zoMER 2004 NR.

131

Neeltje van Roon (Neel Klok) van de Bloeddam.

Voorzitter|...................-...PieterJanBarnhoorn.-.Boekerslootlaan 14......-.-.--.----.----071-3622206
SecretaÍiS:.........-...........Conny Eichelsheim... HellenberghoÍ 13.-......................071-3616091
Penningmeester:............ Frits BakkeL.........-.....Hoogwakersbosstraat 1'1.............071-3646854
Gebouwen..............-.....-CeesvanEgmond....NieuweZeeweg92.............-...-....071-3612683
Contact vrijwilligers PR.. Hans Duindam...........G.Raetveldtlaan 68, Oegstgeest...071-3611622
Ledenadministratie......... Arie Duijndam.-..........Zoutmanstraat 20........................071-3612391
Exposities/2e vootzitter-. Hanneke van Nes......Breloípark 5...........-...-................071-3615777
Conservator...-...............A1èid Matser...............Voorstraat 6.-....--........-................071-3620096
Lidmaadschap
Buiten
Burlen

G.O.N.

Noordwrjk
Nedeíand

'10.00 Euro perjaar.

12.00 Euro peí jaar.
15.00 Euro perjaar.

GIRO:428146
Genootschap Oud-Noordwijk
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
071-3617844

Conservator:
Aleid Matser
Voorstraat 6
2201 HV Noordwijk
071-3620096
conservator@g-o-n.nl

Openingstijden 2004:
Van 't 0-04 tot 30-05 di-zo

'14.00 tot 17.00 uur
Van 31-05 tot 12-09 ma-za 10,00 tot 17.00 uur
zo 14.00lot 17.00 uur
Van 14-09 tot 25-09 di-zo 14.00 tot 17.00 uur

's Winters gesloten.
Voor inlichtingen:
donderdags van 10.00 tot 17.00 uur.

ISSN:1381-1592
Niets uit deze uitgave mag worden
vervèelvoudigd en/of openbaar gemaakt,
door middel van druk, fotokopie, microfilm

of op welke andere wijze ook, zonder
Ledenadministratie:
Arie Duijndam
Zoutmanstraat 20
2202 LN NoordwÍk
07'1-3612391

ledenadministratie@g-o-n.nl

voorafgaande schrift elijke toestemming
van de redactie.
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MEESÍER STULP
lvlet veel genoegen las ik het openingsartikel in Blauwdotter 130 over meester
Jan Stulp. lk vond het echter vreemd dat

Tot slot heb ik nog een vraag. ls het

ik geen schrijver of aÍzender aantrof bij dit

Jan W. Oosting.
Naschrift redactie: Helaas is op de drukkerij de naam van Erika Stulp als auteur

artikel. Dat moet Rina of Rieneke Stulp
zijn, zus van Folkert en Anton.
lvleester Stulp kan ik me nog heel goed
herinneren. want ik heb zowel in de 3e
als 4e klas les van hem gehad op de

Wilhelminaschool. Hij kon inderdaad
boeiend vertellen en voorlezen, ook uit

zijn eigen boek "Als Vaderlandse

mogelijk om contact met de schrijfster op

te nemen, stelt ze dat op prijs of één van
haar broers misschien.

van het stukje over haar vader weg-

gevallen. lvlaar intussen is de heer
Oosting met de familie Stulp in contact
gebracht.

de Franse resp. Duitse tijd".
l\,4uisstil was de klas (of liever anderhalve
klas, want sommige klassen waren zo
groot dat ze gesplitst moesten worden).

STUTVOET
Bij het lezen van Blauwdotter 130 kwam
ik een paar dingen tegen die niet klopten.
1. De verwoede stroper in het Langeveld
was niet Teun maar Piet Noppe. De man
die later koddebeier werd.

Dat hij muzikaal was kan ik me ook

2. Horlogemaker en opticiën Stutvoet

herinneren. Hij leerde ons verscheidene
liederen van Joh. de Heer en ook heel
wat vaderlandse liedjes zoals "Vrij en
Blij" en "Ferme jongens, stoere knapen".

zat niet in de winkel van Andries Banck
Andries Banck was er al vóór Stutvoet.
Nee, Stutvoet zat in de winkel naast
melkhandel Kranenburg. Zie ook het

Ook Sans Souci staat me nog helder
voor de geest. Een bovenwoning in die

huisnummer op de foto. Na Stutvoet

Jongens en uil. Hollandse jongens

in

villa werd door de familie Stulp bewoond.
lk heb daar vaak met Anton en/of Folkert

gespeeld. Niet alleen in huis maar ook
op het duin achter hun huis tot aan de
watertoren toe.

kwam in die winkel de ijssalon van Henk

Koelewijn (die later naar de Punt
verhuisde).

Wat Stutvoet betreft nog dit. lk leerde
van hem mijn eerste limerick. Hij had die
geplaatst in de Noordwijker. Het ging zo:

Een bijziende juffrouw uit Noordwijk
Die zei, als ik thuis op de klok kijk
Dan zie ik niet goed
'k Koop een bril bij Stutvoet
Dan kijk ik weer minstens tot Katwijk.

foto van lngrid Verdoes-van der Loo:

Bij alle limericks die ik later maakte, bleef
dit mijn voorbeeld.
lvlaarten Plug, Drachten.

Leentje), echtgenote van Willem

1. Van links naar rechts: l\,4evrouw Van
der Niet, echtgenote van Klaas van der
Niet (Zevenkous), woonde boven het
kantoortje van P Haak, Van Speykstraat.
2. Dirkje Duindam-van Duijn (Dik van

DE ECHO

Duindam (Lijp), tante van Bert van Duijn
(hoofdredacteur Blauwdotter).
3. Stiefdochter Neeltje Duindam (Lange
Neel) van 2.

Reactie op Blauwdotter 130, pagina 4

4. Wim lmthorn, kleinzoon van Willem

Echo der Duinen.

Duindam. Zijn vader was schilder en is

Deze foto is een vooroorlogse Íoto, of
begin oorlog. Leden die vlak voor de
oorlog en in de oorlog lid zijn geworden
staan er niet op, zoals Arie Duindam
(Lange Aaitje), Leen Hazenoot (De

in de oorlog in Scheveningen bij een brand

Arend). Nr. 2 Wout Kruijer speelde
klarinet (groentehandel Hoofdstraat). Nr
van Huug van Roon
en Gerritje van der Niet (Consul), woonde
5. Jan van Roon, zoon

in 1942 in Hoogeveen als politieagent,
later in Katwijk.
Zittend: Nr4. lsArie Duindam (De Poerel),
speelde klarinet, de kop van de klarinet

omg ekome n. Zijn moed e r J oha n n a
lmthorn-Duindam.
5. lngrid van der Loo.
7. Ester van der Niet-Smit, schoonzuster
van 1 en 9.
8. Jacob (Jaap) van der Niet (Egbert de
Grootstraat), zoon van Gijs van der Niet
en Ester van der Niet-Smit (7.).
9. Klara van Du in-van der N iet
(schoonzuster van 1 en 7), getrouwd met

Arie van Duijn (de Nullekes), boer op
Wildoord (Gooweg).

is op de foto le zien. Zijn broer Jan
Duindam speelde kornet, was voor de

oorlog enkele jaren lid van de Echo,
daarna van Crescendo.
Nr 5. Piet Bedijn (De Vijzel), dus niet Arie
Duindam nr 4.

Vermoedelijk staat op deze foto Arie
Duindam (De Zeune), zoon van lvl.c.
Duindam en Anna Bulk. Van beroep
schoenmaker, werkte in de oorlog aan
de drooglegging van de N.O. Polder,
woonde vanaf die tijd in Friesland. Arie
was een neef van Nr 4 (Arie en Jan),
speelde kornet.
Nr 8 - 12- 15, bij mij niet bekend.
Jan van Duin Alk 162 lid van de Echo van

Blauwdotter 130 pagina 5, bovenste foto.
Deze foto is vermoedelijk van vlak voor
de oorlog gezien de leeftijd van Lenie van
Roon (dochtervan Leen en lda van Roon,
Toekomststraat) en Piet Vink
1 . Vermoedelijk een dochter van Piel van
der Zwan.

4. Dochter van Jan en Antje Korbee
(Trompstraat).
L. van Duin Alk 162.

FAMILIE HOEK
lvlevrouw Barnhoorn-van der Wiel kent de

namen van de mensen op de foto op
pagina 25 van de vorige Blauwdotter.

1944 tot 1959.

Het betreft de familie Hoek-van der Wiel.

OP DE LEEUW EN DE KAR

Van links naar rechts voorste rij: Cor
Hoek-Lochtenberg, Wim Hoek, Neeltje
Hoek-Barnhoorn, l\,4aarten Hoek, Dirk

Reactie op Blauwdotter 130 pagina 3,

Hoek, Huibertje Hoek-van der Wiel, Pie
Hoek-van der Niet, Sophia Hoek-Jansen
en Cornelis Hoek.
Midden: Trijntje van der Wiel-Hoek, Bert
van der Wiel, Jans van der Wiel-Hoek,
Grie van der lvleij-Hoek, Thomas van der

Meij, Neeltje Hoek-Passchier,

l\,4aarten

Hoek en Henk Hoek.
Achter: Nel Hoek en An Hoek. Op de Íoto

ontbreekt Cornelis van der Wiel, die
enige tijd wethouder van de gemeente
Noordwijk was.

ln de Zeekant van 30 .iuni laat ons gemeentebestuur weten dat een sloopvergunning
is aangevraagd voor de Villa Stirum. Waar wÍ in de vorige Blauwdotter al bang voor

waren dreigt werkelijkheid te worden. De fraaie villa's in de Zuidduinen en op de
Prins Hendrikweg komen kennelijk voor afbraak aan de beurt. Ondanks het boekje
Beeldanalyse, waarin onze bestuurders aangaven welke panden in Noordwijk behouden

dienen te blijven, dreigen deze nu voor de bijl te gaan. Het wordt tijd voor een
vlammend protest tegen de laksheid waarmee onze volksvertegenwoordigers
met de monumentale huizen, van met name Noordwijk aan Zee, omgaan. ln plaats
van eindeloos onder elkaar te ruziën zou het goed zijn als zij eens aan het werk
gingen. En per direct een plaatselijke monumentenlijst opstellen. Het al genoemde
boekje Beeldanalyse geeft daarvoor een goed handvat.

Wij kwamen in het bezit van een folder, ooit gemaakt door de uitgever Voorhoeve
uit Den Haag. De Íamilie Voorhoeve woonde in de zomermaanden in Noordwijk.
De íolder gaat over het inmiddels afgebroken huis op de hoek van de Pickéstraat en
de Bronckhorststraat. Daarin was ten tijde van het uitgeven van de folder (ca 1920)
een calé gevestigd.

,Ï tsËGIJNTJE
Nu oa:c Vaderlandsche

k$t on. nos een wijle

mií5en

moei, is hèr goed het oog n--er nàar -binnèn- te
richte.. Zoo ontdekte ik nadat DE HEREMIET te
Noordwík aan Zee was aiqebroken (het huisjé list
ru op gemeent.g.ond ie wachten op ons aller her
rijz€ni') in het oudè do.pjè Noordwijk-binien eer
huisje op cen schilder.chtis plè,(ie o.der seknotte lin'
den. Het wè.d om:treet: 1730 qèbouwd etr is iec
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In 1604 raakten de twee Leidse professoren in de godgeleerdheid, Arminius
en Gomarus, met elkaar in conflict over het vraagstuk van de predestinatie
(de goddelijke uitverkiezing), het centrale thema in de leer van Calvijn.
ln navolging van laatstgenoemde verklaarde Gomarus dat God van alle
eeuwígheid af had bepaald wie gered zou worden en wie niet. De mens kan
daar zelf volstrekt niet aan bijdragen. Een voorbeeldíge levenswandel heeft

geen enkele invloed op de uitverkiezing. Gods almacht en souvereiniteit
verdragen geen menselijke invloed. De mens kan uit zichzelf niets goed
doen maar is helemaal afhankelijk van Gods genade. En sommigen kregen
die. andercn helaas niet.

ArmÍnius verwíerp deze visie deels als strijdig met de vrije menseliike wil.
De mens kan wel degelijk aan zijn uitverkiezing meewerken. De mens is
vrij om Gods uitgestoken hand (genade) te aanvaarden of niet. De mens
heeft de vriheid te geloven, d.w.z. voor God te kiezen of niet. Arminius legde
dus een grote nadruk op de eigen menselijke verantwoordelijkheid. Wel
erkende hi dat God alvoorzien had wie zou geloven (Gods 'voorwetenthet4').

Nadat alle pogingen om via gesprekken

en overleg tot een voor iedere partij
aanvaardbaar comprom is te komen
mislukt waren, werd in 1618 de Synode van Dordrecht bijeen geroepen.
ln mei 1619 werden in de zogenaamde
Dordtse leerregels de denkbeelden van
de remonstranten veroordeeld. lvlet de
Heidelbergse catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis vormden ze de
'Drie Formulieren van Enigheid'. Deze

zouden voortaan de grondslag voor de
Gereformeerde (later Hervormde) Kerk
van de Nederlanden vormen.
Alle predikanten moesten deze geschriÍten ondertekenen en daarmee aangeven
ze te zullen onderhouden. Degenen die
weigerden werden uit hun ambt gezet.
Van de elÍhonderd predi-kanten bleken
er ongeveer tweehonderd remonstrants
te zijn. De overheid stelde hen voor de
keus: ondertekenen, neerleggen van hun

ambt of verbanning. Sommigen tekenden
de'acte van stilstand', anderen doken

"Volgens Uytenboogaert was dat
"t'eenenmael versiert". Hij was eind

onder en een deel vertrok naar de

augustus 1627 wel in Noordwijk geweest

Zuidelijke Neder-landen. De remonstranten

maar niet vermomd en niet langs de route
die men gezegd had.
ln 1639 besloten de Staten van Holland

die op de synode waren ontboden,
kozen op een na voor verbanning.
ïot de ballingen behoorde ook de Noordwijkse predikant Willem Loman.
Na hun veroordeling in Dordrecht volgde
voor de remonstranten een periode van

felle vervolging. Remonstrantse predikanten (en hun kerkeraad) werden
aÍgezet en doken onder. Degenen die
gearresteerd werden, kwamen op slot
Loevesteijn terecht. De kerken werden
door de contra-remonstranten in bezit
genomen. ln Noordwijk gebeurde dat op
28 juli '1619. De nieuwe gereformeerde
voorganger was Joannes Agricola. ZÍn
eerste werk was te zorgen voor de
verkiezing van een nieuwe kerkenraad
met onder anderen Symon Pietersz.,

en West-Friesland om de gebouwen
en landerijen van het Noordwljkse
Barbara- en Catharinaklooster publiek
te verkopen. Zekerheidshalve - de heer
van Noordwijk zou ongetwUfeld bezwaar

maken - vroeg men advies aan het
Hof van Holland. Nadat deze instantie
eind november 1638 het groene licht
had gegeven, liet men in april 1639
een taxatierapport opstellen. Op 16
november 1639 vond in Leiden een
grote openbare verkoop plaats tot
e rin g e van d'in co m ste n
vande geestelijkcke goederen tot
onderhout va nde d inaeren des

ve rmee rd

Goddelijcken woorts gedestineert. Wat

Benjamin Claesz. van der Burgh en Jacob
Dirckz.

er van de kloostergebouwen restte
werd in twee gedeelten onder de

HAGEPREKEN EN SCHUILKERKEN
Omstreeks 1630 bego n ne n de

hamer gebracht. Pieter Dircksz. Gorter,
oud-buÍgemeester van NoordwUk, kocht
voot fi 2.210 de groote huijsinge metten

vervolgingen af te nemen. Vele
remonstrantse voormannen kwamen uit
het buitenland terug. Uytenbogaert, de
voormalige hofpredikant, vestigde zich in
1626 in Den Haag. Vandaar zou hij wel
eens bij Swaerdecroon, de rector van de
LatUnse School in Noordwijk, op bezoek
geweest zijn. Dat hij bij die gelegenheid
door gerechtsdienaren uit Den Haag zou

reventer ende stallinge,

m

itsgaders

den boomgaerdt daer achter aen gelegen,

belent ten suijtoosten den gemeene
wech aent kerckhofÍ, ten suijtwesten
die bueren ende gemeene gehuijsden
vande kerckstraet, aende noortwestzijde

't convent seltfs ende ten noortoosten
't voors/. convent met het paterhuijs.
de vervallen kercktuijn ende de croft.

zljn gevolgd met de bedoeling hem

Enige jaren laterwerd duidelijk dat Gorter

gevangen te nemen, werd door Uytenbogaert zelf naar het rijk der fabelen
veMezen. De baljuw van Den Haag zou
een wagen gehuurd hebben 'om mij te
verspieden ende de handt aan my te
slaen waer hy konde, maer dat ick hem
teghen ghekomen ende ontsnapt was,

de aankoop gedaan had ten behoeve
van de remonstrantse gemeente die
er een kerkgebouw met pastorie van

onbekent, sittende op een waghen,

gedeguiseert in boeren kleed

e

re n

maakte. Dat verklaart waarom ook
enkele leden van de familie Van
Outshoorn, vooraanstaande Noordwijkse
remonstranten, een aandeel in de koop
hebben gehad.
Wat betreft Noordwijk zijn over de periode

Rechts kerkje en pastorie van de remonstrantse gemeente begin 1700.

(Van) Berendregt, Bronsgeest, Comans,

1667). Zoals zovelen vluchtten zijn
ouders, Pasquier du Fin en lvlaeike
Couwets, vanwege hun geloof uit
Vlaanderen naar de Noordelijke Nederlanden. zijn vader oefende in Leiden
het beroep van lakenwever uit. Toen

Duijndam, Fennekol, Fits, Hasebroek,

hU een

1640-1857 ongeveer 250 remonstrantse
gezinnen bekend. Deze waren aÍkomstig

uit ongeveer 215 families. Van de
volgende Íamilies behoorden in ieder
geval verschillende leden totde gegoeden:

Heemskerk, lmmerseel, Kouwenhoven,

jaar of zes was hielp hij voor en
na schooltijd al mee in de werkplaats.

(Van) Langeveld, (Van) Lee u we n,

Daarvoor moest hij om vier uur

Oosterbaan, (Van) Outshoorn, De Rie-

's ochtends opstaan. Zo leerde hij het vak

mer, (Van)de Riviere, Stegerhoek, Thuret,

van zijn vader en behaalde in 1604 de

(Van) Velsen, Wassenaar, Westerbaan,

titel meester-lakenwever.
Maar de jonge Paschier wilde veel liever
studeren en hield zich al jonq ook met
godsdienstige /aken be7ig. ln het begin
van de zeventiende eeuw waren drie

Westermolen, Willekes en Wjjckerhelt.
Het zou de moeite waard zijn om de
remonstrantse doop-, trouw- en begraaÍgegevens met ander bronnenmateriaal
te vergelijken, om zo een beeld te krijgen

van de socjale gelaagdheid van de
Noordwijkse remonstrantse gemeenschap

en deze vervolgens te vergelijken met
andere groeperingen in de Noordwijkse
samenleving.
PREDIKANTEN

Na het vertrek van eerder genoemde
Noordwijkse predikant Willem Loman werd
Noordwijk met Leiden en Warmond door

diverse rondtrekkende remonstrantse

predikanten bediend. De bekend ste
van hen was Paschier de Filne (1588-

groepen te onderscheiden waa ru it
de dominees gerecruteerd werden:
priesters en kloosterlingen die tot de hervorming waren overgegaan, universiteits-

studenten en de grote groep van de
'Duitse klerken' waartoe ook Paschier

de Fijne behoorde. De laatsten kenden
slechts het Neder-duits en moesten
zich door zelístudie de nodige kennis
eigen maken. Ze waren dan wel minder
theoretisch onderlegd dan de lheologiestudenten maar hadden meestal veel

meer praktijkervaring. met name

in

het preken. En dat laatste was voor de

Paschier behoorde

tot

degenen die

na de remonstrantse veroordeling

in

Dordrecht weigerden de akte van stilstand
te tekenen. HU liet zich ook niet wegjagen
en dook onder. VanaÍ dat moment leidde

hij een zwervend bestaan en gebruikte

Paschier de Fíjne
gewone gemeenteleden het voornaamste.

Vader De Fijne begreep heel goed waar

het hart van zijn zoon naar uitging en
stuurde hem naar diverse predikanten
om zich in het predikambt te bekwamen.

Die traden voor de aspirant-dominees
ook als mentor op. Bij zijn studie kreeg
Paschier ook financiële ondersteuning
van bemiddelde Vlaamse immigranten.

HU behaalde uitstekende resultaten.
Tenslotte legde hij voor de classis een

kerkelijk examen

af, maar

keerde
vervolgens naar de werkplaats van zijn
vader terug.
zo kon het gebeuren datdejonge Paschier
thuis hielp bij het lakenweven en daarnaast geregeld in de omliggende dorpen
preekbeurten hield, waarbij hij zijn remonstrantse gezindheid niet onder stoelen oÍ
banken stak. ln 1611 kreeg hijzijn eerste
aanstelling als predikant in Jaarsveld. Het
volgende jaar trouwde hij in Leiden met
Machtelt Jans Bouchout.

daarbij, zoals zoveel van zijn lotgenoten,
allerlei schuilnamen en vermommingen.
Zo hield hij in de winter van 1620-1621
eens een preek, staande op een slee op
de bevroren Gouwe bij Gouda. Om aan
arrestatie te ontkomen trok hij vervolgens,
op de schaats gevolgd door zijn toehoorders, naarWaddinxveen.Aan deze gebeurtenis hield hij de bijnaam'het ijsvogeltjen'
oveL Een keertrok hijvanAmsterdam naar
Leimuiden, verkleed als glazenmaker met
een hamertje en maatstokken in de hand.
Een boer hield hem staande en bestelde
een paar nieuwe ruitjes! Paschier nam
onverstoorbaar de maten op maar liet
vervolgens niets meer van zich horen.
Een andere keer liet hij zich zo kunstig
grimeren dat zelfs goede vrienden hem
niet herkenden.
De laatste drie maanden van 1621 was
hij predikant in Noordwijk en Warmond.
Het verhaal gaat dat hij zich dan zondags

met de polsstok via Voorhout, waar hij
ook preekte, dwars door de weilanden
naar Noordwijk verplaatste om speurende
gerechtsdienaren te ontlopen.

ln Warmond kwam hij ook in contact

met de'Rijnsburger

Collegianten'.

Na de synode van Dordrecht

zaten

veel gemeenten zonder remonstrantse
dominee. Ook in Warmond werd in
1619 de predikant ontslagen, evenals ouderling Gijsbert van der Codde.
Van der Codde kwam uit een bekende
Rijnsburgse Íamilie. Zijn ouderlijk huis
was een belangrijke schuilplaats voor
verbannen remonstrantse predikanten.
ln Warmond organiseerde de gewezen

ouderling met zijn broers een samenkomst waarin geen predikant voorging.
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l\,4en las enige teksten uit de bijbel en ieder
die zich geroepen voelde kon spontaan het

stonden niet open voor compromissen.

woord nemen. Dergelijke samenkomsten
noemde men 'Colleges'. Ook elders
werden dergelijke Colleges gesticht.
De Collegianten hadden een hekel aan
kerkelajk gezag en waren tegen dogma's
en een vastgelegde geloofsbelijdenrs.
Ze hadden ook veel gemeen met de
doopsgezinden. Naast het beginsel
van het 'vrije spreken' waren ze

houden waar Paschier met een zelÍde

voorstander van de volwassenendoop
door onderdompeling ( onder meer in de

Rijnsburgse Vliet) en tegen alle wapengeweld.

Wat als tijdelijk bedoeld was om de
gemeente in de predikantloze periode
bij elkaar te houden, werd uiteindelijk
definitief. Toen de Broederschap in 1620
Henricus Holthenus (Hendrik van Holten
of van Houten) naar Warmond stuurde,
gaf Gijsbert van der Codde de nieuwe

Ze bleven hun eigen

bUeenkomsten

vasthoudendheid spreektijd probeerde
te krijgen. Uiteindelijk verhuisden de
Van der Codde's en hun aanhang, de
voortdurende bemoeienis van Paschier
meer dan beu, naar Rijnsburg.

Vanai 1622 preekte Paschier onder
andere in Den Briel, Kampen, Dokkum,
Gouda, Rotterdam en Leiden. ln de
periode 1627-1631 trad hijop de zondagen
weer regelmatig in Noordwijk en Warmond
op. Door de week verbleef hij meestal in

Leiden. ln 1632 liet hij zich echter
overhalen voor een halfjaar in Rotterdam

in te vallen. Het werd bijna anderhalf
jaar. Hierna wilde hij graag in NoordwUk
gaan wonen omdat zUn zoon Pieter,
die ook predikant zou worden, daar
bij rector Swaerdecroon aan de
Latijnse School zou kunnen studeren.

predikant te verstaan dat hij maar beter

Dit

rechtsomkeert kon maken. Men kon
het wel zonder een geestelijk leidsman
af. Bovendien zou niet alleen hijzelf

Noordwijk een gewilde standplaats onder
predikanten was. Hun kinderen konden
er betrekkelrk goedkoop studeren.
Een intern verblijÍ op de kostschool was
dan immers niet nodig.
ln september 1633 liet Paschier zich
echter, op dringend verzoek van de
leiding van de Broederschap, in Haarlem
beroepen. Zo veÍtrok hij met zijn
gezin dat al die jaren tijdens zijn vele
omzwervingen in Leiden had gewoond,
naar Haarlem waar hij tot zijn dood
11667) zou blijven. ln 1640 kochten de
Haarlemse remonstranten een oude

gevaar lopen maar ook degenen die hem
onderdak zouden moeten verlenen.
Holthenus die op dat moment bij Jan van
der Codde logeerde, verklaarde niemand

tot last te willen zijn en vertrok.

Van

der Codde had echter op eigen houtje
gehandeld waardoor het tenslotte tot een
breukzou komen tussen de remonstrantse
gemeente en de Van der Codde-groep.
Ook met de opvolgervan Holthenus wilden
de laatsten niets te maken hebben.
Paschier de Fijne liet zich echter niet zo
snel uit het veld slaan. Hij stelde alles
in het werk om de Collegianten binnenboord te houden. Een nieuwe breuk in de
christelijke gemeenschap vond hij een
"bedroefde en beklagelijke zaak". l\y'aar al
zijn moeite was tevergeefs.
De koppige Van der Coddes hielden
hardnekkig vast aan hun standpunten en

onderwijsinstjtuut maakte dat

mouterij die tot 1887 als kerkgebouw
diende. Het gebouw lag onopvallend

tussen twee nauwe steegjes,

een
ideale plek vooreen schuilkerk. Paschier

was daar de predikant die niet na
verloop van tijd gevangen werd
genomen en uit de stad verbannen.
Hij werd in de Grote oÍ Sint Bavokerk
begraven.
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Paschier de Fijne moet een bUzonder
mens geweest zijn. Zachtmoedigheid en
verdraagzaamheid waren enkele van Tijn
sleutelwoorden. Onvermoeibaar bood hij
op talloze plaatsen in Holland en West-

Friesland zijn diensten aan, waarbij hij
steeds op zijn hoede moest zijn voor
schouten en hun rakkers. NaasL ,,ijn
enorme inzet in de praktische zielzorg,
heeft hij ook nog een grote hoeveelheid
schriftelijke getuigenissen nagelaten. Zo
verscheen na zijn dood nog zijn verslag
over zijn ervaringen met de RUnsburger
Collegianten: Kort, waerachtigh en
getrouw Verhael van het eerste begin
en opkomen van de nieuwe seckte der
Propheten ofte Rijnsburgers in het dorp
van Warmont anno 1619 en 1629. Ook
in de Nederlandse literatuur is Paschier
de Fijne terug te vinden, bijvoorbeeld in
Aernout Drost, De pestilentie te Katwijk in
1625 en in Simon vinden, bijvoorbeeld
in Aernout Drost, De pestilentie te

DE LIGHAL

Vroeger bevond zich achter de
Stijntjesduinstraat de zogenaamde Lighal.

Wie kan ons helpen aan gegevens en\of
Íoto's van deze instelling?

1625 en in Simon Vestdijk,
De Vuuraanbidders.
Vanaf 1632 werd in Noordwijk een vaste
Katwijk in

predikant aangesteld. De eerste was
Willem lsfording, De laatste ds Pieter
van Kooten. Deze werd bij zijn emeritaat
in 1815 niet vervangen. Noordwijk zou
voortaan vanuit Leiden bediend worden.
Op 2 mei 1859 werd de remonstrantse

gemeente van Noordwijk opgeheven
en de bezittingen aan de landelijke
Broederschap overgedragen. Het kerkgebouw werd op 25 augustus 1859 publiek
verkocht. De volgende jaren zou het
als bedehuis dienen voor de christelijkafgescheiden gereÍormeerde gemeente
van NoordwUk-Binnen.
Gerard de Lange
Verkorte weergave van een in mei 2004
verschenen studie met bronvermeldingen en voetnoten over de remonsirantse
gemeente in Noordwijk.

NOORDWIJKS DIALECT
Er bestaan plannen voor het maken van
een boekje over het Noordwijks dialect.
Daarbij wordt onder meer gedacht

aan het maken van interviews met
oudere Noordwijkers. Wie wil hieraan
meewerken?
Graag een telefoontje aan de conservator:
3620096

Barak van de Lighal.
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lk lees in de wintereditie van De Blauwdotter uit 2001 een mooiverhaal van Bert
van Duijn over professor Willem Nagel,
alias J.B. Charles, die na de oorlog een
tijdlang in Noordwijk heeft gewoond. Van
Duijn refereert aan het feit dat een van

Nagels/Charles' bekendste boeken
(Volg het spoor terug) geschreven is
'staande aan de bar van Het Zeepaardje

van Jaap Exter aan de Grent.' Het

is

een anekdote die ook door Charles zelf
is opgetekend in zUn Herinneringen (in
afleveringen gepubliceerd in het literaiÍe
tÍdschrift Maatstaf, na zijn dood gebundeld
in: ln Frankrijk dacht ik aan mijn Vade0.
Binnen de anekdote gaat nog een andere
anekdote schuil, die het in elk geval voor
Noordwijkers waard is gememoreerd te

lk zelf heb Volg het spoor terug
grotendeels in de kroeg geschreven, een
deel in ln de Vergulde Turk in Leiden, het
merendeel staande aan de bar van het
Zeepaardje van Jaap Exter in Noordwijk.
ln de tijd dat ik dat boek schreefwas Frans
de lvlunck een beroemde voetbalkeeper.
Het toeval wilde dat Exter hem ooit op
het strand van Noordwijk getraind had.
Een portret uit de krant van keeper
De Munck hing in de bar. lk kreeg een

literaire prijs en mijn Íoto uit de krant
kwam daarna naast De Munck te hangen,

want: 'Verrek, dat is de man die daar
op dezelfde plaats altijd de hele avond
stond te schrijven. l\/aar hij heet anders

dan eronder staat,' zei Jaap Exter
volgens de kroeggenoten onder het
ophangen van mijn foto.

-. ;!,
-
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Jaap (van) Exter, staande in het midden en gekleed in kostuum, met het door
hem gecoachte Noordwijkse elftal, dat gezien de krans op de voorgrond ín
de prijzen is gevallen. Wie weet wanneer deze foto is gemaakt en kent namen
van de spelers?
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De vraag die uit dit verhaal oprUst

is

naar de combinatie Jaap Exter/Frans de
lvlunck. Nooit geweten dat Exter keeperstrainer is geweest oÍ dat De Munck iets
met Noordwrk heeft gehad. ledereen

ters van ballenjongens heen naar deze
headlines. Als ik het nieL ./ie. tikt hij op
mijn krant en roept geaÍfecteerd door

die daar meer over weel. heeft wat mij

de tram: 'Die roomsen hebben ook altijd
wat nieuws!' Sedertdien had ik -niet hij!in Noordwijk de naam antikatholiek te

betreft een interessant verhaal.

zin."

MEESTER JAN

HELSE DEMONEN

Nog zon anekdote waaraan mooie
aanvullende vragen (en hopelijk
antwoorden) kunnen worden ontleend, dit
keer over een zekere 'meester Jan':
Er is zoveel onrecht. lk zit bijvoorbeeld
op een ochtend. op weg naar mijn
werk, in de ijzeren tram van Noordwijk

naar Leiden. het moet vijÍentwintig jaar
geleden zijn. De protestantse bevolking
van Zee vult de tram bij vertrek al half,
straks zal het roomse Noordwijk-Binnen
dit vehikel stampvol maken. Wie komt
daar zich nog net aan boord haasten?
l\,4eester Jan. Eden-hat en paraplu. Op
weg naar zijn kantoor. lk duik in mijn
krant, omdat ik die wel even rustig wil
lezen. Jan is een boeiende prater, maar
hij onderhoudt een gesprek met je alsof
de populatie van deze hele bollenstreek
voorzover die ook in de tram zit, mee

moet luisteren. Over de tijd dat hU
matroos was, bij de Koninklijke Nederlandse lvlarine, over het musiceren van
zijn vader, over l\.4ichiel de Ruyter. Over
de laatste sprekend, kon hij een hoge

stem en een brok in de keel krijgen.
Zijn verhaal ging nooit over het vak. KoÍt
en goed, ik weet dat ik hem teleurstel door
hem daar in die drukte van de tram niet
op te merken maar ik lees nou toevallig
de krant en als ik dat doe, doe ik dat.
Hij buigt zich ver voorover en leest over
zes Noordwiikers heen met mij mee. Er
staat in grote zwarte letters over drie

kolommen: mis met de augurken. Een
oogstbericht. Jan wijst met de punt van
zUn paraplu over zes vrouwen en doch-

De'ijzeren'tram rijdt allang niet meer en
volgens mij woonde Charles in de tijd
dat hij dit schreef ook al niet meer in
Noordwijk, maar aan de Oegstgeestse
kant van de WarmondeMeg bij Leiden.

Hij was toen nog steeds

hoogleraar

criminologie aan de Rijksuniversiteit. lk
kwam hem vaak tegen op de faculteit,
waar ik zo nu en dan aanschoof in de
colleqebanken, niet om de beginselen
van de criminologie tot mij te nemen

(ik studeerde politicologie en die
twee vakken moet je niet met elkaar
vermengen), maar om te genieten van
de intrigerende persoonlijkheid, die
hij voor mij sowieso was vanwege zijn
persoonlijke geschiedenis en geschriÍten.

Veelal een kwieke oude heer die zich
energiek door de universitaire gangen

spoedde, een andere keer geheel
in zichzelf gekeerd en traag voortbewegend. als hij blijkbaar weer in zijn

dromen bezocht was door

de

helse

demonen uit de Tweede Wereldoorlog.

Ook daarover heeft hij

menigmaal
geschreven. ln Hoe bereidt men een ketteÍ
deed hij dat zo:
'Toen was het mis. lk vloog schuimbekkend tegen de muren op en ik riep
om een mes, want ikvond het enige goede
vervolg op de handeling een broodmes
in de strot van deze godvergeten duitser.

je! Riep zij die me liefheefi
mij tot de orde, ga onmiddellijk naar
buiten, heen en weer lopen, je bent
gek! lk was nog niet zo ver dat ik het
Schaam

niet verstandelijk kon beamen en

ik
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trok mijn jas aan, maar ik greep ook mijn
wandelstok uit het rek. En ik liep de Zuid-

Boulevard op en neer. Het was donker
en koud. maar niet koud genoeg voor mij.
want ik sloeg kerels dood met mijn stok.
En ik stak ze met de punt ervan- het was

zo'n stok met het plaatje Echternach of
zo erop- en in de winter is het hier erg
verlaten, dus ik liep er soms een paar
meter hard bij en ik grauwde van grrr,
godverdomde rotzak, totdat ik dacht dat
ik beter weer naar huis kon gaan en een
bloeddrukverlagende pil nemen, wat ik
deed, en ik nam er twee librium 5 bij en
ik had desondanks een hele beroerde
nacht'.

Willem Nagel is in '1983 qestorven.
Peter lvlulder

Het door Henny Bal voor Volg
het spoor terug van J.B. Charles
getekende poiret.

Vliegtuig met zes passaglers. De foto ls van rond 1930 en vermoedelijk gemaakt

bij Foto Van Kampen. lngezonden door G. Ottevanger. Vierde van links diens
vader Arie Ottevanger, díe vroeger op Golfweg 14 woonde en getrouwd was
met Pietje Ruigrok.
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OPENBARE SCHOOL 194?
Bovenste ri van línks naar rechts: juffrouw Pals, Nico SchmaL Dick Duindam,
Joopvan Oranje, Ab Steenvaorden, JaapWaasdorp, Just lmthorn, Jan Passchier,
George Aten, Arie Vink, meester Marijt.
Middelste rijvan links naar rechts: Ees Aaftse, Tíneke Hazenoot, Marlke van der Luiit,
Ellen de Roock, Bep van den Haak, Ellievanden Haak, NelvanderZalm, Thea Stork,
Lenie van der Zalm, Toos Moene.
Onderste ri van links naar rechts: Koos Beurse, Jan van der Niet, Kuipers,
lngezonden door Arie Vink.
Jan Marijt, Ewoud Zuring, Cor van Oranje.

Tekst bij de foto op pagina 17
Eind jaren veertig of begín laren vijftig maakte de hervormde knapenvereniging

van Noordwijk aan Zee een uitstapje naar Schiphol. Een van de leiders was
Leen van Beelen, bíjgenaamd Leen de Bruine Boon, die later bij thuiswedstriiden
van de voetbalvereniging Noordwijk de lijnen trok en consumpties verkocht,
onder andere pennywafels. De foto is een echt zoekplaatje. ln elk geval staat
Leen van Beelen, die ook voorzitter van de ouderenbond is geweest, uiterst
rechts. Wie heeft namen voor ons?
lngezonden door Krijn van Beveren.
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NOORDwlJK 24 AUGUSTUS 1915
Onze badplaats, waar het dezen zomer
ontzettend druk is, wordtonveilig gemaakt
door .....motorfietsen. Het schijnt,

dat vele jongelui van goeden

huize

tegenwoordig een tuf van pa krijgen,
als zij een of ander examen met goed
gevolg aflegden. Vroeger was in zulke
gevallen een fiets het ideaal, maar
tegenwoordig een tuf.

Nu hebben velen van die levenslustige,
vroolijke jongelui de onhebbelijke gewoonte om met zoo'n motorfiets door dè
straten te vliegen als dollen. Men houdt
soms zijn hart vast. Er is al een dame
zóó ernstig aangereden, dat zij niet vervoerd mag worden, en wij vernamen van
een familie met veel kinderen, dat zij de
badplaats verlaten heeft, wijl zÍ bang
was, dat de kinderen overreden zouden
worden.
l\4aandagmiddag had er ook weer een
botsing plaats tusschen twee motorfietsen. Dat liep nogal goed af. Er
bestaat in onze gemeente een maximumsnelheid-verordening, maar de politiemannen kunnen de snelheid niet
constateeren, omdat ze - zoo althans
vernamen wij - geen snelheidsmeters
hebben. Wel let de politie er streng op, dat
geen 2 personen op één tuf rijden, maar
van meer belang is het, de politie in staat
te stellen, overtredingen te constateeren
van het verbod, om snel te rijden door
de straten.
Want daaraan moet een eind komen!

NOORDWIJUK íí SEPTEMBER í9í5
Vrijdagmorgen tegen negenen konden
de Noordwijkers genieten van - of zich
ergeren aan - het komische, maar verre

van verheffende schouwspel, dat een
locomotief van onze oude, maar nog

vergeten stoomtram (u kent die leuke

locomotieÍes toch, die in dartelijke
vroolijkheid indertijd over, soms ook naast
de rails dansten?) onmeedoogend werd
voortgesleept door een motorwagen
van de elektrische. We hebben ons
afgevraagd, wat er moet hebben
omgegaan in den ouden kop van dat
locomotiefje. En we hebben gehoord:
Hoe ondankbaar is het menschdom
tochl Hoe gruwelijk ondankbaar zijn
ook de Noordwijkers! ls het oude,
veelgesmade stoomtrammetje het dan
niet geweest, dat NoordwUk verlost

heeft uit zijn isolement, waarin niet
zijn kracht, maaÍ zijn zwakheid lag?
Heeft dat eenvoudige, gemoedelijke,
aartsvaderlijke stoomtrammetje jullie
boerendorp, niet ingeschakeld

in

het

verkeer met de grrrrote wereld, met de
beschaafde wereld? Heeft dat thans
versmade, maar vroeger vaak gezegende

den rijkdom nièt
in staat gesteld, met Noordwijk,
waarvan ze voorheen nog nimmer
stoomtrammetje

hoorden, eens kennis te maken? En
nu? Vergeten is de oude tram. Niet
één Noordwijker, die in heilige woede
den bestuurder van den motorwagen

een gebiedend en

ontzagwekkend

halt! toeroept, om daarna uit te varen
in spatterende driftwoorden, dat het

verregaand arrogant en grenzeloos
onbeschaamd is, een oud, eerwaardig

locomotieÍe op dergelijke, onwaardige en
vernederende wijze voort te sleuren! Niet
één. O, had ik maar drank en voedsell
Walzou ikaan dienverwaanden bestuurder
van de electrische eens laten zien, hoe
mijn oude botten nog sterkgenoeg zijn, om

met eigen vermogen naar Leiden te
gaan. lk zou er zonder koperdraadje
waaraan die akelige baby van een elec-
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Stoomtram richtíng Leiden bíj de waterkolom. Links Vi a Nova, bewoond door
Albert Verwey. Rechts, het stalhuis, waarin de auteur zijn werken schreef.

Later werden beide gebouwen achtereenvolgens gebruikt voor de praktijk van
dokter H.J. de Graaf.

trische zich voortdurend moet vasthouden, wel komenl Al dat bestel van
draad en palen had ik niet noodig,
toen ik vrij en vrank en dartel over den
tweelingslijn vloog.

Zóó sprak het oude locomotiefje; vernederd als een slaaf reed het oudje

over de Voorstraat, en zijn gemoed
schoot vol - voller kon het niet - toen

het zag, dat vele

Noordwijkers

rn

zondigheid ondankbaarheid en laakbare
lichtzinnigheid stonden te lachen om
die zotte combinatie: een locomotief

achter een electrischen motorwagen!
En wij hoorden het oudje bij het verlaten

van zijn geliefd Noordwijk zuchten:
"Nog altijd de oude geschiedenis.
De menschen aanbidden de rijzende

zon en miskennen wat in vroeger jaren
onschatbare diensten bewees. O. snood
ondankbaar menschdoml

NOORDWIJK

í

OCTOBER í 915

Nu de zomer weggaat.... en de herfst
en de winter komen, waarin we tijd en
gelegenheid hebben, na te denken
over de belangen van de badplaats,

zullen de vereenigingen, die

zich

daarmee bezighouden, ongetwijfeld met

ernst oveMegen, wat er gedaan
moet worden, om de reputatie
die Noordwijk heeft, ongerept te
bewaren niet alleen, maar noq
grooter en beter te maken, omdat
nog meerderen den zomer komen
doorbrengen in ons schoone Noordwijk,
welke toekomst als badplaats ongehryijfeld
goed mag worden genoemd.
(De Badcourant van 18 september
1915)
Toen we deze woorden hadden gelezen
in het slotartikel van onze badcourant,
kwam een oud idee bij ons weer boven.

20
Een oud idee en een oude klacht, welke
laatste niettemin elken zomer weer opnieuw wordt gehoord en zoodoende den
aartsvaderlijken ouderdom zou kunnen
bereiken, als er geen afdoende maatregelen worden genomen. We bedoelen
de klacht, dat het toch zoo vreselijk
jammer is, dat we te Noordwijk aan Zee
twee boulevards hebben, die van elkaar
gescheiden zijn door de eigendommen
van Kurhaus Huis ter Duin.
Of wij dan een middel kennen, om de
twee boulevards aan elkaar te
verbinden? Als we flinkweg ja zeiden,
zouden we teveel beweren. Laten we
daarom zeggen misschien. We hopen
in het vervolg van dit artikel het hoopvol

klinkende misschien ook bi.i onze

lezers ingang te doen vinden door het te
motiveeren.
De Noord-Boulevard is een mooie

breede straat,

en sinds den

winter
1914-1915, toen werkverschaffing meer

dan anders noodiq was, ligt er een
genivelleerde berm, beplant met helm,
tusschen den boulevard en de zee. Van
dien berm hebben onder andere Palacehotel en Oranje-hotel flinke stukken in

huur, die door genoemde hotels als
"terras" worden geëxploiteerd. Nu stond
er laatst in "De Noordwijker" een overgenomen artikel, waarin geconstateerd
werd, dat er van het terras van Palace-

hotel zoo bitter weinig gebruik wordt
gemaakt, op het terras van het Oranjehotel zaten meer menschen, beweerde

de schrijver van genoemd artikeltje,
omdat dàér de dagjesmenschen kwamen. Feit is, dat de dagjesmenschen,
zooals wij die kennen, nöch op het

derd worden. De reden, dat zoo weinig
gasten van Palace-hotel plaats nemen

op het goed omheinde goed

genivelleerde terras, is deze, dat het "te ver van
huis" is, dat men den publieken weg

moet oversteken, om er te komen. Een
andere reden is wellicht nog, dat het de
meesten tijd te winderig en te tochterig

is. Hieruit volgt. dat de terrassen in
bruikbaarheid zouden winnen, als ze
niet door den boulevard van de hotels en

pensions gescheiden waren. En nu
zouden we de vereenigingen, die zich
bezighouden met de behartiging der
badplaatsbelangen. in overweging
willen geven, in den komenden winter
te streven naar verlegging van den
Noord-boulevard. Onze bedoeling is, den

Noord-boulevard eenvoudig zóóver
zeewaarts te verleggen, dat de tegenwoordige straat (zoo niet geheel, dan
toch voor een groot deel) terras wordt

vlak vóór de hotels en

pensions.

Daaraan zijn nog andere voordeelen
verbonden dan de door ons genoemde,
die meer in het belang der pensions- en
hotelhouders zijn.

De gasten van de aan den Noord-boulevard gelegen hotels en pensions, en

ook de passanten, die in

bedoelde

hotels een zitje zoeken, zullen het zeer

aangenaam vinden, dat

ze "vlak

bij

huis", beschut en toch buiten ongestoord
kunnen genieten van de passage op
den boulevard en het uitzicht over de
Voorts krijgt men een beter gezicht op de
gebouwen. Wat zouden imposante
gebouwen als Palace-hotel, Noordzee,

pension-Hollander, Poolstar, Cato en
Oranje-hotel heel wat beter uitkomen

terras van Palace-hotel, nöch op dat van
het Oranje-hotel plaats nemen, om de
doodeenvoudige reden, dat de "tarieven"
van beide te machtig zijn voor dagjes-

Wat zou daar bij Oranje-hotel

menschen, zooals wij die kennen, en
zooals ze in genoemd artikeltje geschil

meer gevaarlijk is, gemakkelijk afgerond
kunnen worden, en wat zouden chauf-

dan thans!

den

scherpen hoek, die toch altijd min of
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tot "één

Íeurs en andere daar een heel beter

brengen

uitzicht krijgen bij het omslaan van den

boulevard", bevelen wij ons denkbeeld,
om vanwege de gezamelUke belanghebbenden een actie op touw te zetten,
teneinde den Noord-boulevard verlegd
te krijgen, in de welwillende en ernstige
overweging aan van de besturen van
"VV." en "Zeebad".
Hoeveel 't kosten zou, weten we niet;
misschien valt het meel ln ieder geval
was het directe nut: werkverschaÍfing.

hoekl

Hoe zouden de wandelende gasten
meer onbelemmerd uitzicht hebben op
strand en zee en aan de andere zijde op
hotels en pensions! Het zou daar een
waarlijk imposant gedeelte van onze
badplaats worden! Er is nög een voordeel!

En nu komt ons misschien op de proppen. Als de Noord-boulevard eenmaal
was omgelegd, zou men wellicht tot het
inzicht komen, dat ons oude idee, om de
twee boulevards te verbinden, nog zoo
dwaas niet is en in ieder geval de ernstige overweging waard. Waarom zou het
niet mogelijk zijn. halven/,l/ege de glooiïng

van de duinen vóór "Huis ter Duin" een
straatweg te maken, die in het zuiden
langzaam opstUgt naar den Zuidboulevard? Heeft "Huis ter Duin" nu al
niet in het klein, wat wij meer in het groot
bedoelen? "Huis ter Duin" kan er geen
bezwaren tegen hebben. ln ieder geval
is daarover op welwillende wijze te
onderhandelen. Van welke enorme
beteekenis dit voor onze badplaats zou
zijn. begrijpt ieder. Wijl nu de verlegging
van den Noord-boulevard, behalve de
reeds genoemde voordeelen, ook nog
dit voordeel heeft, dat het ons nader kan

doorloopenden

Wel zouden we nog willen opmerken,
dat de terrassen vóór de hotels en
pensions door de eigenaars gehuurd
zouden moeten worden niet alleen,

maar ook ten genoege van

het

gemeentebestuur onderhouden! Dat
zijn echter détails, die geregeld kunnen

worden,

als men eenmaal maar in
is met ons gemeente-

onderhandeling

bestuur, dat voor het plan gewonnen zou
moeten worden. Wij voor ons achten ons
gemeentebestuur breed genoeg van blik
en opvatting om te erkennen, dat groote
voordeelen voor de badplaats te verkrijgen

zijn, wat vooral in de toekomst, die we
volstrekt niet donker inzien voorNoordwijk
aan Zee, zou blijken.

Wij hebben ons denkbeeld uiteengezet,
en we hopen het weer te vinden op de
wintermenu's van onze voorden bloeider
badplaats ijverende vereenigingen.

Hier een afbeeldíng van drie verschíllende snotkokers. Zie volgende pagina.
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Het Museum Oud-Noordwijk aan het
Jan Kroonsplein heeft drie snotneuzen

in de stal van de Museumboerderij
staan. Nu zult u zeggenr nou en...! lk kan
nog wel een aantal mensen noemen
die ook die naam verdienen. Ho...ho,

we hebben het hier niet over personen.
De naam suggereert dit misschien wel,
maar wat het museum bewaart is een
eerlijk stuk gereedschap met weliswaar

een intrigerende naam. ln sommige
woordenboeken is de benaming 'gereedschap' niet bekend. Ze vertalen
'snotkoker'naar of naar onderdelen van
personen.

ontdekt, dan verwijderde hij deze bol
met de ziekhaak (een lange haak van
ongeveer 70-75 cm met aan het eind
drie omgebogen tanden) of met de
snotkoker. Een snotkoker was een holle, wat tapstoelopende zinken buis met
bovenop een handvat. De snotkoker
werd over de zieke bol gedrukt en met
wat zand veMUderd. Door het tapstoelopen liet deze bol zich makkeliik verwÍderen door de snotkoker even tegen
de binnenkant van de ziekemmer te
kloppen. Zat de zieke bol in de ziekemmer dan liet de ziekzoeker in het
gaatje waar de bol had gestaan wat

Een snotkoker was vroeger in het bollenland een veel gebruikt gereedschap.
Wie kende niet de ziekzoekers die met
paraplu op (bij stralend weer!) langzaam
over de paden tussen de bedden sjokten en de indruk gaven dat ze weinig oÍ
niets deden. Vergis u niet. Ze waren wel
degelijk aan het werk. Ze zochten naar
zieke bollen. Hiervoor beschikten deze
ziekzoekers over een snotkoker (geen
onderdeel van hun anatomie maar een

zoutzuur druppelen om de ziektekiemen
in de grond te doden. De paraplu die bij

heus stuk gereedschap), een ziekhaakje
(om zieke bollen uit de grond te trekken),
een ziekemmertje met halÍ scharnierend
deksel (om de zieke bollen tijdelijk in op
te slaan) en een flesje zoutzuur.

Het museum beschikt over drie maten
snotkokers (zie foto) van 25 tot 40 cm.
Ook een aantal verschillende ziekhaken

Bollenboeren waren als de dood voor
ziekte in hun bollenpercelen. Zieke bollen moesten zo snel mogelijk worden
verwijderd omdat de kans bestond dat

hele percelen besmet zouden raken.
Minder bollen per hectare, betekende
minder inkomsten.

Om zieke bollen in een vroeg stadium
op te sporen werden ziekzoekers ingezeL Deze mensen waren gespecialiseerd in het vinden van zieke bollen.
Goede ogen waren hiervoor een eerste
vereiste.
Had een ziekzoeker een aangetaste bol

deze'bollendokters', zoals ze wat sarcastisch werden genoemd, over hun
schouder lag, gaf schaduw op de grond

waardoor kleurverschil

in de

bollen

beter kon worden ontdekt.

Standaardsnotkokers waren er niet.
Tulpenbollen waren kleiner dan de
bollen van hyacinthen of narcissen.
Er waren diverse maten.

behoort tot de collectie van het museum.

Ook heden ten dage wordt (volgens Jan
Wortman, medewerker in het museum)
op de 'ouwerwetse' manier naar zieke

bollen gezocht. Had vroeger iedere
bollenbedrijÍ eigen ziekzoekers in dienst,
nu worden ziekzoekers via een soort
uitzendbureau verhuurd aan bollenbedrijven.
Ees Aartse.
Bron: ln de bollen. Een eeuw landardbeid
in de Bollenstreek, geschreven door
Herman van Amsterdam en Peter

v.d.Voort. Uitg. Kruseman, Den Haag,
1985.

HOE EEN NOORDWJKER URKER WERD

na Hemelvaartsdag trad de
klederdrachtgroep GON op in Nunspeet.
Daar wordt elk jaar Eibertjesdag gevierd.
Een gezellige dag met een grote warenen Íolkloremarkt, een optocht van 29
klederdracht- en dansgroepen uit het
hele land en klederdrachtshowtjes en
volksdansen op het marktplein.
Eibertje is de naam van een vrouw die in
Vrijdag

de vorige eeuw lopend van Vierhouten
naar Nunspeet ging om daar eieren te
verkopen en tevens voor de mensen uit
de buurt boodschappen mee bracht.
Op deze dag ontmoetten we oud Noordwijker Puck van der Zwan. de schrijver
van het boekje Noordwijk en zijn kleder-

Puck van der Zwan.

drachten. Al jaren hebben we contact
met Puck. Hij staat ons nog steeds met
raad en daad terzijde en laat zijn kritisch

wereld. Deze mensen waren enthousiast

oog gaan over onze kledinq en sieraden.

Zij vonden ons museum heel

Wij zijn hem daar heel dankbaar voor
Maar Puck is in de loop der jaren een

alles

China, kortom een groot deel van de
en dat lieten ze blijken in het gastenboek.

interessant, wunderbar, mooie spullen, wat ziet

er perfect uit,

Chinees (niet te

echte Urker geworden. Hij schreeÍ zelÍs

ontcijferen). We weten dat het veel werk

een boek over de Urker klederdracht.

en moeite is voor de vrijwilligers om dit

Tot onze verrassing zag Puck er deze

in stand te houden, maar het is volop de
moeite waard, Very good collection. We
zullen het zeker overbrengen. Leuke
opstelling. Erg aardig museum. Great.
Een leuk museum voor jong en oud.

keer wel heel feestelijk uit

in

zijn

zondags kostuum uit circa 1857, dat is
nagemaakt naar een prent uit het boek
Nederlandsche klederdrachten en zeden
en gebruiken van Valentijn Bing en Braet
van Ueberfeldt. Vandaar dat we hem op
de Íoto gezet hebben.

Super schöne Sammlung. ZeeÍ her
kenbaar uit onze jeugd. Keurig verzorgd.
lk wilde niet meer weg (man van 65

jaar). Schitterend opgesteld.

Very
interesting. Es hat uns gefallen en als
laatste "Zo n knus museum' is

EEN ZETJE
Bent u al lid van het GON en komt u er
maar niet toe om de drempel van ons

een verademing vergeleken met alle

museum over te gaan?

foeilelijke nieuwbouw in Noordwijk.

U weet toch dat u als lid gratis entree

Hopelijk krijgt u na dit stukje net dat zetje
het
museum te bezoeken. Tot ziens.
Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer.
Foto's:Eli van Kekeren en Dick van Rijn.

krijgt. Gewoon even binnen wippen, voor
of na het boodschappen doen.
Velen gingen u voor: uit België, Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Amerika, Australië,

in de rug om de stap te nemen
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Noordwijkers ín Nunspeet.

Keesjan, Bets, Corrie en Joke Admíraal, Aad en Jaap de Jong, Gerrit Schaap
en Janske Verloop, ín de winter van 1947.
lngezonden door Nel de Jong-Spaanderman.

,q

Naar aanleiding van het 105e lustrum
van de Broederschap of Gilde van Sint
Joris te Noordwijk is het boek Het Gilde,
levend monument verschenen. ln deze

is niet alleen de
van het Noordwijkse

historische kroniek

geschiedenis

meer en de doelstelling

is dan ook

aangepast. ln zijn huidige vorm wil het
Gilde vooral tradities in ere houden en

de

bezittingen van

de

Broederschap

in-standhouden. Daarnaast is het Gilde
sociëteit geworden. Nog steeds schieten

schuttersgilde vastgelegd, maar er is
ook een omschrUving van de tradities en

de leden van het Gilde gedurende
de zomermaanden elke vrijdagavond

gebruiken van het Gilde en van de traaie
collectie oude voetbogen en blazoenen
in opgenomen.

met de middeleeuwse voetboog op de
houten gaay, die op een 26 meter hoge
schietpaal wordt bevestigd. Het schieten

De kroniek beschrijtt de geschiedenis

om zilveren prijzen behoort tot de

vanaÍ het ontstaan van het Gilde tot aan
de dag van vandaag. Het Gilde vindt zijn
oorsprong in de late Middeleeuwen. Het
waren onveilige tijden en vooral kleine
gemeenschappen, die niet beschermd
werden door stadswallen oÍ grachten,
hadden het moeilijk. Er werd volop geroofd en geplunderd door rondzwervend
gespuis. ln deze periode ontstaan de
schuttersgilden. De leden oeÍenden
zich in het omgaan met wapens en
konden zo voor de bescherming van de
plaatselijke bevolking zorgen.
De doelstellingen van de schuttersgilden
toendertijd vielen deels samen met die
van broederschappen. Beide hadden
kerkelijke verplichtingen en zorgden
voor de zwakkeren in de samenleving. ln
kleine dorpen zoals Noordwijk, vormden
zij vaak eén vereniging. Dit verklaart de

langrijkste tradities.
De bezittinqen van het Gilde van St. Joris
zijn van vooral cultuurhistorisch van
belang. Het Gildegebouw en de schuttershoÍ aan de Offemweg in de
beschermde oude dorpskern van
Noordwijk worden als historisch erfgoed
beschouwd. Het Gilde heeft een ver-

dubbele naam van het

zameling schutterswapens uit

de

be-

16e

en 17e eeuw en een fraaie

collectie
oude voetbogen, waarvan de oudste uit
1315 stamt. Daarnaast heeft het Gilde
een verzameling blazoenen, afkomstig
van de vroegere Noordwijkse rederijkerskamer Lelie onder de Doornen.
Volgens oude overgeleverde reglementen kunnen slechts nutte ende
bequame lieden uit het balliuscap

Noertich, Noerticherhout en het
Langhevelt lid zijn van het schuttersgilde,

Gilde:

maar er is in de loop der eeuwen ook

De Broederschap of Grlde van St. Joris.

veel belangstelling van buitenaÍ geweest.
ln het begin van de 15e eeuw is Jacoba
van Beieren verschillende keren op
de houten vogel komen schieten. Ook
koning Willem I heeft het Noordwijkse
Gilde bezocht en bleeÍ erelid tot aan
zijn dood in 1843. ln het meer recente
verleden was prins Bernhard tweemaal
te gast bij de NoordwUkse schutters. HU
is in 1978 erelid geworden.

Naar aanleiding van een

bewaard
gebleven akte wo.dt 1477 ofilcieel als
jaar van oprichting aangehouden, maar er
zijn sterke aanwijzingen dat het Gilde al
vanaf ongeveer 1380 actief is. Daarmee
is het Noordwijkse schuttersgilde het

oudste, nog bestaande voetbooggilde

in Nederland. Tegenwoordig heeft het
Gilde uiteraard geen veiligheidstaak
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Het Gilde, levend

monument, ge-

telefoon 071-3615361. De prijs bedraagt

schreven door D. Kleyn, is verkrijgbaar

45 euro, exclusief eventuele vezend-

bij

boekhandel Van der lvleer, en
bij de Stichting Gilde van St. Joris,

kosten. Meer infor-matie is te vinden op
www.sintjoris.net.

Pieter Claesz inde Cley betaelt siaers van
zijn woninghe, daer hy nu tertyt op woent,

Overlevering wil dat deze erfpacht terugals

gaat tot de tijd dat St. Jeroen

te

een erffhuyre, verschynende Lamberty

parochiepaap

XXXII gl.

was. Over het al of niet bestaan van
St. Jeroen mag veÍschil van mening
bestaan; aan het bestaan van de hier
genoemde eípacht is geen twijÍel

lvlet deze post opent de Reeckeninge.
bewys ende religua der parochykercke

binnen NoortwÍck over de jaarlijks te
ontvangen renten, huren, pachten en
andere inkomsten voor het jaa|l568.
Kornelis van Alkemade heeÍt van deze
afrekening een kopie afgeschreven en
een door Jan Kloos gemaake transcriptie
is afgedrukt in het Leidse Jaarboekje van
'1912. De door Pieter Claesz jaarlUks te

betalen erffhuyre van 32 gulden betreÍt
een aan de parochiekerk van Noordwijk

toekomende eeuwigdurende erfpacht.
Een dergelijke erfpacht bestaat uit een
vastgestelde pachtsom die niet aan
een persoon gebonden is. Bij verkoop,
vererving of verhuur van het belaste
perceel of het daarop staande gebouw,
komt de erfpacht ten laste van de nieuwe

of pachter. Dergelijke niet
aflosbare erfpachten worden beschouwd
als ontilbare of onroerende goederen
en moeten daarom in de verkoopakten
van het perceel waarop de erfpacht rust
worden vermeld. ln de middeleeuwen en
nog geruime trjd daarna waren vele huizen
en landerijen te Noordwijk met een

mogelijk.

Noordwijk werkzaam

ln oude

transportaktes,

en andere belastingkohieren moeten daarvan dus
morgenboeken

veMijzingen te vinden zUn.

Bij de in 1541 door Pieter Sluijter,
gezworen landmeter van Rijnland,
gedane metingen voor het opmaken
van de morgenboeken van Noordwijk
en Noordwijkerhout, staat Claes Dircxsz
te boek als eigenaar en/of gebruiker
van 7 partijen land gelegen in de Klei.
Op tlvee van die percelen rusteen eípacht
waarvan bedrag noch begunstigde wordt
vermeld. De genoemde twee percelen
zijn eigendom van een zekere Claes
Dircxsz.

eigenaar

dergelijke erfpacht belast.

ln

de

meeste gevallen waren het geestelijke
instellingen die als begunstigde te boek
stonden, zoals de Abdij van Leeuwen-

en Catharina
convent, deAbdijvan Egmond, een aantal
voormalige Leidse kloosters en kerken,
etcetera. Ook de oude Jeroenskerk bezat,
naast de op diverse altaren rustende
proven, een eeuwigdurende erfpachi die
was gevestigd op een bepaald perceel
land gelegen in de Klei.
horst, het St. Barbara

ln de Bede en Omslag van 1536 wordt
Claes Dircxsz al genoemd als wonende in
de Klei, in 1544 gevolgd doorzijn weduwe
en het jaar daarop door Pieter Claesz.
(van Treslong).
Pieter Claesz is dezelfde persoon die
kerkenrekening van 1568 een

in de

erfpacht van 32 gulden afdraagt aan de
parochiekerk te Noordwijk. Hij is een zoon
van Claes Pietersz van Treslong, schout
van Hillegom. Tot 1576 blijft Pieter Claesz
in de Bede genoemd.
Maar in het kohiervan de 100 penning van
1577 staatzijn weduweAlijt of Aeltgen als

belastingplichtige vermeld.

Pieter Claeszoons weduwe blijft tot
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1584

in het

verpondingregister aan-

Wassenaar

en diens zwager Arent

gemerkt als eigenaresse en/of huurster
van de in polder 5 gelegen landerijen.
De begrenzing van deze polder wordt
omschreven als leggende tusschen de

Dingnumsz, beide wonende te Lisse.
een woning met schuur en bargen en

duijn ende de bouvesloot beginnende

is gelegen onder duin in het ambacht
van Noordwijk en grenst in het noordwesten aan de graÍelijkheids wildernis,
in het noordoosten aan Anthonis
Willemsz en Willem Willemsz (van
Schie), in het zuidoosten aan het

van de duijn off, voortgaende nae Jeroen
Jansz Swannen woninge toe.

Uit aantekeningen staande in het uit
1589 stammende Versegbouck van de

omtrent 34 morgen 3 hond tot de woning
behorend wei- en teelland. Het geheel

landen die in Noortwijck werden gebruijct
bliikt dat Aeltgens zoon, Jeroen Pieter
Claesz. het beheeÍ van de van zijn
ouders afkomstige landerUen heeft
overgenomen. Hij heeft ze dan overigens
verhuurd aan een zekere Jan Cornelisz.

Agnietenklooster te Leiden en in het
zuidwesten aan Sijmon Pietersz en
Pieter Cornelisz Schaerdelip. Op het

Op een later tijdstip wordt

Wouter

aankomende de memorie te Noordwijk,

Volgens het l\,4orgenboek van Rijnland

welke laatste pacht aan Cornelis van
Coolwijck als rentmeester van de
memorien voldaan moet worden. De

Adriaensz als gebruiker genoemd

anno 1604 is Jeroen Pieter

Claesz

tot die tijd eigenaar en/oÍ pachter van

de bouwmansnering en moet hij

de

perceel rusten 2 afzonderlijke erfpachten,

te weten de eerste groot 32 gulden
aankomende de kerk te NoordwÍk en
de tweede groot l3 gulden 10 stuivers

koopsom bedraagt 1200 gulden, maar
jammer genoeg wordt in de akte geen
verwijzing gegeven naar de datum van

verschuldigde 32 gulden erfpacht aan de
kerk afdragen.

de voorgaande overdracht.

Omstreeks die tijd, mogelijk zelfs iets

alleen de betrouwbaarheid maar ook

eerder, heeft hij zijn bezittingen in de

de overzichtelijkheid van de in de documentatie staande inÍormatie aanzienlijk

lvlet deze nieuwe eigenaars wordt niet

Klei van de hand gedaan en wel aan de
huurder Wouter Arentsz (Adriaensz),
wagenmaker te Noordwijk aan zee.

De desbetreffende transportakte is
waarschijnlijk verloren gegaan met
een ontbrekend deel van het oud

verbeterd. De benaming Het Nest als
titel van dit verhaal heeft haar oorsprong
in een akte van scheiding en deling uit

1621, waatbi Cornelis Pietersz wordt
bedeeld met een perceel teelland dat in

rechterlijk archief Noordwijk uit de periode
mei 1586 tot december 1603. Uit de
gegevens vervat in de overdracht van

het noordwesten grenst aan het land van
Floris Pietersz op het Nest.

27 december 1606 wordt duidelijk dat

Het waarom van die naam voor een
bouwmanswonjng valt goed te verklaren
uit de grote kinderschare die in deze

Wouter Arentsz, in leven wagenmaker te
NoordwUk aan zee, is overleden en dat

zijn bezittingen zijn overgegaan op zijn te
Delft wonende zoon en enig erfgenaam
Adriaen Woutersz Buijsert. Hij verkoopt
die 27 december aan Floris Pietersz

behuizing geboren en woonachtig is. ln
het kohier van het hoofdgeld over
162211623 wordt een aantal van 12 in
leven zijnde kinderen genoteerd.
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ln 1632 is de toestand vrUwel ongewijzigd, behoudens dat een zekere
Claes Dircxz pachter is van een der

bestaande uit een woning en landerijen
gelegen in de heerlijkheid Noordwijk,
te verdelen. Dit geschiedde bij blinde

met erfpacht belaste percelen en dat de
oppervlakte van de gecultiveerde percelen door overstuiving thans op 24
morgen wordt geschat.

schepenen van Noordwijk. De kinderen
Speck trokken het eersle lot en werden

Pieter Florisz en Arent Dingenumsz zijn
beide in 1650 overleden, want op de 23
februari van dat jaar verkopen de beide
weduwen en hun kinderen de bedoening

aan de heren Adriaen Doubleth

en

Jacques Speck. Het geheel bestaat uit
een woning met bargen en schuren met

circa 30 morgen land, gelegen in

de

Klei aan de duinkant. Op dit perceel rust

de bekende jaarlijkse erfpacht van 32
gulden aankomende de kerk van
Noordwijk en een tweede erfpacht van 13

loting ten overstaan van schout

daarmede eigenaar van vier aaneengesloten partijen land van samen 18
morgen 15 roeden groot. Daartoe behoren onder andere een laan beginnende van achter de Schilpweg met
aanliggend land en houtgewas (het
Laantje), het land van Frans Barentsz
Hasewindius en Anthonis Jacobsz
van Schie (de Blekerij) en de percelen
genaamd de Lammerweij Cort en de
Lange Salij. Tot het tweede lot, aankomende Adriaen Doubleth, behoren de
hofstede met woning, schuur en barg
met alle daarom en aangelegen partijen
land samen circa 29 morgen groot,

gulden 10 stuivers, welke thans de Heer
van Noordwijk toekomt.

waarbij inbegrepen een

De koopsom bedraagt 10.500 gulden,
met een vererving van 31 gulden 10

dat aan Trijntje

stuivers en 30 gulden tot een wijnkoop.

De rekening van de kerk te Noordwijk
binnen vermeldt in het jaar 1650 een
post Ontfangen van de weduwe en
erfgenamen van Floris Pietersz Wassenaar, loco Adriaan Woutersz, die in de
plaats van Jeroen Pietersz gekomen

was, een somme van 32 ponden over
een jaar erfpacht staande op haare

woninge ende landen leggende tot
Noordwijk in de Cleij aan de duin en
voor het jaar 1651 Ontvangen van de
heer Doubleth loco Floris Pietersz
Wassenaar een som van 32 ponden et

en

gedeelte
behorende tot de wildernis. Dit tweede

lot is belast met 4000 gulden kapitaal
Dingenums betaald

moet worden en waaraan de kinderen
Speck 1400 gulden in contanten moeten
bijdragen. De beide erfpachten rusten
eveneens op deze partr.
Wegens overlijden van jonkheer Philip

in 1666 wordt door de stad
Delft aan de gemeente Noordwijk
vezocht taxatie te verrichten op een
Doubleth

gerecht 1/3 part van een woninge met

ontrent dertich mergen lant gelegen

inden banne van Noortwijck

aen

Sgravendijck genaemt het Nest, waer

van bruijcker is Mees Dircksz\'g4
en een gerecht 1/3 part van een

Na het overlijden van Jacques Speck
omstreeks 1654, besluiten Specks

huijs met een thuijn daerachter staende
op het marcktvelt binnen Noortwijck (de
Lindenhof). Dit vezoek staat in verband
met de impost van de 20 penning op de

kinderen en jonkheer Adriaen Doubleth

collaterale successie.

cetera

om hun

gemeenschappelijke bezit,

Dames

T.

Plug. A. Plug en J. Spaanderman.
lngezonden door Nel de Jong-Spaanderman.
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Het Nest met de daarbí

gelegen
landerijen blijft nog lange tijd in het bezit

van de Íamilie Doubleth, zoals onder
andere blijkt uit een brief van 12 novembet 1727, waarin de stad De,ft
wegens het overlijden van Mr. Adriaen
Gerrit Doubleth wederom een verzoek tot
taxatie indient.
Tot 1755 blijven de woning en landerijen
eigendom van aan de familie Doubleth

gerelateerde personen, maar op 14
maart 1755 verkopen zij aan Pieter
Boekhorst, wonende

te Noordwijk,

een

huismanswoning vanouds genaamd

t Nest, bestaande uit een huis en erve,
stallinge, dorsvloer,2 bargen en schuur,

Oud Archief Rijnland. lnv. Nr. 6001 E. De
oppervlakte van deze 2 percelen bedragen

respectievelijk 12 morgen t hond 28
roede en 13 morgen 5 hond 66 roeden.

Oud Archief Gemeente

Noordwijk.

lnv. Nr 294.
O.A.G.NW. lnv. Nr. 271.
O.A.G.Nw. lnv. Nr. 462 fol. 4 r/v.
O.A.G.NW. lnv. Nr.463. De weduwe staat

hierin vermeld als eigenaresse en/of
gebruiker van dezelfde

7

percelen land

die Claes Dircxsz in 1541

beheerde.

Een latere beschrijving van polder 5 in
het polderboek van Noordwijk anno
'1683 geeft als begrenzingen dat de
polder is gelegen tussen de duinen en
de boevesloot, beginnende aan de

boomgaard en plantagie met omtrent
17 morgen 2 hond zowel wei-, hooi- als
teelland gelegen aan het duin in de

Oude Zeeweg waar de BlekerÍ is
gelegen en vandaar uit zuid- of
zuidwèstwaarts tot aan de KatwijkeMeg

heeíi.ikheid Noordwijk bij 's Gravendijk. En
nog verschillende kampen land gelegen

en het Katwijkerhek toe.

land gaat van de hand voor zeggen en
schrÍven 300 gulden.

O.A.G.Nw. lnv. Nr. 603.
O.A.G.NW. lnv. Nr. 465, Íol. 22.
O.A.G.Nw. Charterlade C 3. Transportakte
van 27 mrt 1598.
O.A.Rijnland. lnv. Nr. 6001 E.
Nationaal Archief. Oud RechterlijkArchief
Noordwijk. lnv. Nr. '166, fol. 125 v.
N.A. O.R.A.Nw. lnv. Nr. 342.
O.A.G.NW. lnv. Nr. 295, Íol. 3'11 e.v.

De geschiedenis van de op het Nest

o.A.G.Nw. lnv. Nr 503. Kohier van de
geredresseerde verponding over 1632

rustende erÍpacht is nog lang niet ten
einde en zal dan ook in een volgende

- 1634.
O.R.A.NW lnv. Nr 174, fol.251

aflevering worden voortgezet. Maar
eerst zal aandacht worden besteed aan
een aangrenzende bedoening genaamd

O.R.A.NW. lnv. Nr. 174, fol.216 r.
N.A. Archief Huis Offem. lnv. N 1072.
O.R.A.NW. lnv. Nr. 176, fol. 7 v. en I r.

's Gravendiikerbosch.

o.R.A.Nw. lnv.

nabij de voornoemde woning tezamen
groot

I

moÍgen en 82 roeden. De woning

en landen zijn belast met 2 eípachten,
dene aankomende de kerk te Noordwijk
en de ander aankomende de Vrouwe van
Noordwijk. Dewoning met ruim 26 morgen

Herman Schelvis.

r.

Nr 314. Brief van

23

september 1666.

O.R.A.NW lnv. Nr. 314. Brief van 12
novembet 1727.

O.R.A.Nw.

lnv. Nr. 212.

ongenummerde akle.

Losse,

TPG Post
Port betaald
Port paye
Pays-Bas
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