zien kiiken. ln gÍootte kwam hii

Onze lezeís weten dat in den voomacht

van den

I

december í906 dè familie

Zandbergen ie Noordwijk uit haar shap
gewekt werd door de buren wegens een

Ëllen brand welke wes uitgebÍoken

in

wel o\reÍeen met den man die voor hen
uit was geloopen en in het Wilhelminaho0è was verdwenen. Die man droeg
een hnge jas en had een gleuftoed op.
Een iongedochter uit Noodwiik t/erkharde tusschen kwaÍt over iien en half

een der hooibergen, gelegen op on- ef beklaagde die een lange ias droeg
gèt èer 3 meter van de boerderij, be- en een gleuftoèd op had, met een
woond door 6 menschen en bevattende kameíaad zien gaan in de Íichting van
27 stuks \íee, hubraad en landbouw- de boeÍdeÍii, hetgeen bekhagde aangereedschappen. Door den steÍken nam als zeer goed mogelik, daa[ hi
noodwestenwind sloegen de vlammen dien avond met een kameraad had
van de hoobeÍgen naar de hoËtedè geloopen.
o\ër en vemielden hoËtede met in- Getuige J. van de w. onge\reer elf uur de
boedel, tengevolge waarvan de land- hoève passeerende, die toen reeds
bouweÍ een schado had van ongeveer , brandde, had toen alaÍm gemaaK. Hii
3.000,00 aEescheiren van de Í 9.3í0,00 had toan t3v€ns dwars door het veld,
hem door eene verzekerings- zich iemand zien veMÍderen met een
maatschappii uíbetaald.
Verdacht dien brand moedwillu aangesioken te hebben had zich maandag
yoor de Haagsche rechtbank te veranÈ
wooÍden C. van B. uit NooÍdwiik.
Een zwager van den hndbouwer was
dienzelfden avond ongeveer half elf, met

zrne vrouw, de boerdeÍij gepasseerd,
had daar even stilgestaan om aan een
behoefts te vouoen, an had tosn een
man onder den haag door naar de
hoobeígen zien loersn, waarcp hÍ nog
tegen zilne vÍouw had gezegd: lÍvat zou
die bandiet daar motbn.' Hoewel het de
boederii van zïn zwager was, had hij
zich \íeÍder om de zaak niet bekommerd
en was huiswaaÍts gegaan, waaÍtii de
man, die onder de haag door had gekeken voor hen uitging en in een holie
\reÍdween. Of die man bekhagde b, kon
getuige niet zeggen. Even nadat zij thub

waren gekomen sloegen de vlammen
uit hooibeÍgen en hoËtede.
De vrouw van den \orille getuEe be\restigde de verklaring van haar man.
Ook zii kon in den bekhagde niet den
peÍsoon hertennen dien zil onder de

brandende sigaar.
Die persoon, 't zii man of vrouw, dit had

getuige niet kunnen ondeÍscheiJen,
véMijdede zich snel, helgeen meÍkbaar
was aan het vuur van de brandende sigaar. Di6 persoon ging niet in de dchting

waer bekhagde woont. Tusschen de
ontdëkking van den brand door deze
gètuige en het luiden der brandklok was
onge\reer een kwartier veÍloopen, daar
getuige na eerst op den deur der hoe\re
gebonsd te hebben, den burgemeester
was gaan waarschuwen, waama de
klok begon te luilen.

Een neef van beklaagde die in

het

\íoorjaaÍ met zekeren W. van der R. uil

oler den brand gespoken
had, veftlaaÍde dal van der R. - de
NooÍdwiik

persoon die in den avond van dcn brand
met bekhagde had geloopen hem
gezegd had, dat bekhagde tegen hem
had gezegd: 'Zeg jog ik zal dan boel bij
Zandbergen (de hoe\re in kwestie) e3ns

-

in brsnd steken, waamp hi was weg-

gegaan. Ook had van der R. nog gezegd:
k heb me maar dronken gèhouwen.

Van der R. daama ab getuige 96h00Íd,
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veÍklaeÍde in den avond van 9 december
wèl degeliik beschonken te zin geweest.

H! had dien avond met bekhagde geloopen, die tegen hem gezegd had: "ik
heb wel lust om \rana\lond eëns een
brandie te zien en steek zoo meteen den
mmmel bij Hein ZandboÍgen in bÍand',

waarop beklaagde was weggegaan.
Toen was getuige nog niet zoo dronken

of dat heÍinneÍde hij zich zeer

goed.

Later had hli nog een paar boÍïeb gedonken en kan niet pÍecies meer
\ieÍtellen met wie hÍ geloopen of ge-

spmken heefl.
Beklaagde kan er zich niets van herinneren iets deÍgelÍks gezegd te hebben.
Hii gooit er wel eena e€n gekschaÍend
woord uit, maar kan zich woÍkeliik niet
heínneÍen zoo ieb gezegd te hebben.
Meermalen heeff men hem de schuld
gegelren ven brandstichting, terwul hii
miilen r/er op zee zat.
Op een vraag van den offcier van justitie
of gétuigen van der R., toen hii den
volgenden morgen de hoeve indeÍdaad
a&ebrand vond, daaÍover heelemaal
met bekhagde niet meer gesproken

had, antwooÍdde getuige ont(ennend,
he§een het openbaar min§teÍie ab
vrtwel eene onmogeliikhei, meende te

mogen aannemen.
Een buurvÍouw van bekhagde had
dezen, onge\€er vijf minuten nadat de
brandkbk begon te luken in nach!
gewaad uit zijne woning zien komen
bloohhooËs en zondèÍ klompèn of
schoanen aan de voeten. Beklaagde
had nog tegen haar gezegd: \Yaar b de

brand èn wie zou hem dat gehpt
hebben'.

Bekhagde eÍkent d[ g6vÍEagd te hebben, maar eiganliik zonder oenige bedoeling. Hi 'prBsiemeerde', det de
brand was aangeíoken, omdat er bïna
nooil brand komt bi aÍme menschen,
maar wel bij oroote boeÍen. HÍ dacht

zoo bij zichzelÍ dooÍ den bÍand uit den

brand (hetgeen hier, geuk een der
ÍechteÍs opmeÍlÍe, dan toch niet het

geval was, daar de assurantie de schade niet gedekt hsen). Hï had zich reeds
gedeelteliik ont<leed om te bed te gaan,
maar had eerst nog even e€n couíant
ingekeken. Van het luiren der brandklok
had hí niets gehoord en eeÍst van zijn
bmer, die op zolder sliep, had hij vemoman, dat de klok luilde, waarop hii naar
buiten was gegaan.
De getuige J.N. B. verkharde om ongeveer 10 uur de boerdeÍij vooöij te ziin
gekomen. HÍ had een man zien komen
uit de Íichting van de hooiberg, loopende
in gebogen houding abof hii het koud
hed.

Ab nu kwam een

getuige, aan wien
bekhagde den maandag tè voÍen had
gevÍaagd: "zeg jog, heb je ook lucifers,
dan zal ik bij Zandbergen of Jan de Prak
(een biinaam lran Zandborgen) den boel
eens in brand stsken. Getuige had loen
geen lucibrs bii zich en er was dien

avond ook nióts gebeurd, wel den vol
genden zondagavond. Geen oogenblik
had getuige toen gedechi om hetgeen
beklaagde eenige dagen tevoren had
gezegd, hetgeen den prcsilent zeer
vÍeemd vond. Beklaagde kon wel aan-

nemën dat hii zoo iets gezegd zou
hebben, maar dan was het maar "om
een gekkie' geweest.
Ook tegen een andeÍen getuige had be
khagde gezegd, dat hÍ bii Hein zandbeÍgen den boel in brand ging steken en
toen hii hem don dag daama weer

tegenkwam, dien getubè toegèvoegd:
ik heb het gbtsr niet gedaan, omdat k er
geen kans \,oor zag. Toen acht dagen
hter beklaagde weer eens had gezegd:
dat hij 'den geheelen rataphn' bU Zand-

beÍgen ging abranden en inderdaad
zes oÍ zelren dagen hter de hoeve

abrandde, had hii wel aan die woorden
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van bekhagde gedacht.
Bekhagde ontkènde weer niet ook die

laabte wooÍden gezegd

te

hebben,

maar we€r voor de mop en gekscheíend.

Msn meldt veÍder uit Den Haag: Subst.-

offcier van justitie mr. Van Lookeren
Campagne, meende dat vaststaat det

de brand opzettelÍk is gasticht, en nièt
door de bewoneÍs, teÍtviil mede vaststaat
dat geme€n gevaar \,oor goedeÍen heefr

bestaan. ResteÍende

de vÍaag:

wie
heefr den brand gesticht. Spíeker meent
dat vaststaat dat bekhagdè dit gedaan
heefi. VeIschillende porsonen hebben
Van B. zien loopen in de richting van de
phats wear de bÍand is uitgeboken en
op da phats des onheib is een man
gezbn van de grootto van beklaagde en
geklaed mst hnge jas mel deukhoed
op, dus gekleed gelÍk bekhagde dien
avond wes. Maar stsrker bewUs heefr
het openbaar minbteÍie in de woorden

van bekhagde. KoÍt \/oor de brand b
uitgeboken heefr beklaagde zich geuit
in dien zin, dat hij bii ZandbeÍgen den

woÍdt die aangèstoken. Vandaar dan
ook de vÍaag lran beklaagde toen hii
hoorde dat eÍ brand was, \Yie zou hem
dat gelapt hebben?'
En wat het glulBn onder de haag door
boklaagde betÍeft, aEescheiden dat niet
vaststaat dat bekleagde dat gedaen
heefr, uaagt pleiter zich al wat dit beteekenen zou. Die haag b maar een van

een halÍïensch hoogte en men kan er
gemakkeliik olr€rheen dan ondeÍdoor
zien. Bo\íendien beho3Ee bekhagde
het tèÍein niet te \reÍkennen, wanl hÍ
was daar volkoman bekend. Aan de
v€rklaring van getuige Van dèr R. hecht
spÍeker niet \reel, want hii was bR.
schonken dien a\ond. Dat een half uur
nadat bekhagde gezegd had brand te

zullen stichten

er

werkelijk brand

is

uitgebroken, b zaker bearríarend vooÍ
bekhagde maar 't kan toch zeer goed
zin det de brand uit zichzelÍ oÍ dooÍ
onvoozichtighsi, van een rcoÖijganger

is

onEtaan.

Pleiter kwam tot de conclusie, dat niet

alles wijst er op dat het geen gekscheren

bewezen is dat zÍn cliënt den brand
gesticht heefr en concludeeÍdo tot
vÍÍspraak wegens gemb aan wettig

b geweest. Uit louter baldadEheii he€n

bewijs.

boel in brand zou steken. En nu moge bii

zeggen

''t was maar gekscheÍen', maar

beklaagde gehandeld en daarom verdient hii een geslÍenge straí
Geéischt weÍd Wf iaÍen gevangenbsaal
De veÍdediger, mr. Delcampo genaamd
Camp, wees er op dat ook andeÍen voor
den stichter van dezen brand ziin aangezbn en meende dat beklaagde rvel

degelik,

of

gekscheíend,

oÍ om

een

gÍoot wooÍd te voeÍen, gezegd heefl dat
hi bÍ Zandbergen den boel in brand
ging steken. Weren het hem emst gewoest dan zou hij dat toch niet aan Jan
en allsman veÍteld hebben. Bo'rendien
was hier geen enkel molÈf voor bè.
khagde om ZandbeÍgen le benadeelen.
Ook pleiter geloofl aan opzet, want bina
altijd wanneer er in NooÍdwÍk brand b,

NooÍdwijk 23 iuli '1907
Hedenmildag, ongelreer te half zes,
had er alhier een treuÍE ongeluk plaab.
Oe keukenmei, ven de hmilie Wallér op

den zuil-BoulevaÍd, was in brand geraakt, dooÍdat zï de kachel met spiritus
wilde aanmakan. De chaufrur \ran Dr.
R. Webmann, daar naast wonende,
was met een smil bezill eenige weÍkzaamheden aan de auto te verÍichten,
toen hii vÍeosoliik hoorden gillen . Zii
vlogen naaí buiten en zagen toèn het
msiqe, één vlammenkobm. Vr€€selik
om aan E zien de Íadeboze beïveghgen

van het shchtofier, vÍeeselik om te
hoÍ€n het haÍh/€rscheurend gegil van
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het meisie. Dadelijk waÍen meer personen ter plaabe, die de vlammen
trachtten te dempen. Grootendeeb walen hare kleedeÍen toen rceds door het
wur verteerd. Ïer8tond weÍd Dr. Hermanires gehaald, die dè eeÍste m3-

bÍeede, rustige strand maken het voor
velen tot een uitgezochte badphaE, die
hoe langer hoe meer met een gmote

badphaE wil wediveren, hetgeen uit
het jaar in iaar veÍmeerdèrend bezoek
briikr.

het ongelukkige mebje, dat intusschen nog
leefde, naar het ziekenhub te Leiren

leder badssizoen komen er meer en
defliler badgasten en steeds meerdere
vilh's veÍÍijzen er op de schilderachthe

\ÍeÍvoerd.

duinheuvels.

dische hulp veÍleende. Later

6

De chaufieuÍ van den heer Waller b dadelik na het ongeval met de auto naar

Rottedam geÍeden om de hmilie van
het ongelukkEe meisie te v€Íwittigen en
desnoods te halen.
Nader bèÍicht men ons, dat't wèl het
voomemen was, haar naar het z'Ekenhub te Leiren over b bÍ€ngen, doch dat
er geen phats was.
Dezen morgen ongeveer dÍie uur is zij
oveÍl€den. HaaÍ vader en haar \ÍeÍlooÍde

waÍen per Euto uit Rottedam

o\rer-

gekomen en stonden aan de steÍ\renssponde.

t{ooÍffjk í4 sep&mber l9O7

Daardoor neemt natuuíliikènfliize het
veÍkeeÍ toe en er heeíscht in de zomermaanden een le\rendigheir, die wel-

dadig aandoet.
Met den toenemenden bloei en het
levendig vertier hebben echter de middelen van vervoer geen gelÍkën tred
gehouden.

Waar menig onbeduirend plaatsie

in

hel groote veÍkeeÍ werd opgenomen, ligt

Noordwiik nog biina geheel

in

een

isolement. Alleen b het hngs een
slingerenden omweg door e€n weinig

geriefliike stoomtram met Leiden

veöonden.
Beter een slechte \íeöinding dan geen

OORDWUK UÍTZUI{ ]SOLE ENT
Noordwijk b een floÍeerende gemeente.
Dank zÍ de \ooruitgaande bbembollencultuur en de ople\renden hndbouw,
neemt met de niiveíheil er de welvaarl
steeds toe.
De zeldzaam schoone duinen en het
breede, rustige strand maken het voor
rreEn tot een uitgezochte badplaats, die
hoe hnger hoe meer met een groote

veÍbinding, zullen d6 NoordwijkeÍs zeggen, en ongetwiËld b door de tram
NooÍdwijk - Rïnsburg-LeiJen eenigszins \,oozien in de behoeffe naar geregeld contact met de buitenwereld en
dit zal nog beteÍ worden, wanneer te
eeniger tiid langs de lin een eleclrische

badplaats wil wedli\íeren, hetgeen uit
het iaar in jaar vermeeÍderend bezoek

dam en tusschen- en veÍder gelegèn

brijkt.

leder badseizoen komen er meer en
deflEer badgasten en steeds me€Ídere
vilh's lrerÍiizen er op de schildeÍachtigè
duinheuYels.

Daardoor neemt

natu

u

íiikeÍwiize het

tram zal loopen.
Doch het spreekt ab vanzelf dat voor het
vervoer in de Íichting Haarlgm - Amstorplaatsen niet dan in gevallen \ran hooge

noodzakelÍkheij gebruik gemaakt wordt
van een tram, die in omgekeeÍde richting voert. Zulke Íeizen zin te tiidroov€nd
en te koslbaar en men gaat eÍ dan ook
liever te voet of per as langs een andere
weg heen.

Noordwijk he€fr behoefre

aan

een

veÍkeer toe en er heeÍscht in dè zomermaanden een le\rendigheij, diè weldadig aandoet.

diÍecte \ieÍbinding met hel slation Piet-

Met den toenemenden bloei èn het

goedeÍen\renoer van Noordwijk en wat

GÍzenbrug. Dat is voor peÍsonen- en
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er omheen en tusschen ligt, een bijna
noodzakeliike behoeffe, een levene
eisch. MeeÍmalen zijn daartoe dan ook
reeds pogingen aangewend, tot dusver
echter zonder gunstig gévolg.
Thans b een adres, voozien van ruim
170 handteekeningen, uit die gemeente
aan den Raad van Administratie deÍ
Hollansche lJzèÍèn SpooMeg-MaaÈ
schappij gericht mèt het dÍingende

\€zo3k

te willen bevorderen, dat spoedig

e€n tnlmlijn tot stand kome,

r€r-

bindende Noordwiik met Piet Giizenbrug.
Wij hopen ter wille van NooÍdwijk van

harle, dat de H. U. S.-M, dit \rezoek in
gunstige ovBrweging zal willen nèmen.
Het b voor de Maatschappi een kleine
zaak, die ongetwiibld echbÍ zal bliken
voor haar zeer winsbevend te ziin.
Zij e)eloiteert nu de liin Leilen - KatwÍk,
e\renals de liin Leilen - NooÍdwÍk. Heen

zij dan ook in
-

beheer een liintje

b de
dier lijnen met de
treinen, die langs Piet-Giizenbrug
Noordwiik

Piet€iizenbrug, dan

samenwerking

loopen, het b€st vezekèÍd.
Laat de H. U. S.-M. NooÍdwiik spoedig

uit het bolement verlossen.

Aan de Pins Hendikweg stond tot 1973 de uit omstrceks 1900 daterande
villa'Sans Souci'. §ars Souci", toen'Duinhorsf gehelen, was van 1917 tot
ongaveer 1928 in bezit van de fanilie Van Oodt.
ln de Tweede wereldoodog nanen de Duitsers de villa in bèslag en na de
ootlog was zé jaren in gebruik als V9Lo-school.
ln 1961 kocht de geneente dit pand als nogelijke plaats voor een nieuw te

bouwen gemeentehuis in Dobbelmannduin. ln 1973 wed besloton het te
slopan.
vlak voor de sloop gebruikte de Noordwijkse brcndwear "sans Soucl' voor
een bÍandweercetening. Alles wat brundbaar was wed vanaf de zolder en
uit de kelder naar de grote hal gesleepl en aangestoken. De dichte rcok die
vanuil de hal door het hele gebouw ttok leende zich bij uitstek voor hat
houden van een oefening met persluchtnaskers.

k de andeÍe dag hoorde (ik weíkte
bii de dienst gemeenlelveÍken aan de
Gooweg) dat als brandstoÍ onder

Toen

andeÍe boeken waÍen gebruikt, werd ik

toch wel nieuwsgierig. Zo'n oude vilh
kon interessante dingen opleveren.
Met een colhga ben k de dag na de
oeËning gaan kiiken. De brandhaaÍd in
de grote hal bestond inderdaad uit nat
papier, haf verbÍande boeken, verkoolde

schilderiien

en

gebroken aaÍdeweÍk.

Met stokken hebben we de natte, stink-

ende hoop uit efl€ar gelrokken, maar

zo

er al ieis van waaÍde

mocht zlln gsweest, was het nu verbrand of grotendeeb \reörand en kleddemat van het bluswaEr.

Uit een plek waar het wuÍ minder erg

had gewoed vbte ik een nog in Í€deliike
staat veÍkercnd boekje op met een leren

kaft. Het leer was gedeeltelïk veórand
maar de inhoud was gezbn de omstandigheden Íedeliik gaaÍ Hèt was nat
en sommige bladziiden waren hier en
daar door het vocht onleesbaar. Het
bleek een oud, handgeschrewn kookboek te ziin aangevuld met medicinale
Íecepten en huismirdetjes van mevÍouw

H.F. van OoÍdt, geboren Chabot en

17
,loarà ,.k a:n 5(

lr'i!.: tu il tli...,

ln het midden §ans Souci"
gedateerd 28 maart í 819.
Veel íecepten sn huismirdellies ziin in
een prachtig handschrifr geschÍeven,
maar andere, wellicht door langduÍig
gebruik van hèt kookboek in de familie,
ook in andere handschrifren. Sommige
Íecepten zijn gedateed: 23 april Í830,5
november 1947, of zijn alleen voozien
van een iaaÍtal: 1820,'1825,'1832. Het

ha§te Íecept daleeÍt van 28 september
1853. Onder enkele ÍBcepten staan

nauweliks leesbare namen. Víiendinnen
familieleden hebben kennelik ook

of

een rsceptie biigedragen.
Het verschil in handschÍifren van de recepEn uit 1819 en 1820 doet \íermoe.
den dat mewouw Van Oordrchabot zef
de eerste aanzet heefi gegeven rcor dit
kookboek. Misschien was het een cadeau voor haar schoondochter die in
haar eigen handschrifr de nieuwe Íecepten heefr bigeschre\€n.
Het receptenboek behooÍde kennelík

tot de inventarb van de trmilie

Van

Oordt. Bi, de \reöuizing naar NooÍdwijk
in 1917 b het boekie op zolder teÍecht
gekomen en vergeten.

OPZC .DER
Sleet het Íeceptenboek

op zoEer van
'Sans Soucf een rusti!, en vBrgeten
bestaan, ook bii ons thuis heefr dit boek
tÈntallen jaren op zolder gelegen. Het b

wel eens goed om te \Í€rhuizen. vergeten of bijna \reÍgeten boeken, tÍdschÍinen, aÍtikeltjes, spelleties, kindertekeningen enzovoort komen dan weer
te vooÍschiin. Zo ook dat oude receptenboek. Nu we geen zolder meer hebben,
likt het ons eèn goed ilee om dit boek af

te staan. En waar is hèt meer op zijn
phats dan te worden opgenomen in de
collectie van ons Genootschap? Met dB
conservator zal naar een passende
phats gezocht worden.
RECEPTEII AI.sGEHEI'GEI{SIEUiIÍJE

Nu iets oyer de inhoud zelf. Het kookbo3k, of b Íeceptenboek meeÍ op zin
phats, geefi nauweliiks recepten voor
het beÍeilen van maaltijden en Íicht zich
speciaal op het maken van toetjes en

liflafes. Vooral voor het inmaken en
inleggen van b6paald6 groenten en fruit
tÍeff men wel rccepten aan. BÍ sommoe
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b

I

zijn in verschilbnde handschrifren aanvullingen biigesch reven oÍ

,Vonaewees/es

rreranderde recepten oPnieulY neergeschreven of los bÍgevoegd. Bii een

daet het gpel boven afgosnedon en de
appeftjes er uitgedaan dan in suiker
gedaan noot met het nat van een eij nat
gemaakt woden en gekneed dat het

(recepten E. A.).

aan malkander i8 en dan daar kleina

receplen

Íecept om wabhn te maken staat
bÍvooöeeld 'beter dan de voÍige'

De

recepten

zijn meeÍ

geheugen-

steuntjès. Welke ingrediënten ziin er
nodig en hoeveel. Men ten blj de recepten geen indioatie aan hoelang de
bak-, kook- of braadtiiden zijn.

Dè Íecepten 'Bitterkoekies pudding' ,
"Om watergruwel te maken" en 'Gries.
meel pudding' uit het ÍecepEnboek zijn
ook nu nog bekend. Mindèr bekend zijn
'woÍtelpudding', "Roggebrood pudding'
of het recepl "Om Paling in te leggen'.
Veel recepten in het receptenboek van
mevrouw Van Oordt{habot komen ook
voor in het zeer bekende kookboek van
de Amsterdamse Huishoudschool van
C. J. Wannee uit í9í0. Dit kookboek van

de

Amslerdamse Huishoudschool is
vele malen herdrukt en is nog stëeds tè
koop in de boekhandel en in tweëdè-

hands boekwinkels (Moby

Dick

bijvooöeeld).
MI{DER BEKENDE RECEPTEN

Uit het receptenboek van mevrouw Van

OoÍdt{habot heb ik eefl aantal recepten
gelicht die in het kookboek van de

Amsterdamse Huishoudschool niet
vooÍkomen. Zijn er mensen die nog
weten hoe e\íenveeltjes (een sooÍt
koekie) woÍden gemaakP Zie hier het
Íecept van biina 200 iaaÍ geleden.

Om evenyeolties É bakken: % maat
blon half zoveel boter 12 eijercn een
genspte citrcenschil een % pintje nelk
3 lepels suiker Voor een oodje gist hel
beslag moet een weinig dikker als van
pannekoeken wezen.

candij suil<er

rm,ken:

pond

3 lood orangebloesem

ballstjes genaakt en die op een vet
papbr in 6en kopa6n schotel gebakken
wotden.
Misschien dat beide Íecepten ondeÍ een
andere naam in deze tijd bekend zijn.
Duidelik is wel dat door het vaak ontbreken van leestekens en hooÍdlètters

zo'n Íecept inderdaad niets andeÍs is
dan een geheugensleuntje.
HUE IIDDELTJES
Heel bizar zijn de in het receptenboek
opgenomen h uism iddeltjes tegën
kanker en tering.

liiddet tegan de kanker. Een PJomp,
zoo gtoot als de wonde is, kookebak-

keÍszuudeeg, gemengt met wagensmee4 zoo oud nogelijk, en dal er
opgelegd.

iddel Í€gen terlng: Neent 3 loocl
op een llosch water te samen
laten koken. Men gebruikt hiàNan de le
stijí§,el

dag een bierylas & zoo veNolgens tot
een tlesch toe en dan venninded men
ook weeÍ zoo.

Het receptenboek van mevrouw Van
Oordt eindtlt met een re@pt van een
wonderdrank.

die flesschen witte wijn doet men de
volgende ingrcdienlen: íJeefrsoogen,
Op

Schelvischbeentjes en Seduawodel (van

elk het gewigt van twea Goudguden)
Sroskskieuwen het gewigt van 5 goud-

gulden, Snoeksoogen het gewigt van

1

goudgulden, zijndo gelijk van 54 Medici-

19

nalen gijnen.

De flasch mosl loogomaaw wotden,
doch nbt te vast om hot spdngen voor te
komen, en van W tot W omgoschut
wotden.
Men gebrukt er dos motgens nuchtercn
lepels van en even zooveel des
avonds ten minsle 1 uur voor het avond'
eten.

De wonderen die men van deze drank
mag v€nvachten, worden niet genoemd.
Ab je van deze wondeÍdrank durff te

dÍinken, verdien.le sowieso èen hng
leven.

4

TER II{ZAGE
Een kopie van dit receptenboek lut in de
bibliotheek van ons Genootschap.

Men onthoude zich zotgvuldig van
varkensvbesch, uihn, papor en ddnke

Belangstellenden

v@inq wijn ot stetuen drank.
Dil niddel in poeder gebngt om op wiin
te tÍekken is te bekomon: te Amste,dan
in de stads apotheek aan het gasthuis.

op

kookgebied kun-

nèn dit inzien. De bibliotheek in de
museumboeÍdeÍÍ, Jan Kroonsweg 4, b
geopend hreÍe donderdag van 10.00 16.00 uur

Ees AaÍbe

Hieboven aen aanwiizing in het oiginele handschrÍft van mevmuw van
Oordt - Chabot om een boddenw

le wassen.

n
Latar op dE mirdag kÍegen de liefteb-

beÍs een citÍoonte met suter hgeschonken.
Tuss€n alle bedÍÍven door speelden de

kindsren in oude kleding met

ballen,

bikkeb, knikkeÍs, §telten en hoepeb. ZÍ
schÍ€ven hun huisweÍk met de

Lekket in de zon met oen lokker
bakkie kofrs en aen smous.

KOFFEMETSrcUS
Tiidens het museumweekend, op zater-

dag

í3

gÍiftl op

de lei en \èÍmaakten zi,l oppeöest.
DG oudeÍe led6n van de kledsÍdra(iltgÍoep zaten of lièpen voor het museum
en trokken op die manier hst publiek
naar binnen.
Al met al waren we met elkaar errèn
Erug in de tiid van onge\íeer 1900 in ons

levende museum.

apÍil, heeft het museum íink

uiEepakt. Naast de vriie toegang boden
de leden van de klederdraohtgroep aan
elke bózoeker lekkere oudeÍwetse
hapies en drankies aan h het beste[k
opgepoetsb museum, dat met bloemen
v€ÍsieÍd was. De hele dag waÍ€n er kannen koff6 met smousen. Op de achtergrond speelden NooÍdwiiks€ accoÍdeonbten leuke meezing muziek uit de
oude doos. Tussen de mildag was het

druk rond dè keukentabl met etende
mensen. Zii kÍegen èen bordie warme
rijst uit de hooikist, met boter en suikeí.

lnga, Rosanne en Angela aan de
wame ijst mel boter en suiker.
VISSERSECHÏPAAR IN DE ROI,IW
Mag ik u even vooÍstellen aan GsEíd en
MaÍia Sliekema? GeraÍd zag u al eeÍder
op de bto, maar nu b ook MaÍia, 4n

vÍouw, enlhousiast nd \ran de klederdrachtgoep gewoÍden.

Ze staan er wat droevig bii. Volgens mij
hebben ze zo nst de Íouwzakdosk van
Gerard gebruld. Die zakdoek b pas in

ons bezil zelE irvee hebben we er
gèkÍegen. Ze waÍ€n van een NooÍdHat niauwe lid Koos Vogelezang, als
boet in actie bii ziin kalt.

wiiks€ vissér. Echter kan het niel.
GeraÍd heeft aan de zikant van z'n pet
een z[den rouwrozet en draagt zilveÍen

oorÍhgen. Marh's sieraden zin ook van
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zitvèr met zlvaÍte gitten, net als haar
mutsspelden. Ook draagt ze een schoemantel met crème ge\oeÍd. 't ls een
prachtig stel dat voor de fotograaf po-

seerde, vlak voor

zi

meeliepen

in

uit hun geboortolend op de nieuwjaarsreceptie kwamen.
Het was leuk om ook eens collega's uit
een ver hnd te ontnoeten.

het

defilé van het Concours de'Élégance.

I{@RDWUKBI SEIN KATWUK

't ls al weer een tiidie geleden dat u
Jannie op de Íoto zag. lnmiJdeb zÍn
haaÍ kaps€l en sieraden compleet en
wil ze dat graag aan u hten zien.
Ze heefl het zifveÍen Uzer met gouden
boeken, dat ze erfde van haar oma, op
hten knappen, en is tÍob dat zé zo'n
mooi familie er6tuk kan dragen. Ten
teken dat ze katholiek b, draagt Jannie
op de haargÍens miidenrcor het goudón
blesie. De kanten mopmuts is op de
Noordwukbinse manier opgezot met

TIETHANDEN EN VOETEN

De leden van de

klederdrachtgroep

GON zijn multifunctioneel inzetbaar. Dè

ene keeÍ tÍeden ze buitën op, dë
volgende keer lopen ze mee in een
defilé, geven éen show voor een jarille
of delen presenties uit op een receptie.
Dit keer traden zÍ vooÍ de Noordwiikse
vluchtèlingenhuh op. ln een koÍt tiidsbestek gaven zij een beeld van de bèlangriikste dÍachten van Noordwik. Of
de vluchtelingen alles begrepen hebben, weten ze niet, maar met handen en
voeten kwamen ze een heel èind. De
veÍÍassing was groot toen de ledèn van
de fàmilÈ in wat modemere kledeÍdracht

wijde wieken. Dit was gebruikeliik op het
plaltehnd van Zuii-Holland.
Aan de gouden boeken hangen dito bel
len. Als neringdoende kan zij zich zulke

sieraden permitteren.

Op haar hoofl

díaagt deze burgervrouw het 'achterover

hoedie'.
Op Koninginnedag

was Jannie mel
haar iizer nog even terug in Katwiik, omdat zij daar samen met de klederdrachtgroep GON een show gaf naast hèt witte
keÍkje op de boulevard.
(Foto zie voorpagina)
Tèkst:

Sjaan van KekeÍen-Brouwer

Foto's: Eli van Kekeen
Wim van Es

2.

Onder de titel Een schip op het stnnd is een bakan in zee zal Willem
Va,l<evisser in deze en volgende afleveingen van de Blauwdofter een aantal
strandingen beschijven op de Nootdwijkse stnnden. Ongetwijfeld zult u
opme*an dat deze al vermeld staan in het boekje "Reddingen en stnndingen te Nootdwijk'. Echter binnen het kader van dat boekwetuje kon niet

altijd even uilvoedg op details woden ingegaan. ln de nu volgende
aíleveingen wodt wat dieper ingegaan op de betrckken schepen eventueel
aangevuld net vederc infomatie en/of fotomatoiaal.
Een ven de blkvangeís van de e)positie
"Van roeiriem tot waterjef, gehouden in
de Blauwdotteaaal van 2'l december tot

5 ianuari iongsthden was de

immens

gÍote afreelding (3.80m x 2.20m) van de

bemanníng van de NoordwÍkse roeiíeddingboot die indertijd een gedeelte
van de bemanning ven de "Alba'heeft

gered. Toen ik tUdens de epositie daar
een aantal mildagen namens de
KNRM als suppoost fungeerdè waÍen er
di-verse bezoekeís die vÍoegen naar de
geschiedenb achter deze foto. Zo b hèt
idee onbtaan een seÍie aÍtikelen te
wiiden aan een aantal strandingen.

Noodwijkse rcddingboot die deelnam aan de rcdding van de

i

B
DEREDOiIG

HETSCHF

ïba'

van de redoÍï Englisch & Op de noodsóinèn, dio hel schi, met de
AmeÍican Schhping Co., was een sta- stoomfluit gaf, weÍd de oeiÍ€ddingboot
len stoomschip met een tuÍbo tonnage van Zandr,oort gealarmeeÍd. Toen deze
van 3733 ton. Het schip had da volgende langszii hst gastrande schip kwam,
afrneiingan: lengte ovBr alles 107,72m, bleek, dat op d6 noodseinon ook de
bÍeedte 14,40m en een holte wfi 7,74rí. sleepboten 'Simson' en 'Cycloop' uil
Een lÍiple è)eansie machine van 345 pk lJmuilen waÍen uitgevaren.
zoÍgde voor de \ooÍtsfuwing. De stomer Zii hadden reeds zes lJmuidèr vlettervoerde de BÍibe vlag en wa§ geÍwi- lieden en een tErtegenwooÍdiger van
stÍeoÍd in London. De koop\,aaÍder was sen bergingsfÍma aan booÍd gezot. Dè
gebouwd in 190í bí de NoÍthumbeíand eisen die de bar!èr vooÍ zin diensten
Schipbuilding Co. te Newcastle. De stelde, waren waaÍschiinlijk ven dien
gezagvoerder heette Emst cox en kwam àaÍd, dat de kapitein daar niel onmiruit Bamstaple (Dewn). De naam ?ha' defliik op inging.
b Kenisch mor Scholbnd.
Hí wilde eeíst maar eens aÍ^íachlen of
het misschien noo mogèlik zou zin, dat

Dè

OESTRANT IT|G

De "Alba' was op 12 januari

1905

Het
was gebden mel 5750 ton

schip

yeÍtÍokken met een bemanning van 32
koppsn uit New PoÍt News (USA) met

beslemming AmsteÍdam.

waaÍdè

,

mab,
250.000. De Í€b reÍliep voor-

sposdig, op 29 ianuaÉ weld nabij
Dungeness (Engels€ zuirkust) een
NedeÍlands Noordzeéloods aan bood

genomen. De rclgende dag weÍd om
08.20 uur het NooÍd Hinder lichtschip
gepesGoerd op % mll aÉtand. Nadien
weÍden er geen bakens oÍ boeien me€r
waaÍganomen. Het weer was heilg en er
stond een matill bries. s' Avonds 30

januaÍi omstreeks

í8.í5 uur, het was

biina laagwater, liep do 'Alba' vast op de

nabÍ de grens van
en ZandvooÍt. volgens de

buitenbanken
NooÍdwijk

BÍibe raad voor de scheepvaaÍt tengevolgg ven onzoÍgvuld€e naviÍlatie van de
kapilein. Hi zou le wein(l het dieplood
hebben gebrukt en wes te vÍoeg om de
Oost gaan sfuÍen. Voomoemde raad

sfafie de kapitein met een schoEing
van dÍÈ maanden.

hst schíp bii het opkomen van de vloed
op eigen kracht vlot zou kunnen komen.
Begrijpelijk, dat de vletteÍlieden niet ge
steld waren op een of andeÍe tussenkomí vanaÍ de wal en zii op de komst
van de Íeddingboot niet gesteld waÍen.
Nameuk wanneer de kapitein mochl
besluiien met ziin bemanning het schip
le verlaten, zou er geen sprake van zijn,
dat van hun diensten gebruik gemaakt
zou worden,
De vtetteÍli€Íren, die teÍ phatse goed
bekend waÍen, keksn dus h de donkeÍe
nachl vanaf de 'Aba' oplettend uit of de
reddingboot mocht komen en tosn deze
langszii was gekomsn en door het o\Íergooien van een drèg de veöinding tot
strand was gebracht, wieÍpèn enkele der
lJmuidenaÍen zich op ab niet onbevoorooídeelde pleibezoÍger der opvaÍenden.
Op vezoek van schipper Jacob Koper
om de kapitein te mogen spÍeken, klonk
van hel schD de wedorvraag: 'Wat motten ietui; waer kom ie vandaan?' 'Van
Zanó,oorf, kbnk het uit de Íeddingboot.
En daaop weer \,an hel schip: 'Geen
huh nodE, al sleepboten hief. Schirper

Koper liet zich echter niet zomaaí afschepen. Men Íiep naar het schh dat
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men de liin wai op moèst helen naar het
vooEchip. Plobeling dreef de reddingboot van het gestrande schip af.
Oe vanglijn, waarmee de reddingboot

was ook de ZandvooÍlse boot in zee
gestoken, maar ook deze poging bleef
zondsr resultaat. inmiddeb werd de

vertinding had gehad, \reÍtoonde allè
kenbkenen te zin aEesnedèn. Later

zo nu en dan
en met zo'n geweld
tegèn het schip, dal het opspattende

weÍd dit wel ont(end, maaÍ voor de roeiers in dè reddingboot stond hel onomstotelïk vast, de liin was doorgesneden.
0e ZandvooÍteÍs waÍ€n genoodzaakt
terug te keÍen. Het È begÍÍpelik, dat de

bemanning van de Íeddingboot niet
bijsier goed over deze behandeling te
spreken was.

Aan boord van de "Alba' zou men echter
spoèdE besefien, dat men een Íiskant
en hoogst gevaaíiik spel had gespeeld,
want in de nanacht \íeÍslechteíde het
weer, de volgsnde moÍgen woei er een
haÍde storm, gepaad gaande met een
ruwe zee. Bii het aanbÍëken van de dag
bemeÍkte men van de wal dat de sleepboten verimkken waren.
Het schip gaf door mildel van vlaggen

noodseinen. De wrontwaardigde bemanning van de reddingboot had eeÍst
niet reel trek weer het leven te wagen,
maar het weer weÍd steeds slechter en

Íraaie stomer dooÍ de woeste golven
mèedogenloos gebeukt,

h/vamen

de

goÍt

water veÍ bo\íen de schooÍsleen en de

beire masten

sloeg.

Toen bleek dat het met de reddingboten

niet mocht lukken om bii het schip te
komen, wèÍd het vuuÍpliltoestel in werking gesteld. Eveneens, zonder resultaal.
De Aha' lag minstens 700 à 800 meter
uit de wal en de vuuÍpllen kwamen op
grote aËtand van het schip in zee
terecht.
De kloeke mannen van NooÍdw[k, hoe-

wel doomat, besloten 's mildags om 5
uur opnieuw een poging te wagen. Met

de opgedane ervaÍingen in hei achterhooft besloot men de boot vèle honderden meteÍs nooÍdwaarts van de standingsphats in zee te bÍengen.
Met de bijna oSiarige schipper Jan
Kramer aan de stuuniem roeiden de
NoordwijkeÍs met grote krachlsinspanning langzaam maar zeker door de

de positie van het schh íeeds hach-

woesb branding heen. Toch zou ook

elikèr, zodat hun gevoel van naastelÈfie
weer de oveÍtrand kreeg en men besloot
een tweede maal een tocht naar het

deze poging m6lukt zijn, indien men van
het schip geen lijn had uitgewoÍpen, die
men in de Íeddingboot wist tè griipen.
E\ren later lag de reddingboot naast het

schip te ondememèn.
De zee stond echter tegen de duinen en
dearom moest eeÍst het vallen van het
water worden aEewacht, zodat het 3 uuÍ

in de mildag was, eer de reddingboot
naar dè strandingsplaats kon \íerlrekkèn.

Bi aankomst bleek, dat inmirdèb ook
de Noordwiikse Íeddingboot, na een
moeizame tocht lengs d6 hoogwateÍlin,
ter phabe was en geÍeed stond zee te
kiezen.

De eeÍste poging van de NooÍdwijkse
boot mblukte, zij werd door windstroom
\rer vooó{ het schip gedre\Íen. lntussen

en nam men twaalÍ schipbreukelingen over, die daartoe door het
lat waÍen aangewezen; men had namelik aan booÍd door loting de volgoÍde
van het van booÍd gaan geíegeld.
schip

De dubtemb maekte het

onmogeliik

het redding$.eÍk vooÍt te zetten, zodat
de o\Í€ÍEe schhbreukelingEn genoodzaakt waÍen nog e€n angstif nacht op
het gebbteÍde vaartuig dooÍ te brengen.
lntussen hadden de Zandvoorbe Íed-

derB hun NooÍdwÍkse collega's

van

droge kleding, eten en nachtveöliif voor-
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Do lading mais van de "Alba" wotdt gelost in Texelse blazers.
zien. De NoodwÍkeÍs waron vol loÍ over
de goede ontvangst en \renoÍging.
De Zandvoorters hadden van de Noord-

bÍengen, inclusief de scheepskat, die in
een grote zeemanslaaG was opge-

wijkers gehoord, dat

een kel in het nauw doet raÍe sprongen.

zï de

volgende
morgèn om 5 uur opnièuw in zee wilden
gaan om de oveÍte schipbÍeukelingen
van booÍd tè halen.
Nu bestaat er tussen redders onderling
altijd een gezonde rivaliteit en de ZandvoorteÍs achiten zich in hun eer gekÍenK

dat de

Noordwiikers wellicht

al

de

borsen. Je weet tenslotte maaÍ nooit,
HETWRAK

Al

spoedig werd duilelijk dat een
elrèntueh beÍging een moeiliike klus

zou woÍden. Kapitein Cox had inmirdeb
een contÍact aEesloten met de trma Zur
M[hlen tè lJmuílen.

krenten uit de pap zouden halen.

Na een week annuherden de bergers

Er werd besloten om de NoordwïkeÍ§
voor le ziin, en zo staken zii 's morgens

het contract, berging was niet mogelik.
Na enkele dagen waren het roer, reling
en de ankers al weggaslagen. lnmildeb
waÍen er luiken aangespoeld en lag het
strand bezaail met mab.

om halÍ WÍ opnieuw in zee. Oat het toen
met de "Alba'slecht gesteld was, bleek
uit het Eit, dat er al maMoppén op het

strand aanspoeHen.
Dit wees er op, dat waarschiinliik de
luken van het schip war€n ingeslagen.
De tocht van de Zand\ooÍbe Í€ddingboot

duuÍde lang en was zeer À{aar.

De

moeite werd echteÍ beloond en de dap-

pere Zandvoorters wbten de o\rerige
schipbreukelingen veilig aan wal te

De 6" bbruaíi hndde de

sle€pboot

"Simson' 250 zakken droge mab en
ènige in\entaris. Orer de in\rentaÍÈ kan
vermold worden dat de sleepboot niet

alles had meegenomen. Uit een brieÍ
van de strandvonderii tè Katwiik bliikt,
dat op 13 maart door de politie hubzoeking was gedaan

bij diveÍse

inge-

6
zetenen aldaar. Er werden enkele goederen, waaronder diverse koperen lampen én een tinnèn soepketel, in beslag
genomen, die door visser§ waÍen meegenomen.
Op het slÍand bil de Noordwikerhoutse
slag was veel mais aangespoeld.

Sommige iutté6 hadden wel wor
Í 50.00 bij ekaar welen te schaÍrelen.
Ook aan het Noordwikse strand was
maís aangespoeld. EÍ was al heel wat
mee naar hub genomen en ab eigen-

dom beschouwd. Echter, dit weÍd even
eens dooÍ de politie in beslag ganomen.
Terug naar het wrak. Op í3 Ebruari
telegrabert de scheepsagent aan de
Salvage Association
London het
volgende: "Just retumed from the ship;
she is broken amidships and a wreck;
recommènd selling her as shè lies'.

te

schip geborgen. WaÍen bii de redding

alle schipbreukelingen van een wisse
dood geÍed, bij het bergen van dè hding

viel een slachtoffer te betÍeuren. De
Texehe Courant maakt op 15 apíil melding dat de heer J. N. Schellinger uit
Oudeschild door gassen werd verginigd,
tijdens het lossen van natte mab uit de
geslrande 'Alba".
Nadat zo\reel mogeliik van de hding

wed het schip stukje
voor stukie gesloopt. De mastsn van het
schip doen thans nog dienst ab piilers
van de orgelgalerij van de Ned. HervoÍmde kerk tè ZandvooÍt. Hel daarop
geboígen was

geplaatsie opschrifr luirt:
Van 't droef veryane schip

d'in slom bezweken mast
draagl thans in 's Herén huis
een hem gewiue last
Zoo wode al wat op aad
in nmp en trcuw ons trcfr
Een pijler, die ons ha
naar 't eeuwig Godshuis heft.

Na deze ongunstiÍle e)eertise werden
de lading en het wÍak veÍkocht aan A.
Ossend riiver te Amsterdam vooÍ

Í

2750.00.

Er werd nog zoveel mogelijk mais uit hèt

Willem VarkeMsseÍ

Literduur:

§reÉanggl sr Ídding€tl b Nooídwijk / De Nqövijker í905 / Shippir€ Gdo Feb, Mtch,
ApÍil 19G5 / Llqd',s List Feb, iikch, Agil 1905 / Ltqd's R€gbter of ship€ l9oí / De
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G€sdt€(krb rier & tld€íleldss l-l€Ír,fin& Ks* tE Zand,ocÍt / Ci€Ín. ArchisÍ K*A,ijk /
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De "Alba' wotdt gesloopt.
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De geschiedenb van het NedeÍ'landse
kustgebied waarin de Bollenstreek zich
bevindt, begint zo'n 8000 iaar voor

De Bollenstreek zoah we die nu kennen
b grotendeeb het product van mensen-

handen. De streek bestond aan het
begin van de jaartelling uit duinen en
veen. Het veen is in de Miideleeuwen
a&egraven. LateÍ zijn ook de binnenduinen ten behoeve van de bloembol-

Christus.
De hatste Ustïd maakte phats voor de

warme periode (Holoceen) waarin we
nu nog leven. De gleisjers in Noordwest
Europa en anderè delen van de weÍeld
hadden zich in de Ustíd zo sterk uit-

lencultuuÍ aEegÍaven. Na aEraving van

de duinen bleef vruchtbaÍe

kalkrijke

--. '
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zandgrond over die uitermate geschikt
was voor de groente- en bollenteelt. Het
afgraven en in cultuur brengen van de
duingrond ging door tot in de twintigste
eeuw. Kènmerkend voor de Bollenstreek
zijn de vele slotèn en vaarten, noodzakelijk voor het afuoeren van het overlollige duinwater. Van de oorspronkelijke

gebreid dat er zeer veelwater aan de zee
was onttrokken.
stand van de
zeespiegel was tientallèn meters lager
dan nu. De Noordzee moet vrÍwel geheel díoog hebben gelegen.

dit moment nog

werd bevolkt door rendieren, holenberen,
beuwen, mammoeten en rinocerossen.

binnènduinen is op
nauwelÍks iets over.

oe

Nederland maakte deel uit Yan een
enoÍme toendEvlakte die enEszins
naar hei westèn aftelde. Deze vlakte

%
Vanef het begin van het Holoc€en weÍd
het klimaat waÍmer, waardoor de gletsiers smolten en rredampten. De zeespiegel steeg en op het hnd onbtonden

rcor de kustlÍn moerassige gebieden

gronden voozagen de bewoners van de
BollenstÍeek, die klein in aantal waren,

van bíandstol
UiteindelÍk ging de Riin een zuidelijke
richting \lolgen, door de Lek nàar dè

waarin !/een wèrd gevoímd. De opruk-

monding van de Maas. Het veen dat zich

ksnds zee dreef deze zone steeds
verder landinwaaÍts.
DÍieduizend jaaÍ voor onze jaaÍtelling
steeg hel water niet meeÍ zo snel en
werd op de kustlijn een strandwal gevoÍmd. DooÍdat het zand veÍwaaile

tussen en achter de stÍandwallen had
gevoÍmd werd vanaf dë Mildeleeuwen

ontstonden hierop hge duinties, die ook

wel 'oude duinen" worden genoemd.

Op de oudste strandwallen liggen nu de
doÍpen Hilhgom, Lisse en Sassenheim.
Openingen naer de zèe weÍden gevoÍmd
door de monding van de Oude RÍn en
een zeegat ter hoogte van Heemstede.
VanaÍ die lijd ging de kust zich ste€ds

veÍdeÍ zaawaaÍls uitbÍeiJen waaói
nieuwe strandwallen werden gevoÍmd.
Het gebied achter de oude stÉndwal
veÍanderde eeí§t in een lagune waàr
nog wat klei werd aEezet. Nadat het
gebied geheel was abeslolen, ontstond

een uitgestrekt moeras waarin

ontgonnen, aEestoken en uiEebaggerd
voor de turfiÍvinning. D6 plassen die hier-

door ontstonden gmeilen door eosie
aan tot een groot meer, genaamd het
HaaÍlemmeÍmeer of Leilse Meer. ln
í852 werd het meer drooggelegd.
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De komst van de Romeinen in 57 voor

b r,oor de BollensiÍeek van
groot behng geweest. De Romèinse
legsÍs moesten worden gevoed en
gekleed. Er moest veryoer komen voor
de akkeóouwpmduclen, vis, vlees en
Chrbtus

zu ivel.

Van de Bollenstre€k in de vroege Mildeleeuwen is niet lreel bekend. Leilen

èn Haarlem bleven respectievelik tot

in

veen

de negende en tiende eeuw gehuchlen.

weld gewrmd. Voor de monding van de
RÍn wÍmde zich een delta. Deze delta
Íeikte tot kilometeÍs buiten de huidige
kustlin. lÍl de twaalEe eeuw wed het
kustsebied geteblerd door stormen. De
kusfijn weld stèÍk aangetast, recht-

Een groot bos dat 'Houf werd genoemd
en vvaar dè doÍpen Vooóout en Noord-

gelmkken

mendaal en Velsen. ln de veertiende
eeuw werd een directe lieóinding tus.

en hndinwaarts veÍplaatst.
De wind wierp het vÍÍkomende zand op
de kust, waardoor zioh in de twaaltse en
zerrentiende eeuw duinen voÍmden mel
wij \reèl íeliéf. Deze jonge duinen, de
huirige kustduinen, sloten de monding
van de Riin geheel aí. Ook bedekt6n ze
een de€l van het oude duinlandschap.

Doordat de Riin Yverd a&esloten,
e het Rinwaler zijwaaÍts tussen
de duinenrien. Dit leiide tot een oveÍvloedige planbngmei, waardoor hter
weer \e6n werd gevoÍmd. Deze veenvloek

wijkeÍfiout hun namen aan te danken
hebben, streKe zich uit van Alkmaar tot
Sassenheim. De nooÍd-zuil \íeöinding
liep langs Rinsburg, Noordw k, Bloe-

sen HaaÍlem en Leilen aangelegd die
liep via Sassenheim, Lisse en Hillegom.
Dè doÍpen die nu samen de BolhnstGek voÍmen waren ambachien, b+
stuuÍd dooÍ een college van schoul en
schepenen. De graaf benosmde de
schout en dsze werd tegen het einde
van de zestiende eeuw sleeds me€Í els
de heer van het ambacht gezien.
De dorpen hngs de \íeöindingsweg,
genaamd de 'Heerenweg', tussen

n

Het vevoer van de bloembolbn ging in woeger tijden net de l,ekschuit ot met
behulp van sen grcte vaatboom.
Haarlem en Leiden hadden 6en of meer
heÍbergen. Veel reizilers kozen voor de

post(oets

in plaats van de

gevaaÍliike

o\íeÍtocht per schip over het HaademmeÍmèer. Een van de bekendste, nog
bestaande, heÍbeÍgen
de 'Oudè

GeleeÍde Man'

in

is

Bennebroek. Veel

bronnen in de zeventiende eeuw \íermelden deze heÍDerg al. Ook 'De Witle

Zwaan'

in

Lisse was een bekende

herberg.

ln de

achttiende eeuw waren in de
BollenstÍeek lr€el kleÍenblokerien ge-

yeíigd. Deze kleÍenblekeÍien waIen

onder andeÍe aenw€zig in Vogèhnzang,

Katwijk, Oegsueest, He€msiede en
BennebÍoek. Msn neemt aan dat de
ligging van de blekèriien veröand houdt
met de ligging van de gÍote steden. De
blekeriièn werden vooral door mensen

uil Limburg, Belgiè en Westhlen

op-

gezet.

Hot graven van de TÍBkvaert tussen
HaaÍlem en Leiren geei de BollenstÍeek
in í657 een belangÍÍke impub. Van de

Nederlandse tÍekvaarten b de veöinding tussen HaaÍlem en AmsbÍdam de

oudste (í636). Het lag rcor de hand
d6ze trBkvaart in zuirelÍke richting door
te tÍekken naar Leiren. ln bbruaÍi 1657
werd begonnen met de aanleg van de

lrekvaart.

De

aanlggkosten waren

bogoot op í37.000 gulden. De trekvaaÍt
weÍd de belangÍiksb veóinding tussen
HaaÍlem en Leiien.
ln í804 l,erandeÍde dezo posilÈ omdal
de weg tGs€n HaaÍlem èn Lèiren weÍd
beslraat. De welgestsldsn besloten zich

voomameliik

per posfroets te

gaan

verphatsen. Of wie het nog beter had

3t)
huuÍde zelÍ een Íltuigie met paaÍden.
Haireíwege de négenlÈnde eeuw weÍd
de spooMeg tusssn Haarlèm en L6iden langs de trekvaaÍt aangelegd. Dè
spooftyeg§tations werden zo geplaatst
dat het wÍvoer met de trekschuit nog

roudigden

de pÍiizen zi$. VooÍ een
in deze lid wel 5.000

bloèmbol weÍd

gulden betaald.
ln het begin van '1637 kenleÍde de tiid.

de komst van de tram die tot na de

Oe maÍki zakte ab een kaaÍtenhub
ineen en veel speculanten ble\ren berooi, echEr. ln de kunslweÍeld liet de
'tulpemanh" talloze stillevens na. Wie
een tuh bezat liet deze kosbaarheu
verceuwigen. KoÍt na de 'tulpomania'

Twsede WéÍeldooÍlog ÍBed, de genade-

ontwl«elde HaaÍlem zich tot bollenstad.

Uekschuit

ln de achfliende eeuw was het algem€en
bekend dat Holand het enige bnd was
waar bloembollen goed konden woÍden
geteeld. De "huisbÍoef , het 's winters in

nauweliks plaetsvond. De trekschuit
speelde nog slechts een rol in het
phabeliika \ÍeÍkeer.

ln 'Í 880 weÍd

sbg aan het transpoÍt per

door

toebracht.

B-OEFOIrEIICTJLÏUUR
Bolgewassen kennen we

al

sinds

de

in

NedeÍland

zestiende eeuw.

Een

OosÈnÍ$kss botanist, Carolus Clusius
genaamd, intÍod uceeÍde de bloembollen
in Vlaander€n en Holland. De eeÍsb
handehÍ€n waÍBn zogenaamde woÍtel-

snideÍs die phnten en bollen In ZUUkoop
Eumpa rrezamelden en hier
aanboden. De tub b afl(omslig \an de
sbppen en hoogvlakten van MirdenAzié, van waaruit zii naar PezË en
TuÍkiie migrB€Íde. D6 tuF was een van
de e€Íste bolbloemen die in westEuropa de aandacht tokken.
De bolgewass€n waÍen aanvankeliik
weggelegd voor welgesblden. ln de

b

zeventiende eeuw weÍden

de

bloem-

bollen ook door apotheke6 veÍspÍeir.
Aan het gewas weÍd in die qd een ge.

neèskErhlile weÍking toegeschÍeven.
De apofiekeÍ§ legden vooÍraden aan
en \oÍmden daaÍmee de eenite aanzet

tot de

bloembollenhandel. De e€Gte
e)eoÍt van bloembollen vond in hel
begin van de zo'réntiende eeuw phats.
Rond 1635 de6d zich de zogenaamde

'tulpomanie' of iulponwoede' voor.
Steods mo€r weEestelde pèrsonen
wilden een of meer tuhen kopen. De
bloembol weÍd een beleggingsobiect.
Tussen 1634 en í636 \rerlwintig-

de

woonkamer

in bloei tÍekken van
al van '1731. ln

bloembollen, dato€rt

tid waÍen er al enkele kwekeÍs
vanuit HaaÍlem uiEeweken naar Lbse,
NooÍdwfk en Uitgeesl. Van daaruit verkochten zi hun bollen aan Haarlemse
bloemisten.
De Franse Re\íofutÉ rrorandeÍde de
socble Yerhoudingen en íe6e de
'gewone mens' in staat bloemen en
deze

phnten

te

kopen. Hei

Haarlemse

bloémbollendistdÍ wed door de grote
vÍeag naar bloembollen in zuiJeliike
Íichting uitgebÍeiJ. Door da uitbr€iring
kwam e€n groot aanbl bollen op de
maÍkt, waaÍbij de priizen steÍk weftren
veÍhagd. KlyekeÍs bevondBn zich reeds
in Liss€, Hillegom, Sassenhóin, NooÍdwik, Katwik, RinsbuÍg, Oeg§Eeest en
WaÍmond. ln de laatsta vier plaaben

betrof het r,ooral gÍosntekrvekers

vDor

wie de bollenteelt een newnbsdriif was.
De handel in bbèmbollen speelde zich
voomamelijk op openbaÍ€ v€ilingen aÍ
Er weÍden sleedE minder bollen rechtstÍ€eks aan paÍticulierEn v€rtocht. ln de

peÍiode í840í880 trok de aconomie
aan en steeds m@r men§€n gingen 'in
de bolen' . Het centum van dè bo[enhandel veíphabfie zich geleíelik in de
íichthg En Hillegom en LiBse. Om-

31

streeks 1930 waren alle bollenfirma's
uit HaaÍlèm v€rdwenen. Deze ontwikkeling wed ook gevoed doordat dè
gondwaterstand in de BollenstÍeek zich
veÍbeterde wat ten goede kwam aan de
bloembollenteelt. ln 1965 beschikb de
bloembollencultuur in tolaal over meer

dan í3.000 hectaÍe.

niet-agrarische ontwikkelingen
wordt slechts de allemood-zakeliikstè
ruimte geboden. De zeren geme€nten

van de

Bollenstreek

ziin

Lisse, Sassenheim,

Hillègom,

Warmond,

Vooöout, NooÍdwilkèóout en Noordwijk.

Voor Nederland is de Bollonstr€ek een
cènlrum \ran kennis, handel, oÍganisatie

Door de oprukkende \reÍstedeliiking, de
BollenstÍeek bevindt zich immeÍs in de
Randstad, beloopt het bestaande bloembollenaÍeaal slechts 3.000 hectaÍe. Op

dit moment worden stedelijke

Aan

ontwik-

en

initiatief

dat

behouden dient le

worden.

De zandgÍonden tussen HaaÍlem en
Leiren ziin van onschatbaÍe waarde
gebleken voor ds bloembokncultuur.

kelingen in de BollenslÍeek gewe€rd.

Geraadphegde literatuuÍ:

Wim Halverhout

Mot het oog op de Bloembollonst oek, Ed Oliviet

Van wi6omis tot bo onstoek, Ton Lodowijk

der e6Ísfe albeeldingen van een tulp, houtsnede uit de Rariorun Plantarum
Hostoda van Carclus Clusius, (1601).

p.

Twoo oude íoto's van het had van Noodwijkainnon, gemaakt door fotognaf
Jan SÍeen, dio zijn winkel had aan het begin van d6 HooídstÍaat tegenovet
De Punt. De bownste foto geefr een beeu van da hoek BmnckhorststaatVan Limbury Stirunsl.aat de onderste van do DouzaslÍdat.

Er vyoIdt geweÍld aan e€n in\íentaÍisalie{rndezoek naar le\ren en wèÍk l.an NooÍdwÍks€ en in NooÍdwilk gsweÍkt hebbendè kunsischildeÍs van rond 1900. Cenhal
hieÍin staan Ludohh Bsrkemeier, Daniél Noteboom en Leon Senf. Uit aÍchieË
ondezoek b intussén geblèken, dat e€n groot aantal van hun schilderiien en
tekeningen zbh in privé-collec'tiès bevindt. ln de samen te slellen oeuvÍ€calalogus
zal ook aandacht woÍden gègeven aan schildeB met wie zi contrcten onderhielden. AndèÍe §childéÍs die rond 1900 in NooÍdwÍk wekten, walen VeffÉor,
WirsmuHer, Munthe, Klein Diepou, Jungmann on Haas. ParticulieÍen die waíten,
documentatie oÍ andore gegevens over deze kunstenaaB hebben, woÍdt vBzocht
contract op b nemen met de auteur \ran de calalogus Wi[em J. Hoogduin, Pbt
Heinstraat 81,2202 KÍ NooÍdwiik aan Zee, telefoon 07í-3617793. E-maihd€s:
mhoogduin@freèhr.nl
Biigaandé foto hat dè pastel HuiswaaÍb zien van Ludohh BeÍkemeier, die zi,l in
een priv6oolhctie bevindt.

v

Uitnodiging vooÍ de naiaarsvergadering van het GenootsehaÉ Oud-Noordwllk op

Wdag 1l oktober 2002 in Het TÍehunt, Schoobtraat Aanvang 20.00
Agenda: - Opening

uur.

- Notulen van de veÍgadeÍing van 22 maaÍt
- Jaaru€Íslag van de penningmeesteÍ over 200í
- Verslag kascomissie

- Benoeming lid

kascomissie

- Uitbreiding bestuur *
- Sluiting
- Pa'tze

I

VERLEDEI{ Elil HEDEN woRlen
Na de pauze zalde vireofilm NOORDWUK
veÍtoond. Deze vileofilm heet een speeuuuÍ van ca 80 minuten en is tevens te
koop \oor 15 euro. De vireo is daamaast in het museum \rèíkriigbaar 6n kan
opgesluurd worden.

'

Voorgesteld }voÍdt Theo van Beelen tot nieuw bestuuísli, É bènoemen. HÍ zal
als penningmeester gaan fungerBn. Arie DuÍndam blift de ledènadminirtratts
verzorgen.

TegenkandilatBn kunnen iot aan hot begin van de veÍgadeÍing bii de secretaris
woÍden ingediend.

loJAARGO

í4 ropblnber Open Monumentendag met een puzzellocht in een Jan Plezhr. Dit
zal samonvallen m6t e€n bezoek aan de voormalige haringÍokeÍii van Nièk van
dsr Niet in de Schoobtraat. Dezo okeÍij È rond de Open Monumenbndag eèn
aantal dagen geopend.
Í{aJaar ZXl2: E)eositie van foto's van Govert de Roos. Er zal tevens eèn boèk met

ziin Íoto's uitkomen.

HET NIEUWE BIJNAMENBOEK
De \rooöeÍeiJingen rcor dè tvve€de druk van het binamenboek zin in volle gang.
Het woÍdt eèn vBÍbèteÍdo èn uiEèbÍ€ile veÍsie met nog meer foto's. Het bo€k kan
hu al worden góÍ€sén eerd bii boekhandel Van deí Meer aan het VuurtoiBnplein,
e\Í€ntueel tólefonbch: 07 1-301 3073

