Ziine excellentie de minister van binnenlandse zaken, mr. P.W.A.
Cort van der Linden en zijne echtgenote te Noordwijk in 1916,
waar hij na den vermoeienden regeeringsarbeid eenige weken
verpoozing neemt op het terras van het Kurhaus Huis ter Duin.
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H=RR:E OP DE VLOEDLIJN
Vanaf het badseizoen 1910 stond een paar jaar heel Noordwijk ap zijn kop vanwege

de verpachting van het strand. Deze verpachting en het gebruik van het strand
escaleerden dusdanig daterrellen uitbraken met als gevolg dat herbergen vervroegd
gesloten moesten worden en dat veel veldwachters werden ingezet. De landelijke
pers sprong er bovenop. Zelfs een minister bemoeide zich met de verpachting
van het strand evenals een aantal juridisch deskundigen. Het gemeentebestuur
werd aangeklaagd en verscheidene processen-verbaal werden voor de rechtbank
uitgevochten.

Het rustige badplaatsje waar nooit wat gebeurde stond landelijk midden in de
belangstell ing. Ee n reconstructie.

Tot 11 mei 19'10 was het gebruik van
het strand voor iedereen duidelijk en
heeft het nooit tot problemen geleid.
De hotels pachtten vanaÍ hun hotel tot
aan de hoogwaterlijn duin en strand van
de gemeente oÍ waren daaruan eigenaar.

Het strand vanaf de hoogwaterlijn tol
aan zee was vrij en was bedoeld voor
het plaatsen van badkoetsen, ligstoelen,
rekken voor het ophangen van badjassen

de hoogwaterlijn tot de lvaterlijn (de
eblijn) in het openbaar te verpachten.
Het raadsvoorstel zegÍ. ln deze verpach
ting is niet begrepen het strand boven de
hoogwaterlijn, doch hebben de pachters
van de daarvóór gelegen perceelen het

recht gedurende den pachttijd hunne
stoelen en badkoetsen. behoudens
rechten van derden, boven de hoogwaterlijn te bergen, voor zoover hun perceel

e.d. en voor het geven van zeebaden.

strekt.

Zoals gezegd: problemen waren er
niet... totdatl Totdat de gemeenteraad
in de vergadering van 11 mei 1910

Bij de nieuwe strandverpachting bestond

akkoord ging rnet het voorstel van
het college om ook het strand vanaf

nu de mogelijkheid dat het strand vanaf

de duinvoet tot aan de waterlijn twee
pachters had. Een onmogelijke situatie.
De ene pachter kon met zijn badmateriaal

niet boven de vloedlijn opslaan omdal

dat gedeelte van het strand van een

Zee heel emotioneel werd ontvangen.
Eens temeer werd bewezen dat men

andere pachter was. De nieuwe pacht-

in Noordwijk-Binnen nauwelijks wist

verordening had alles in zich om tot

wat er in Noordwijk aan Zee gebeurde.

grote spanningen, zelfs ruzies tussen de
pachters te leiden.

De badculluur die in 1866 was ontstaan
en steeds meer geld opbÍacht, speelde
zich ver aÍ van het raadhuis in NoordwijkBinnen. Proteslen bleven danook niei

PROFETISCHE BLIK
De bekende bakker/historicus Jan Kloos
was heel profetisch in zijn 'Noordwijk in de
loop der eeuwen'. Hij schreeÍ op blz. 353:
Bij de jaaruisseling 1909-'10 voerde een
gure Zeewind klanken naar Binnen, die
opgevangen werden als: "Voorbereíding
splitsing, scheiding." Noordwijk aan Zee
had namelijk vele grieven tegen de eenzijdige handelíngen van de gemeenteraad.
Deze raad, bestaande uit 10 leden van
Noordwijk-Binnen en slechts één van
Noordwijk aan Zee stelde teweinig belang
in de badplaats.

uit.

lvlaatschappij 'Huis ter Duin'en de
hoteliers W. van Beelen, N. den Hollander

en H. Hoek jr. protesteerden in'De
Noordwijker' van 21 mei '1910 tegen
de voorgenomen slrandverpachting.
ln het protest kwam duidelijk naar voren

dat de pachters van hel slrand vanaf

de hoogwaterlijn tot de laagwaterlijn
geen toestemming zouden krijgen om

bij hoogwater de voorwerpen op hun
gronden te plaatsen. De nieuwe pachters
moesten maar zien hoe ze het probleem

Kloos wilde hiermee zeggen dat op
grond van de samenstelling van de

van het stallen van badmateriaal op

gemeenteraad en de geograíische ligging
van Noordwijk aan Zee de badplaals er
maar een beetje bij hing. Voor NoordwijkBinnen had de gemeenteraad alles over
en voor Noordwijk aan Zee bijna niets.
Kloos schreef over Noordwijk aan Zee:
....behoorlijke bestrating in eenige dorps-

Omgekeerd was er ook een probleem
voor de pachteÍs en eigenaren van het

buurten werd níet uítgevoerd, slechts

na korle

afgedankte keien en 'reut' van Binnen
vond men uitstekend voor Zee.
De badcultuur in Noordwijk aan Zee
bracht bijna evenveel op als de bollencultuur in Noordwijk-Binnen. De Zeeërs
hadden al eens voorzichtig gepolst om
van Noordwijk aan Zee een zelfstandige
zeegemeente le maken, maar vanuit het

haalde zelÍs de landelijke pers en een
minister moesl er aan 1e pas komen om

gemeentehuis kwamen de sussende
woorden. Vermoei u niet tot separatie,
alles komt te zijner tijd.

andermans grond dachten op te lossen.

strand toi aan de hoogwaterlijn. Stoelen,
koelsen e.d. kon men niet aan de waterlijn

plaatsen omdai die strandgedeelten
soms door anderen waren gepacht.
Het conflict begon te sudderen en zou

lijd escaleren. Hel conÍlict

de gemoederen le sussen. Zover was het
echter nog niet.

OPENBARE VERPACHTING
Op 24 mei 1910 werden in badhotel
'Konijnenburg' door hel daqelijks bestuur
van de gemeente 77 van de 88 percelen
in het openbaar verpacht. De opbrengst
bedroeg f.4586,-- een ongekend hoog

bedrag. De strandrechten brachten
EMOTIES
Geen wonder dat het raadsbesluit over

normaal í. 600,-- per jaar opl
ln 'De Noordwijker' van 25 mei 1910 lezen

de strandverpachtinq in Noordwijk aan

we: Een dergelijken uÍtslag had zeker

r*..*'
Over het strand voor het hotel Huis ter Duin is heel wat te doen geweest. Wílhelm
Tappenbeckwas van mening dat het strand tot aan de waterlijn bijhet hotelhoorde.
Naar zijn gevoel mocht het gewone volk daar niet eens op lopen, laat staan er op
gaan liggen. UÍteÍndelijk moest de rechter er aan te pas komen.

niemand verwacht. Zouden er wellicht
goudmíjnen aan het strand ontdekt zÍjn?
Wij kunnen het nÍet anders dan een

hoogst ongezonde en ongewenschte
toestand voor onze Badplaats noemen,
waarin wij nu geraakt zíjn.
Doorde verpachting van de gedeelten van
het strand vanaf de hoogwaterlijn tot aan
de laagwaterlijn kwamen inderdaad, zoals
voorspeld, percelen in handen van andere

pachters. Pachters en eigenaren van
strand en duin tot de hoogwaterlijn
moesten om een vrije doorgang naar zee
te krijgen ook het strand tussen hoogwaterlijn en eblijn pachten. Dat luktevaak wel,
maar soms ook niet. Er was sprake van
een ongehoorde prijsopdrijving waarvan
alleen de gemeentekas beter werd.
Op 2B mei 1910 reageerde Maalschappij
'Huis ter Duin'tegen de strandverpach-

ting. Voor een bedrag van f.'1103,- had
'Huis ler Duin' percelen vanaf de hoogwaterlijn tot de laagwaterlijn moeten
pachten omdat de belangen van deze
maatschappij bedreigd werden. 'Huis ter
Duin' schreef: Een werkelijke, zakelijke
verpachting van het rechttot het plaatsen

van tadkoetsen en strandsloelen kon
slechts plaats hebben met hel strand,
dat voor de gemeente eigendommen ligt.
De verhuring van een schim. de verhuring

van een recht, waarvan huurder slechts
gebruik kan maken als de aangrenzende

eigenaar het gedoogt. De gemeente
verpachltrouwhadig'behoudens rechten
van derden.'
'Huis ter Duin' vroeg zich aÍ wai de
heer Van der Meer (wethouder) met zrjn
gepachte stuk strand kon doen als de
N/laatschappij de Toekomsi hem niet zou

loestaan grond van deze maatschappijte
gebruiken. Waar moest hij dan bij vloed

STRAND ALS LEVENSADER

met zijn strandstoelen of badkoetsen

Noordwijker'van 4 juni 1910 ging Wilhelm
Tappenbeck. directeur van maatschappij
Huis ter Duin, uitgebreid in op de openbare
verpachting van het strand.
Hij schetste hoe het was op het strand.
Hij schreeÍ: Het strand is de levensader
van een badplaats. De eerste plicht van
het bestuur eener badplaats is, te zorgen,
dat gezond bloed, frisch en krachtig in den
levensader vloeit. lvlaar ons gemeentebe-

naar toe?
Het gemeenteLrestuur was zich van deze

zonderlinge handelwijze goed bewust
maar de heer Alkemade verklaarde: 'dat
gaat ons niet aan.' De heer Alkemade had
zich kon daarvoorook aleens misprijzend
uitgelaten over sommige hoteliers doorte

zeggen 'wij zullen jullie wel klein krijgen.'
Het ging het gemeentebestuur niet aan
als uit de verpachting de grootste heríie
zou voodkomen, aldus de heer Alkemade.

Krasse taal van een bestuurdeÍ in het
begin van de20e eeuw. Een betere schels

van de'verstandhoudingen' tussen
Binnen en Zee is niet te geven.
HET VRIJE STRAND

'Huis ter Duin'schreeÍ verder: Onze
strandstoelen staan juist boven de
hoogwaterlijn, dus op onzen eigen
grond. Beneden de hoogwaterlUn, op het
vochtige strand, staal slechts zelden een

stÍandstoel. Het strand tusschen hoogen laagwaterlijn is altijd open geweest
voor algemeene wandeling.

Wethouder Van der Meer speelde bij
de openbare verpachting toch wel een
dubieuze rol. Om bepaalde stukken
strand te kunnen pachten, bood hij mee
en joeg de pachtprijs voor 'Huis ter Duin'
enorm op. De verstandhouding met het

gemeentebestuur daalde hierdooí tot
onder het vriespunt.
Op 3 iuni 1910 verzocht Maatschappij

ln een lang ingezonden stuk in'De

stuur doet juist het tegendeel, het geeft
aanleiding dat ongezonde hartstochten
naar het strand verplaatst worden en legt
de kiem voor noodlottige verwikkelingen
en onaangename toestanden.

De heer Tappenbeck schreef dat deze

dwaze strandverpachiinq monopolie
in de hand zou werken en niet, zoals
het gemeentebestuur zei, voorwerp
zou worden van vrije concurrenlie.
Hij schetste een doemscenario over deze

monopolisten. Hij schreef: En als de
dorpsjeugd komt naar ouder gewoonte
om aan het strand hun hart op te halen,
dan zullen de monopolisten zeggen:
"geen kuiltjes graven, weg met je voorwerpen, weg met de ballen, hier is geen
plaats voor jullie, hier is slechts plaats
voor huurders van onze stoelen, alles rs
verpacht." En als een paar oudjes komen
met een klapstoel om naar vroegere
gewoonte zich een kosteloos plaatsie aan
het strand te zoeken, dan komt alweer

de monopolist en zeg: "weg met die

'Huis ter Duin' het gemeentebestuur
maatregelen te nemen opdal anderen
geen voorwerpen op he't door haar

klapstoelen, het strand rs niet meer vrij,
de wereld is verpacht."
Zo ging de heerTappenbeck een tijd door
en behandelde langdurig de volgende

gepachte strand zouden kunnen plaatsen.

stellingen:

Huis ter Duin ging wel erg ver en was
van mening dat het zelfs verboden was
dal schelpenvissers hun paard en kar

Het strand is de levensader van een

op het door Huis ter Duin gepachte
strandgedeelte zouden zetten.

badplaats.
Het strand mag slechts in beperkte zin het
voorwerp van vrije concurrentie zijn.
Het strand mag niet het voorwerp zijn van

speculalie voor de gemeentekas.

avond. Hij schreeÍ:

De strandverpachting zal een keerpunt vormen in de geschiedenis van

HalÍ achtl Het ongeduldige publiek zwijgt.

Noordwijk.
ln hoeverre de heer Tappenbeck kroko-

dillentranen weende, kan onderwerp
van discussie zijn. Uit gesprekken mel
ouderen is wel naarvoren gekomen dat
dorpelingen als zij tussen de gasten
op de gepachte gronden van Huis ter
Duin zaten, verzocht werd (zelfs nog na
1945!) zich te verwijderen. Doch dit even
terzijde.
HET CONFLICT ESCALEERT

ln de gemeenteraad van 17 juni 1910
kwamen diverse ingezonden brieven
over de lentjeskwestie en de strandverpachting aan de orde: Het beloofde een
spannende vergadering te worden.
Een toehoorder gaÍ in De Noordwijker
sarcastisch een impressie van deze

Daar komen de vroede mannen aan, de
mannen, die heden avond gevoelen, dat
7ij een zware taak zullen hebben, daar zij
onderling zullen moeten trachten tot een
oplossilg te kome,'r. aangaande de moei

lijkheden geÍezen uit de z.g. openbare
slrandverpachting. Somber gestemd zijn
zij allen zoowel de Raadsleden als de
Wethouders.....
De vergadering geopend zijnde door den

voozilter, gaat men overtot het voorlezen
en goedkeuren der notulen. Een welkom
oogenblik van rust.
Wat verder schreef hij:

Verder betoogt spreker (Dr.Kervel) dat
een openbare verpachling partijdigheid
uitsluit. Welke illusies heeft zoo'n raadslid ioch!
Hij besloot met: Ee, bescheiden raad wil
ik den meesten heeren Raadsleden nog

Het Noordwijkse strand in de tijd van de "strandoorlog".

geven. 'Bedenkt eer ge spreekt.'
De Íaad moest vergaderen over onder
andere de volgende ingezonden brieven:

de wethouder als particulier persoon
volkomen vrijslond deelte nemen aan de
verpachling, dat niets hem dat verbood

Een brieÍ met 136 handtekeningen van
inwoners van Noordwijk,
Een brief van de Vereeniging "Zeebad
Noordwijk aan Zee,
Een briefvan het Bestuur der Vereeniging
ler Bevordering van het Vreemdelingen-

en dal geen enkel wetsadikel daarover
handelde. Hij voegde hierbij wel aan
toe dat het optreden van de heer Van

verkeer,

buiten medeweten van BurgemeesteÍ

Een brief van een aantal pachters waar-

en Wethouders aan de verpachting had

der lvleer'volgens geen enkele afspraak
geschiedde, hij geen enkele opdracht had
en dat de heer Van der [,4eer volkomen

onder Wilhelm Tappenbeck, Erven

deelgenomen.'

W.H.van Konijnenburg, W.van Beelen,

Zeer langdurig ging de gemeenteraad in
op de strandverpachting mel als resultaa't

PBedijn, J.T.de Bes en H.Liefferink.
Men kwam weer uitgebÍeid terug op: - de
hoge pachtsommen waardoor prijsopdrij-

ving voor het gebruik van badkoetsen,
badsloelen enz., zou kunnen ontstaan,
- de te verwachten problemen bii het
opslaan van voorwerpen op de gepachte

stranden als er verschillende pachters
zijn,
- de grensconflicten bij het wegspoelen
van de grenspaalljes,
- de bedreiging van het vrije verkeer op
het strand en,
- de aantasting van de goede naam
van de badplaats waardoor gasten
Noordwijk de rug zouden toekeren.
De VW haalde aan dat er al geschillen
tussen pachters en de eigenaren van
een deel van het strand waren ontstaan
waarbij zelfs de hulp van de politie moest
worden ingeroepen. Sommige eigenaren
hadden een deel van het strand aÍgezet
met prikkeldraad.
Ook het optreden van wethouderVan der
Meer werd gehekeld. Door meete bieden
zorgde hij voor een grote prijsopdrijving.

dat er uiteindelijk niets veranderde.
Veel geschreeuw maar weinig wol.
Het raadsvoorstel werd niet ingetrokken.
AFZETTING OP STBAND
Op 22 juni 1910 verschenen een paar
kode berichten in 'De Noordwijker'.
Zondagmiddag werden zij die plaats
genomen hadden op de helling van de
duinen en op het strand vóór het Huister
Duin. door de directie dier l\,4aatschappij
verzocht zich te verwijderen tenzij men
van een badstoel wenschte gebruik te
maken. Op hel gedeelte strand boven de
hoogwaterlijn zijn ook borden geplaatst,
die een en ander verbieden.
Het volgende bericht:

Op het strand bij den Zuid-Boulevard,
eenige meters tèn zuiden van de eersten

toegangsweg naar het strand, is door

de

Du

jnexploitatie lvlaatschappij De

Toekomst een draadversperrin g geplaatst

boven de hoogwaterlijn. Een gevolg

Hij had vooraf niet medegedeeld dat
hij percelen strand voor derden zou
pachlen. De belangen van de andere

daarvan is dat de pachters van het recht
to1 het plaatsen van badkoetsen voor dat
terrein, bij hoogwater hun koetsen niet
kunnen ophalen.

pachters waren aan de willekeuÍ van de
wethouder overgeleverd.

De draadversperring is 27 M. van
den voet der duinen verwijderd en

Bu rgemeester Van Panhuys merkte
op dat bij de openbare verpachting

80 M. lang.

HERRIE OVER VLOEDLIJN

Hieruit bleek wel dat er binnen het

Rond de verhitte gemoederen over de

gemeentebestuur, waarvan Van der lvleer
deel uitmaakte, sprake was van bijzonder
prettige, werkbare verhoudingen!
Burgemeester Van Panhuys bleef kennelijk
heel kalm want de notulen zeggen:
De voozitter: ik wil dit niet laten rusten

verpachting van het strand kondigde
een ander ijzer. een zeer heet hangijzer
zich aan. Het gekissebis tussen pachters

en gemeentebestuur ging nu over de
hoogwaterlijn. Welke hoogwaterlijn werd

er bedoeld? De dagelijkse vloedlijn, de
vloediijn bij springvloed of een gemiddelde van deze twee vloedlijnen?
Deze 'moeilijke' kwestie werd door het
gemeentebestuur voorgelegd aan de

en ben verplicht nader in te gaan op
de uitlating van den heer Van der

l\y'eer

als zou door mijn toedoen Vink van
zijn standplaats bij het Strandhotel zijn
verjaagd. Vink heeft daartwee perceelen

Pvink, pachter van gedeelten van het

strand van 20 l\y'eter, gescheiden door
een ander perceel van 20 l\y'eter der

strand vanaÍ de hoogwaterlijn tot de

firma Konijnenburq. De badkoetsen van

eblijn, bleek een lastig heerschap te zijn.
Verscheidene ondedekenaars verzochten
de gemeenteraad om de pacht met Vink

Vink konden zich slechts op die van

te ontbinden. Vink was een moeilijke

zeebaden een zeer ongeschikte toestand

buurman die vooddurend zondigde tegen

was. Na hetgeen bij de verpachting en
later was voorgevallen, was het zeer

minister van Financiën.

de bepalingen in de strandverordening.
Hij nam het niet zo nauw met de hoogwaterlijn.

De heer Van der Meer was het hier
niet mee eens. ln de notulen van de
gemeenteraad van 14 september 1910

elkaar qescheiden smalle strandvlakken

bewegen, wat voor het gebruik van

verklaarbaar, dat de Íirma Konijnenburg

zich verzette tegen de onrechtmatige
plaatsing van Vinks koetsen op haar
perceel. Ook miste Vink de gelegenheid

zijn koetsen bij hoogen vloed spoedig

staal het volgende:
De heer Van der Meer zegt dat Vink niet
zou hebben geklaagd als hij gekregen
had wat hij meende te hebben gepacht
maar hij werd op alle mogelijke wijze
bemoeilijkt. En toen hij om hulp kwam
bijde burgemeester toen heeft deze hem
ook de Noord ingejaagd in plaats van
hem te helpen. (dan tussen haakjes: de
Voorzitter schudt: neen).
Ja, mijnheer de voorzitter. U hebt hem
wel degelijk verlaagd: Vink is met zijn
badkoetsen en zelfs met zijn stoelen,

te kunnen weghalen. Toen hij klaagde
over de mogeliikheid daar met ziin

soms met de menschen die op de stoelen
zaten, verdreven van het terrein.

de bevoegde rechterl

Ziet u het voor u. Krachtige mensen

zeggen: wat moeilijk is, schuif je naaÍ de
toekomst of naar een ander.)

had men toenl Stoelen met mensen erin
werden naar een ander gedeelte van het
strand gebracht, naar een gedeelte strand
dat door Vink gepacht was.

badkoetsen te slaan, gaÍ ik hem den raad
naar zijn perceelen te gaan op het noordelijk strand, die aaneengelegen waren.
Toen was daar nog geen quaestie van

afrastering, deze werd geplaatst, nadat
Vink er eenigen tijd was verschenen.
ln de kwestie wat werd verstaan onder de
hoogwatergrens, was meer'duidelijkheid'

gekomen. De minister van Financiën
deed zelf geen uitspraak maar liet een
uitspraak over de hoogwaterlijn over aan

(Niets nieuws onder de zon, zult

u

Ach, het seizoen was bijna voorbij.
Waarom zou je je in de wintermaanden
druk maken over problemen met

verpachte stranden als er toch geen

werd gebracht. De wielen van de badtent

badgasten waren?

waren met kettingen vastgebonden,

Echter in De Noordwijker verschenen
regelmatig ingezonden brieven over

daarom werd de tent op hoogeíe wielen
geplaatst en opgebracht. Tooals wij
het verwijderen der koetsen hoorden
noemen. De politie was bijna compleet
teqenwoordig, om de orde te bewaren,
zoo zulks noodig mocht blijken. Een en
ander tÍok zeer vele nieuwsgierigen, niet
alleen bewoners van ons dorp, maar ook

deze kwestie. Bussink, gemachtigde van

de firma Erven WH.van Konijnenburg,
vond het nodig om nog eens uitgebreid

de hele verpachting van het slrand
naaÍ voren te brengen, waarin hij weer
wees op de moeilijkheden die toen te
verwachten waren en die grotendeels

enkele voorzomergasten.

Ook in de gemeenteraad kreeg de

waren uitgekomen.

Toen het badseizoen weer begon, barstten

slrandkwestie weer volop de aandachl.
ln de raad van 9juni 1911 werden voornameliik oude koeien uit de sloot gehaald.
Een brieÍ van de minister van Financiën

de problemen rond de strandkwestie weer

over de eigendomsrechten van het

in alle hevigheid los. ln De Noordwijker
van 10 juni '191t het eerste bericht:

strand. brachl alleen maar verwarring.

NIEUWE PROBLEMEN

Hel jaar'1910 verstreek, 1911 kwam.

Pachter Vink had Donderdag zijn tien
badkoetsen op het strand gebracht, om
het badbedri,í te gaan exploiteeren. ziJn
stoelen stonden er reeds eenige dagen
eerder.
De badtent, waarin

badbenoodigdheden

bewaard worden, stond gisteren op
grond, die de heer Den Hollander de
zijne pacht.

De Landsadvocaat was eÍ nog niet uit.

WAAR GAAN WE HEEN?
Een onbekende briefschrÍver vroeg zich in
een ingezonden artikel in De Noordwijker

van 24 juni 1911 aÍ: Waar gaan we
heen? Ruzie tussen een aanlal pachters
waarbij soms de politie aan te pas moest
komen. Kleine treiteriien die het aanTien
van de badplaats schaadden. De bloei

Gisteren namiddag met den vloed had
Vink ook zijn koetsen en s'toelen 'naar
boven' getrokken, omdat het vloedwater
'tol aan den paal kwam, die de grens

van de badplaats was een Noordwijks
belanq, een bloei waaÍ veel inwoners
van Noordwijk aan Zee en Binnen hun

aangeefl. Toen de vloed begon af te

aan; Wij vernamen nog tot ons groot

nemen en reeds ongeveer 20 l\y'. beneden

genoegen, dat er gisteren een bespreking
plaats had tusschen eenige invloedsrijke

de grenspaal gedaald was, heeft de heer
Den Hollander aan Vink een paar malen
verTocht. koetsen en stoelen van zijn

brood mee verdienden. Schrijver haalde

personen uit de beide dorpen en dat

(Den Hollanders) grond te verwijderen,

daarvan het resultaat was, dat er ernstig
pogingen zullen aangewend worden om

wat Vink weiqerde. Toen heeft Den

tot een vergelijk le komen. Overbodig

Hollander zijn personeel lasl gegeven,
stoelen en koetsen te verwijderen van
zijn grond, en deze op te bergen op de
zoogenaamde'oude scheepsmakerij'.
Pachter Vink stond het met zijn zoons,
dochteren knecht kalm aantezien, dat al
zijn materiaaltegen den oprit naar boven

te zeggen, dat wij van harte wenschen,
dat die pogingen mogen slagen en deze

onverkwikkelijke kwestie aldus worde
opgelost.
De pesterijen gingen gewoon door. ln De

Noordwijker van 24 juni 191 1 lezen we:
Op I Juni Ll.stonden de 10 badkoetsen

Ook eigenaars van hotel Hoek en hotel Den Hollander bemoeíden zich stevíg met

de deining om de vloedlijn.
en ongeveer25 strandstoelen van pachter
Vink wederom op den grond van N. den
Hollanderen werden op hetdaadoe door
Den Hollande|tot Vink gerichte verzoek

door dezen daarvan niet verwijderd.
Daarom werden ze door Den Hollander
opgeborgen in een hem loebehoorende
of door hem gehuurde ruimte. Ze staan
daar nog, wellicht in aÍwachting van een
rechterlijke uitspraak.
INZET POLITIE
Relletjes waren er ook. AanhangeÍs van

Vink, meestal jongeren uit Noordwijk-

Binnen, hadden op zondag 11 en
donderdag 15 juni keel geschopt op de
stranden van Huis ter Duin. Veel succes
hadden ze niet, dankzij de uitstekende
poliiiemaatregelen.

De strandkwestie kreeg landelijke

bekendheid toen De l\y'aasbode op 26
juni 1911 in een lang adikel ingingopde
herrie langs de vloedlijn. Gesuggereerd
werd zelfs dat de politiemaatregelen op
Sacramenlsdag (11 juni)bij het katholieke

deel van de Noordwijkse bevolking
irritatie hadden opqewek't. Op zondag 18
191 1 liel De N,4aasbode weten, waren

juni

weer 20 veldwachters!, evenals op 11
juni, ingezet en werd verordonneerd dat
de herbergen vanaÍ twaalf uur gesloten
moesten zijn.

Zover was het al gekomen. Herbergen
gingen vervroegd dicht en er kwam
politieversterking; 20 veldwachters!l
RAPPORT-STRUYKEN

Wat verstond men nu precies onder de
hoogwaterlijn? Een antwoord op deze
moeilijke vraag was er nog steeds niet.
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De minister van Íinanciën liet het over
aan de Íechter want de Landsadvocaat
kwam er niet uit.

Het gemeentebestuur besloot op 28
iuni 1911 om proÍessor Struyken over

wederkeren?
Vergeet het maar!
Op last van het gemeentebestuur werden

de grenspalen, die door de pachters
waren geplaatst, opnieuw verwijderd.

deze kwestie advies te vragen. Hem
werd gevraagd: 'welke maatregelen de

De sÍeeÍ werd weer eíg grimmig.

gemeente zou moeten nemen om in het

DAGVAARDEN GEMEENTEBESTUUR

ongestoord gebruik te blijven van de

ln De Noordwijker van 16 september

rechten op het strand, door de gemeente
van het Hijk gepacht, en dat de rust op het
strand niet verder wordt verstoord.'

1911 lezen we:

Donderdag zijn op last van het
Gemeentebestuur de palen op het strand,

ln de gemeenteraad van 5 september

die, zooals wij in ons vorig nummer

1911 werd het rappodvan deze professor

vermeldden, weder doorde heeren Wvan

behandeld (zie bijvoegsel van De

Beelen, N.den Hollander en H.Hoek Jr.
waren geplaatst, opnieuw verwijderd,
gedeeltelijk in tegenwoordigheid van
den Loco-Burgemeester, den heer

Noordwijker van 13 september 1911).
Nadat proí. Struyken een uiteenzetling
had gegeven over de voorgeschiedenis.

schreeÍ hij dat de onenigheden waren
begonnen toen de pachters de dooÍ de
gemeente geplaatste grenspalen van
de verhuurde kavels, vastgelegd in de

strandverordening, zonder toestemming hadden verplaatst. De gemeente
hanleerde de grenzen overeenkomstig
de strandverordening.
Prof.StÍuyken gafde gemeente erÍlink van
langs. Op grond van de politieverordening
had de gemeente moeten ingrijpen toen
de pachters de grenspalen verplaatsten
en soms me't prikkeldraad hun terreinen
afzetten. De gemeente deed echler niets
met alle vervelende gevolgen vandien.

ProÍ.Struyken stelde de gemeenle voor
om alle palen le verwijderen en nieuwe
grenspalen le plaatsen overeenkomstig
de bepalingen in de strandverordening.
ProÍ. Struyken schreeÍ: Verzel van de
duineigenaren hiertegen is niette vreezen,
daar zoodanig verzet hen zonder twijfel
zou blootstellen aan eene strafvervolging

wegens overtreding van art. 180 strafwelboek, waarop eene gevangenisstraÍ
is bedreigd van ten hoogste 1 jaar oÍ
geldboete van 1en hoogste f. 300,--.
Zou hierdoor de rust op he1 strand

C.Alkemade Sr. De heer W.van Beelen
protesteerde tegen de wegname.
Naar men ons mededeelt is door de
gezamenlijke duineigenaren, de Duinexpl.
lvlij. de Toekomst, Maatschappij Huis ter
Duin, de heeren W.van Beelen, H.Hoek

Jr. en N.den Hollander besloten, het
gemeentebestuur te dagvaarden, wegens

het wegnemen dier palen, daar op die
wijze huns inziens inbreuk gemaakt
wordt op de voorwaarden, waarop de
zoogenaamde strandverpachting heeft
plaatsgehad.

RUZIE GAAT DOOR
ln De Noordwijker van 18 oktober '191 1
wordt een verslag ui1 de NBC overgenomen over de rechtszitting bij de Leidse
kantonrechter, waar de heer H.H. terecht
staat wegens het hebben van palen op
het zeestrand zonder vergunning.

De hele strandkwestie wordt bij de
kantonrechter weer tot in details naar
boven gehaald.
Uitspraak over 14 dagen.
Zou eindelijk de kantonrechter het verlossende woord spreken?

lntussen blijft de strandkwestie de

11
gemoederen bezighouden. De heer Kervel
gaat in de gemeenteraad uitgebreid in

op het door 404 personen getekende
adres waarin gezegd wordt dat hij op

ln De Noordwijkervan 23 december 1911

lezen we:

een onwaardige en schier beledigende
wijze zou zijn opgetreden tegen de
burgemeester inzake de strandkwestie.
ook een zekere Basta schrijft een halve

Door de heeren Alkemade (wethouder),
dr Kervel en Van Beelen (raadsleden) is
tot den heer Tappenbeck het verzoek
gericht om het procesverbaal tusschen
de gemeente en Huis ter Duin door
eene minnelijke schikking ten einde te

Noordwijker vol over hel advies van proÍ.

brengen.

Struycken. Dat advies was niet nodig
geweest als de raadsleden hadden
geweten welke rechten de gemeente

toegezegd.
De hele strandkwestie loopt uiteindelijk

wel had en welke rechten niet. Met veel
bewiizen hoopt hij zijn gelilk te krijgen.

Of de ingezetenen van Noordwijk in
oktober 191 1 wakker lagen van de
strandkwestie valt te betwijfelen.

Door Huis ter Duin is medewerking
met een sisser af.
ln de gemeenteraad van dinsdag. 14 mei
1912 staat op de agenda: 'Huur van het

strand' en'Vermindering pachtsommen
van het strand.' Men is heel lieÍ tegen
elkaar en na de beraadslaging worden

VONNIS KANTONRECHTER
ln De Noordwijker van 31 oktober 191 1
lezèn we:
De kantonrechterte Leiden heeÍt Dinsdag-

de voorstellen van het gemeentebestuur

morgen vrijgesproken den heer H.H. te
Noordwijk aan Zee, gedagvaard wegens

twee badseizoenen vol commotie,

zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De toestand van vóór 1910 wordt, na
grotendeels in ere hersteld.

het hebben van palen op hetzeestrand bij

Noordwijk in strijd met de Noordwijksche
strandverordening.

De kantonrechteÍ overwoog dat niet
wettig en overtuigend bewezen was het
hem len laste gelegde, namelijk dat de
palen waren geplaatst op het zeestrand,

d.i. op een gedeelte van het Noordwijksche strand, dat op gewonen tijd door
den vloed wordt bereikt.
De eisch was Í. 3,-- boete subs. 1 dag
hechtenis.
ln het commentaar zegt De Noordwijker

dat uit dit belangrijke vonnis opnieuw
blijkt dal het beleid van de burgemeester
in de strandkwestie volkomen juist was.

MINNELIJKE SCHIKKING
Er liep nog een dagvaarding van Huis

ter

Duin tegen de gemeente over (u raadt het
al)hetwegnemen van palen op het strand

door de gemeente,

Ees Aartse.
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KLEDERDRACHTGROEP
PRINSJESDAG 2OO5
Burgemeesier H. Groen heeft ons uitgenodigd aanwezig te zijn bij de Íeestelijkheden rond Prinsjesdag in Den Haag.
Op de Korte Vijverberg zullen wij in onze
mooie Noordwijkse klederdrachi staan
om koninqin Beatrix toe te wuiven, samen

met andere klederdrachigroepen uit
Zuid-Holland.
leder jaar is er een andere provincie aan
de beuft om een afvaardiging te sturen.
EEN-TWEE-DRIE, EEN HOEDJE VAN...
lvlocht u dit seizoen ons museum nog niet

hebben bezocht, dan weten deze drie
leuke meisjes u vast over te halen snel
te komen. Zij waren u voor en hebben
rnet veel plezier hel museum van onder
tot boven bekeken. Op de middenzolder
konden ze het niet laten diverse hoedjes

te passen, die er speciaal voor de
bezoekers hangen.

Teksi: Sjaan van Kekeren-Brouwer
Foto's Eli van Kekeren.:

NIEUW VISSERSECHTPAAR

Zo af en toe veÍlaat een lid onze klederdrachlgroep wegens studie. verh.rizing

Al snel worden deze opengevallen
plaatsen opgevuld door nieuwe leden.

Zo ging het ook mei Gerda en Cees
Admiraal. Ongetwijfeld kent u hen. Beiden
zijn actief in het verenigingsleven. Vooral

Cees heeÍt op dat gebied zijn sporen
verdiend. Gerda heeft het bovendien druk
met de kleinkinderen.
lvlaar een nieuwe uitdaging gaan ze niet
uit de weg. lnmiddels hebben ze al met

veel verve een paar keer opgeireden.
Ze zien et dan ook zeer verzorod uit in
hun zondagse vissersdracht, met alles
erop en eraan.
En passant rnaken ze gelijk reclame voor
de lentoonstelling in de Blauwdotterzaal,
die zeer de moeite waard is.
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DË DUINEN IN VROEGER TIJD
Onder het pseudoniem Gentilis schreef de jachtopzíchter Engel van der Meulen

aiikelen in de Nederlandse Jager Voor een groot deel gingen deze stukies over
de duinen tussen Noordwijk en Zandvooft. Een van ziin pennenvruchten volgt
hieronder:

gevoelige snaar. lk ben in hel gebied van
de Amsterdamse Waterleiding geboren,

Er waren zo veel konijnen dat ze naast
afschot ook in hun holen werden uitgegraven door speciale konijnendelvers.
l\,4eer landinwaarts lagen de vlakken,

in 1912. lk bracht er mijn jeugd door
en werkie er later als jachtopzichter.

ondergroei van liguster en wilde rozen.

Wie mij vraagt: 'Hoe zagen de duinen
er in mijn jeugd uit?'raakt bij mij een

De duinen zagen er in mijn jeugd heel
anders uii dan nu. Achter het l\y'arelvlak

lagen grote stuiÍduinen waarop zich
een kolonie visdiefjes had gevestigd.
Hogerop, naar de l\,4iddelbergen toe,
was een kolonie van zilvermeeuwen. Het
duin was groener, er groeide meer mos
en duingras en de duindoorns waren niet
hoger dan tachtig centimeter. Alles werd
door de konijnen kod gehouden, zodat je
in het kale duin een vluchtend konrjn vrij
ver kon volgen.

met in de valleien berkenbossen met een
Oude, door de zeewind geleisierde, grove
dennen decoreerden het landschap, lerwijl
dichter naar Vogelenzang toe ook eiken
groeiden. ln de zomer bloeide hier het

rondbladig wintergroen en bij de water

gaten het toen al zeldza'ne parnassia.
Die watergaien stonden 's winters vol en
dienden in de zomer als drinkplaats voor
wild en vogels. Later zakte het walerpeil

in de duinen en moesten ze jaarlijks
worden uitqeqraven. Jachtopzichter
Ouwe Jan van Honschoten vertelde wel

Het samenkomen van de konijneniagers en de konijnendelvers.
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eens dat hij als jonge kerel 's winters op
de schaats vanuit Zandvoort naarde kerk
in Vogelenzang ging.

zorgde voor voldoende voedselvoor deze
kleine jagers.

Het Oudeland, het Haasvelderland en
NACHTEGALEN
ln de berkenvlakken Íloten de wielewalen
en in bijna elk bosje zong een nachtegaal.
Er broedden tevens ransuilen, torenvalken
en enkele eksters- Deze laatste werden
door de jachtopzichters kort gehouden.
Tapuiten waren niet zeldzaam en soms
vond ik het nesl van een grauwe klauwier.

ln de laagst gelegen dellen broedden
tussen het riet bruine- en grauwe kiekendieven. ln het voorjaar zetten de wulpen,
kieviten en scholeksters hun territoria uit

waarbij op elke veertig hectare wel een
wulp broedde. Ook de nachtzwaluw was
in die tijd niet zeldzaam. Bij het zoeken
naar kievrtseieren zong de geelgors zijn
eentonige liedje en kwam je roodborsttapuiten en paapjes tege'r. Hermelijnen
kwarnen veelvoor, de hoge konijnenstand

Het op pad gaan voor de koníjnenjacht.

het Vogelenvelderland waren vruchtbare

weiden. Daar liepen de koeien van de
duinboeren tot hun uiers in het gras
terwijl in de slolen rondom de weiden
dotterbloemen en watervergeetmeniet
stonden. Op het Haasvelderland stond
de boerderij van Bram de Wit die al snel
werd afgebroken. De boerderijen in het
Panneland en het Vogelenveld bleven
nog wat langer in bedrijÍ en Toon Jansen
woonde nog in het Zwarteveld. Hetgraven

van het Oosterkanaal in 1927 gaf de
nekslag aan de boeren en tuinders in het
duin. Zij rnoesten hun bedrijven opgeven.
Ook de duinflora ging snel achteruit. Het
duin kreeg in plaats van een groene een
beige kleur. Alleen de meidoorns hielden
het vol, de vlierstruiken echter legden
het loodje.
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eens dat hij als jonge kerel 's winters op
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het Vooelenvelderland waren vruchtbare

Het Oudeland, hel Haasvelderland en

ln de laagst gelegen dellen broedden
tussen het riet bruine- en grauwe kiekendieven. ln het vooriaar zelten de wulpen,
kieviten en scholeksters hun territoria uit

waarbij op elke veedig hectare wel een
wulp broedde. Ook de nachtzwaluw was
in die tijd niet zeldzaam. Bij het zoeken
naa. kievitseieren zong de geelgors zij'r
eentonjge liedje en kwam je roodborsttapuiten en paapjes tegen. Hermelijnen
kwamen veelvoor, de hoge konijnenstand

Het op pad gaan voor de konijnenjacht.

weiden. Daar liepen de koeien van de
duinboeren tot hun uiers in het gÍas
terwijl in de sloten rondom de weiden
dotterbloemen en watervergeetmeniei
stonden. Op het Haasvelderland stond
de boerderij van Bram de Wit die al snel
werd afgebroken. De boerderijen in het
Panneland en het Vogelenveld bleven
nog wat langer in bedrijÍ en Toon Jansen
woonde nog in hetZwarteveld. Het qraven

van hel Oosterkanaal in 1927 gaÍ de
nekslag aan de Lroeren en tuinders in het
duin. Zij moesten hun Lredrijven opgeven.
Ook de duinflora ging snelachteruit. Het
duin kreeg in plaats van een groene een
beige kleur. Alleen de meidoorns hielden
het vol, de vlierstruiken echter legden
het loodje.
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HAUS BRIE
ln De Blauwdotter van zomer 1997
stond een artikel over de kunstenares
Emy von Briesen. Deze uit Duitsland

afkomstige Íreule liet rond 1900 in
Noordwijk Haus Briesen bouwen. Het
stond aan de Erasmusweg, in die tijd

uii. Hierheen trok na den oorlog eene
Dusseldorpsche schilderes zich terug.
Van haaÍ atelierraam uit geniet men van
een blik op de duizendvoudig wisselende
zee en men zou geloven: hier woont eene
zeeschilderes. Doch dat is misgedacht.

nog Pickéweg geheten. Emy von Briesen

genoot bekendheid als schilderes

en

DIERENVRIENDIN

dichteres. Haar werk was vooral religieus

Als een der eerste industrieschilderessen

getint. ln het genoemde siukje in

was zij van ouds aÍ eene groote dierenvriendin en schilderde, nevens kostelijke dierenbeelden, talrijke bijbelsche
voorstellingen als uitdrukking van haar
godsdienstig gevoel. Zo maakte zij onder
meer altaarstukken voor kerken. Sinds
eenige jaren heeft de kunstenares, die op
kerstavond haar 75ste verjaardag viert,
zich teruggetrokken in het kleine witge-

De

Blauwdotter kwam de vraag naar voren
of zij ook in Noordwijk heeft gewerkt en
of er werk van haar in Noordwijk bewaard
is gebleven.

Van verschillende zijden is op die opÍoep

gereageerd. Zo schreeí Rie Wassenaar
dal haar grootvader, Jan Kloos, contacten

had onderhouden met de Íreule. Zo
kreeg hij van haar een ets, Ecco Homo,
Christus met de doornenkroon. Deze ets
is nog steeds in het bezit van de familie.
lvlevrouw Wassenaar schrijft dat men de
ets gerust kan komen bekijken. OÍ dat is
gebeurd is onbekend, maar inmiddels is
de ets nu gefotografeerd en wordt hierbij
afgedrukt.
LJit het archieÍ van Kloos blijkt nu dat hij
vrijgeregeld met Emyvon Briesen corres-

pondeerde en er ook overhuis kwam.
Zo schreef Kloos op 2 maad 1935 haar
een bedankbriefje voor de felicitatie die

kalkte huisje naast de villa. Haus Briesen
is aan de vrome zusters overgelaten.
ln vertrouwde vriendschap leeft zij hier
mèt haren verwende kater en met het
welgeaarde hondje te samen. Dagelijks
voedert zij ook op haar balkon de haar
zeer bevriende spreeuwen en musschen.
Ze schijnt een eigen spraak mel de dieren
te voeren. Het is een klein modern asyl
(toevluchtsoord). Helaas is de schilderes
lang niet genoeg vereerd gewordenl HaaÍ
ind ustrielan dschap pen en dierschep-

pingen doen volkomen modern aan. ln

hij ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag

de laatste jaren voltooide zij ook menig

van haar had ontvangen. Eerder al, in

kundig borduurwerk. l\y'oge haar nog een
gezegende oudeÍdom beschoren zijn!
Freule Emy von Briesen overleed op de
leeftijd van 79 jaar in 1936 en werd op het
rk kerkhoÍ in Noordwijk begraven. Haus
Briesen en hel witte huisje llse werden in
de oorlogsjaren aÍgebroken.

'1928, had de kunstenares hem

gecompli-

menteerd met het uitkomen van zijn boek

over Noordwijk. Van de hand van Kloos
bevindt zich in het archieÍ een gelukwens
aan de TsJarige freule. N,4ogeliikerwijs is
deze wens in een van de plaatselijke of
regionale bladen afgedrukt;
De schilderes Emy von Briesen 75 jaar.

Achter de duinen van Noordwijk steekt
het hoge huis Briesen ver L,oven de zee
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WATER UIT DE LEK

Het inbrengen van water uit de Lek in
het duin, rond 1950, bracht een grote
verandering. Er vormden zich meedjes
en plassen die veel eenden en enkele
knobbelzwanen aantrokken. Nog weer
later zorgde de ziekie myxomatose dat
de konijnen vrijwel verdwenen. Daar

Ze werden uiteindelijk een plaag voor
het pluimvee van de randbewoners en

nesl van een houtsnip werd onidekl.

zorgden ervoor dat het wild en de vogels
sterk achteruil gingen.
Zo zie je wat er in zestig jaar kan veranderen. Parnassia, d uizendgu lden kruid,
hannekenskruid, vleug e lt jes bloem,
allemaal verdwenen. lk ben niet gelukkig
met wat er voor in de plaats is gekomen,
maar veel mensen bekijken het anders.

Ook zagen we op De Plak prenten van
een ree. Het bleek een eenzame geit
te zijn waarna Ouarles van Ufford een
bok en een geit uit Twente liet komen.

Ze kennen het duin niet van vroeger.
En in het voorjaar, als de meidoorns
bloeien, in de zomer met toorls en
teunisbloem, als de ossentong en het

Ze werden in mijn hrijzijn bij de Droge
Kom uitgezet. Patrijzen waren er niet

slangenkÍuid staan te pronken, dan is het
duin noq steeds mooi...

stond tegenover dat in die tijd hei eersie

meer, wel nog veelfazanlen. Die werden
door de opzichters gekweekt en voor de
jacht uitgezel. Ook bergeenden. die in
kon jnenholen broedden. verschenen in
het duin. Rond 1964 kwamen de eerste
vossen. Ze zijn waarschijnlijk uitgezet.

Arie Caspers (Aatje Pros Aatje de Krul), 1880-1967, Piet Caspers, 1906-1989,
Aríe Caspers, 1933 heden, Piet Caspers, 1959-heden.
lngezonden door Arie Caspers.
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ffi
Foto van de ets die Jan Kloos heeft gekregen van Emy von Briesen.
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JEUGDHERINNERINGTN AAN NOORDWIJK
De elfde april 1977. Al lang ben ik, Anna

Elisabeth Gerretsen, van plan eens wat
jeugdherinneringen op te schrijven, maar
ik wist niet hoe te beginnen. Tot Hein

vandaag zei 'begin maar met: lk ben
geboren uit zonnegloren. En uit een zucht
van de ziedende zee'.
Dit is dus het begin en in zeker opzicht
een goed begin, want zon, zee en wind
zijn zeer nauw verweven met mijn jeugdjaren. Als ik me niet vergis is het om mij
geweest - vanwege ziekte - dat we in de
zomer naat Noordwijk gingen. Er werd
een huis gehuuÍd van Plug, een boer.
Zijn broer, timmerman aannemer, bouwde

later Qui Procul voor ons, een heerlijk
huis met grote glazen schuifdeuren. Hei
stond aan het eind van een zandweggetje
met vrij ui'izicht op de duinen. Met drie
minuten lopen was je aan het strand. We
waren daar de maanden juli en augustus.
Toen ik iets ouder werd, begreep ik wat
het was om jeder jaar weer zo'n vakantie

te hebben. Omdat de schoolvakantie
pas halÍ juli begon kregen we een taak
op, maar veel deden we daar niet aan.

kroos en kwaffr er helemaal nat en vies
weer uit. Om de paarden te laten rusten
stopten we halverwege bij de uitspanning
Den Deyl, ik meen bij Wassenaar. Daar
werden mens en dierdan gelaafd. Heerlijk
was de aankomst in Noordwijk, waar je
alles in bezi't nam door in en om het huis
te hollen.
BADEN IN ZEE
Baden in zee heette in dietijd aangrijpend
en dai is hei ook nu nog. Daarom is het
zo veÍkeerd als mensen lang in het water

blijven, tot ze er blauw en bibberend
uitkomen. Wij mochten pas in zee als
we een week in Noordwijk waren en dan
nog om de andere dag. We baadden's
morgens en mochten niet langer dan tien
minuten in zee blijven. 's Middags na het
bad werd er geÍust, bij mooi weer in het
weilje var Plug. Temidden van de geurige
tijm met een boek bij je. Zondags werd
er niet geLraad. Vreselijk als het dan juist
zulk mooi weer was. Maar aan al deze
regels werd streng de hand gehouden.

Ook mochten we zondagsm orgen s

Hoogstens op regenachtige dagen.

onder kerktijd niet naar het strand. Mama

De voorbereidingen voor het vertrek
waren al zo heerlijk. Allerlei dingen die
mee moesten werden alvast bij elkaar

ging altijd trouw naar de kerk, ondanks
de lange diensten. Toen we wat ouder
werden gingen we wel eens mee. Het
moest niet, maar we deden het dan
voor mama. Soms liep ze alleen, netjes
aangekleed, het zandweggetje af, maar
dikwijls kwam er toch een van ons achter
haar aangerend om haar gezelschap te
houden. Papa preekte er ook wel, maar
hij kwam pas laler in het seizoen, omdat
hij niet zo lang weg kon uit Den Haag.
Om nog even op het baden terug te
komen, heel in het begin baadden we al
voor het ontbijt. Dat was waarschijnlijk
omdat we geen badpak hadden. lk heb
een flauwe herinnering aan een gewoon

gelegd. Dat was niet weinig, vooral in de
tijd dat er nog kleine kinderen waren. De
vrachlrijder uit Noordwijk kwam met zijn
wagen en paa.d alles ophaler. Wat ging
er een fijn gevoel door me heen als we
uit school kwamen en Van der Niet voor
de deur zagen staan. Wij volgden dan 's
middags in een soori vigilante, een groot
rijtuig. lk denk dat de groteren met de
trein gingen. I\,4op de hond ging ook mee
in het rijtuig en er was altijd een po voor
de kleintjes. Toen lVIop een keer uitgelaten
moest worden sprong hij in een sloot met

20

er eerst niet in en rende maar in zijn
zwembroekje langs het water tot hij zijn
angst overwon. Toch had hij net als Tora

als baby op warme dagen in het lauwe
binnenwater gelegen.

Een enkele keeÍ mochten we uit de
koetsen baden. Dat was een sensatie
om met een paard voor de koets in het
water gereden te worden. Je moest een
vlaggetje aan de koets omhoog trekken

ten teken dat je na het baden teruggereden wilde worden. De badmeester

klopte op de koets voor het paard
aantrok, anders zou je door de schok
omvallen. Maarhet baden buiien de paal,
waarbi, er ondeÍ een cape of regenias

werd aan- en uitgekleed, vond ik toch
leuker. Vooral als het hard woei was daar

wel een zekere handigheid voor nodig.
We hadden in het seizoen een klein tentje
oÍ, als we met nog niet zoveelwaren, een

Drie kinderen Plug in 1914 in de tuin
van hun grootouders met uitzicht op
De Kroft. Nel en Gra waren kinderen
uit twee gezínnen.
wit katoenen hemd, dat als badpak dienst
deed en zo akelig op je lichaam plakte.

Laler kregen we badpakken, maar ook
van kaloen. Die plakten dus ook, wollen
waren kennelijk te duur. l\y'ama stond dan

strandstoel. Voor beschutting tegen zon
en wind was dat wel nodig. Soms was
het een hele worsteling met de wind als
je een krant wou lezen of als mama wilde
schrijven. De blocnote ging nogal eens
mee naar het strand. I\y'ama had meestal
een sjaaltje om haar hooÍd om het haar
wat bij elkaarte houden. Ze zag er op den
duur uit als een bruinverweerde zeeman.
Daardoor waren haarogen lichtend blauw.
Ze baadde altijd voor het ontbijt. Als wij
naar beneden kwamen kwam zij heeíijk
opgefrist rnet haar badtas aanlopen.
Na het eten mochten we tot acht uur nog
even buitenspelen. Niemand had een

aan het strand en waarschuwde als we
er uit moesten. Toen we groter werden
gingen we overdag met een hele groep
buiten de mijlpaal. Daar mocht je baden
zonder van de badkoetsen gebruik te
maken. We kleedden ons dan uit boven

tijd thuis. [.,lisschien zagen we het aan de
stand van de zon. Een enkele keer hoorde
je de torenklok slaan. Meestal buten we

aan het strand, tegen de duinen aan.

in de duinen. Bij een bepaalde plek

Als we voorbij de paal waren gingen de
meisjes naar boven terwiil de jongens
nog wat doorliepen. We mochten er niet
te ver in, even boven je middel. lk moest
altijd op de kleintjes letten. Paul durfde

een duinpan mocht je vrij t uten. Degene

horloge, maar toch waren we altijd op

in

die je zocht mochl niet in de duinpan
blÍven hangen, maar moest goed zoeken.

Het werd dan vaak een ware wedren
wie er het eerst bii de buutplaats was.
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Qui Procul in de duinen bij Noordwijk. Grootmoeder Gerretsen en mama in de
veranda-

Soms verried je de schuilplaats door
je hooÍd iets te veel boven de dekking
te verheÍfen, zodat je gezien werd.
Een enkele keer speelden we 's avonds
buut op het strand. De bij elkaar gezette

badstoelen en tentjes boden prachtige
gelegenheden om je te verstoppen.
Het strand op zich zelf had dan niets
aantrekkelÍks. lntegendeel, iets dreigends.
Hel zand was koud en de zee had iets
vijandigs. ln de duinen speelden we ook
vaak rovertje. Als je hoorde bij degene
die doorde roveÍs gepakt moest worden,

dwaalden we soms een heel eind de
duinen in. Er viel dan ineens een gevoel
van angst over me. Het spel werd dan te
veel werkelijkheid en ik was bang dat ik
echt door iemand gepakt zou worden.
TENT OP STRAND
Een tijd lang hadden we een grotetent op
het strand. Meer een huisje dat tegen de
duinvoet aan stond, waarin je schoppen

en kleine stoeltjes kon opbergen.
Dat huisje was iets heerlijks. Zo stond er
ook het croquetspel in. Dat spel hebben
we veel gespeeld! We zouden het nog
veel meer gespeeld hebben als er geen
vloed was geweest. Het moest flink laag
waterzijn wilde je een modcroquetstrand
hebben. Op de boulevard stonden drie
huizen. Het middelste was van oom
Simon, de vader van Klaartje Hogerzeil.

Hel huis daarnaast was GolÍzang en
werd bewoond door doctor Boers.
Die had een meisje en een jongen die
Gerard heette. Hij is later huidarts in Den
Haag geworden.
En dan de dieren die we hadden. Een keer
drie honden tegelijk. Onze eigen hond,

de zieke hond van een pensionhouder
tegenover ons en een hondje dat Huub
van slrand meebracht. lemand had het
pasgeboren beestie in zee gegooid om
het te verdrinken, maar het was nog
levend aangespoeld. We hebben het in
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Hel lied van de vuurrode bloem. Eline
Vere van Couperus mochten we pas lezen

als we achttien waren. Toen het voor mij
zoverwas, is de decadente geest van het
boek me echler ten enenmale ontgaan.
Toen we een keer met Pasen oÍ Kerstmis
ln Noordwijk waren las Huub ons Onder

het strodak van Hille GaeÍthé voor.
We zaten dan om de kachel en vonden

het prachtig. We hebben de schíijÍster
nog een brief geschreven, dat we het
boek zo mooi vonden en kregen ook
antwoord van haar. Wat er in haar brief
stond weet ik niet meer. Jammer dat we
de brief niet meteen in het boek hebben
gelegd.
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Spelen op het grasveld achter de
boerderij.
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leven weten te houden door het's nachts

mee naar boven te nemen met op een
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petroleumstel zijn voeding. IMama en
ik zorgden voor hel dieí de een in de
voor- de ander in de nanacht. Uiteindelijk
kwam het hondje bij de zuster van onze

kruidenier, Vegt, in Den Haag lerecht.
Dat was een goede oplossing, het hondje
van die familie was overreden, maar ik liet
er heel wat traantjes om vallen.

Op regenachtige dagen konden we
ons ook aardig vermaken. We hadden
spelletjes en mochten boeken uit de
bibliotheek halen. We kregen van iemand

ook eens leeswerk. Het waren oerdegelijke boeken, zoals over Johannes Hus
die voor zijn gelooÍ de brandstapel op
moest. De geefster dachl zeker dat het
juist iets voor ons domineeskinderen
was, maar wij Vonden er niets aan. We
lazen liever Schoolidyllen van Top Naefen
een Zweeds of Noors boek met de titel:

Jan Plug en Neeltje Verloop in het
zonnetje.

I

DE RAMP MET DE KW 47
Op 24 november 1919 raakte tegen
middernacht de zeillogger Noordzee 5 in
moeilijkheden. Het schip was eigendom
van rederij Noordzee en was geladen
met 21 last haring op weg naar lJmuiden.
Schipper J. Ras probeerde zee te houden,
wai echier bij aanschieiende wind uit ZW

tot ZZW grote moeite kostte. Bij het
slechte zicht lukte het niet het licht van
de vuurioren te verkennen. Tegen 2 uur
in de nacht raakte het schip vast op de
derde bank. lvlen zag nog wel kans om
te takelen (noodsignalen te geven), maar

naderde de redboot het schip. Het werd
inmiddels licht en men zag de bemanning
in het want hangen. Ze hadden geen tijd
gehad om zich aan te kleden. Een van de
schepelingen, A. Hellenberg, hing ondersteboven aan zijn voeten in de mast.

GRONDZEE
De redboot kwarn zeewaarts langs het
achterschip van de KW 47, maarwerd op
dat moment door een zware golf voorbij
en ter hoogie van het wrak gegooid.
Het ankerwerd op bevelvan de bootsman

die bleven ongezien. Het schip werd

uitgezet waardoor de redboot op een

oveí de bank gegooid en strandde tegen
de tweede bank, recht voor paal 79.

aÍstand van tien tot twintig rneter van de
logger kwam te liggen. Dooí middel van
vuurpijlen werd geprobeeÍd verbinding
met het schip te leggen. De eerste twee

De bemanning van 13 koppen klom
daarna in het want. Pas in de vroege
ochlend, tegen 6 uu( werd het wrak
gezien door een jongen van acht jaar, Van

Rhijn, die aan het jutten was. Hij rende
terug naar het dorp en waarschuwde
Leen Hellenberg en Cees den Hollander.

pijlen mislen het doel; de derde was raak,
maa. helaas brak de lijn. Jan van Kan riep
de opvarenden toe om kalm te bliiven en
vooral niet over boord te springen. Hij was
nog niet uitgesproken oÍ een grondzee
gooide de boot om, waardoor deze los

Via Teun van der Berg werd daarna
de vaste bemanning van de redboot

van het anker raakte. Enkele van de

gealarmeerd. Daarbijwaren Jan van Kan
en zijn twee zoons Jan en Arie.

terecht.

De redboot werd direct klaargemaakl
en er werd besloten niet lang op de

redders kwamen daarbij onder de boot
IVIet hun stugge zwemvesten
aan waren zij niet in staat om zich onder
de boot uit te werken. Ane van Kan hing

vasie roeiers 1e wachten, maar enkele

buiten de boot en merkte dat iemand

beschikbare vrijwilligers in te zeiten. De
boot was kod nazeven uurop het sirand,
een uur na hoog waier. Dai betekende
dood tij, maar door de harde zuidwestenwind bleef hettij iets lanqer doorsiaan.
De zee stond daarbij tot aan de duinvoel.
Er werd besloten de boot voor het dorp

van onder de boot zich aan zijn voeten
vastklemde. Het bleek zijn broer Jan te
zijn die hij vanonder de boot lrok waarop
zij samen naar het strand zwommen.

te lanceren, eerst door de branding heen,
om vervolgens met de wind schuin achter

Vanaf het sirand werd daaÍop mei
paarden en lijnen hulp geboden en bracht
men alles wat mogelijk was aan de wal.
Van de KW 47 sprongen vier opvarenden

over boord en kwamen behouden op

noordwaarts te roeien. De kar met de
vier spannen paarden volgde langs het

het strand. De drie redders die onder de

strand. Daar spoelden intussen brelen en
netten van het schip aan. Even na B uur

het strand, twee van hen Vink en Cramer

boot waren gekomen spoelden aan op
levenloos. De derde, Hellenberg, gaf
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nog tekenen van leven waarop door Jan

Er werd echter ook kritiek gehoord.

van Kan sr, de enige mel een EHBO-

Dit belrof het ieil dat men zee had

diploma, kunsimatige ademhaling werd
toegepast. Hoewel hij even zijn ogen
opsloeg overleed ook hij bij het vervoer
- op een schelpenkar - naar het dorp.
lntussen werd met paarden de redboot
vaslgemaakt en naar de wal getrokken.
Jan van Kan nam daarop het initiatieÍ
om nogmaals een reddingspoging te

gekozen zonder dat de vaste bemanning
bij elkaar was. Tevens meende men dat
de redboot, vanwege het gevaar tegen

ondernemen. Het was intussen halÍ
elÍ in de ochtend geworden. Het water
was iels gevallen en de zee slechtte aÍ.
l\,4et een volledig vrijwillige bemanning
stak de boot onder leiding van Van Kan
een tweede keer in zee. De bemanning
roeide nu recht op de boeg van de logger
af en slaagde er in de acht overlevenden

over te nemen en behouden aan wal te
brengen. De dode opvarende in de mast

bleef achter en werd's avonds tegen
tien uur door de reddingboot van Katwijk
geborgen.

KRITIEK
eerstetocht bestond
uit: Dirk Ammeraal, 53 jaar, Cees den
De bemanning op de

Hollander.3l jaar. Jan Cramer.33 iaar,
Jan van Kan sr, 49 jaar, Hendrik Vink, 50

iaar, Leended Hellenberg, 29 jaal A(ie
Duindam,42 jaar, Nico van Beelen,20
jaar, Willem van Beelen,22 jaar, Jan van
Kan i, 23 jaar, AÍie van Kan, 19 jaar. De

tweède tocht werd uitgevoerd door J.
van Kan sí smid, C. Boon, veldwachter,
J. van Konijnenburg, kastelein, J. van
Duyn, onderwijzer, E. van Rooyen, visser,

S.Verloop, timmerman, jonkheer E.J.C.
Greven en P Duindam.

De verslagenheid en het medeleven
in het dorp waren groot. Niet alleen in
Noordwijk, heel Nederland was begaan
met de slachtofters en in bewondering
voor de moedige redders. Uit heel het
land stroomde geld binnen ten bate van
de achtergebleven weduwen en wezen.

het achterschip van de logger te pletter

te slaan, niet zeewaarts het wrak had
mogen benaderen. De bool had beter
aan de strandzijde voor het wrak langs
kunnen varen. Wel zou men dan in de
branding van de tweede bank hebben
moeten roeien, maar de tweede tochi
bewees dat dit mogelijk was. [.4en vergat

echler dat de zee 's morgens vroeg tot
de duinvoet stond en dat het met acht
paarden niet mogelijk was de boot naar
de plek van de stranding te rijden. Hoe
het zij, de Raad voor de Scheepvaart,
die daags na de ramp een onderzoek
instelde. achtle de eerste reddingspoging
gezien de omstandigheden realistisch en

vond enig onderzoek naar vermeende
fouten niet nodig.
Jan van Kan
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ln 1429 hield Floris Willemsz.?) van de
Boekhorst een 'huysinge ende erve,
liggende ende staende tot noenich achter

die kerck'in leen van Margaretha van
Boergondié. Op 6 maart van dat jaar gaÍ

Jan Florisz. zijn vader toestemming dit
huis en ed, waar Claes van de Boekhorst

tot zijn dood had gewoond, te verkopen,
met uitzondering van het 'huys vierkant'
achter in de boomgaard waar zijn oom
Jan van Noordwijk gewoond had.
He't lijkt aannemeliik dat Floris deze
behuizing korte tiid later aan zijn verwant
(achlerneef?) Frank van de Boekhorst
heeft overgedragen. Een half jaar later,
op 12 augustus 1429, draagt Jan van
de Boekhorst (Florisz.?) op zijn beurt
een 'husinge ende hofstede' achter de
kerk over aan Frank van de Boekhorst.
De omschrijving hofstede duidt op het
karakter van een boerderij. Het zou
hierbij dan gaan om het'huys vierkanl'
in de boomgaard. Beide huizen zouden
dan tezamen de basis voor het klooster
gevormd hebben.
Het kan echter ook anders gegaan zijn.

ln dat geval heeft er geen transactie
tussen Floris en Frank plaatsgevonden maar alleen tussen Jan Florisz.
(als edgenaam van zijn vader) en Frank.

De'huysinge ende erve'uit de akte van
6 maan is dan identiek aan de'husinge

derde orde in het bisdom Utrecht een huis
en hofstede met toebehoren ten noorden
van de paÍochiekerk ter beschikking had
gesteld'opdat er een convent van zusters
van die orde in gevestigd zou zijn'.

Frank werd bij deze kloosterstichting wellicht gelnspireerd door een
aantal edelen uit zijn naaste omgeving.
Zo stelde Jan van der Woude, heer van
Warmond, in 14'10 een huis en goederen
beschikbaar om in die plaats een klooster
te stichten. De Leidse edelman Boudijn
van Swieten kocht in 1428 van Hendrik
van Wassenaar, burggraaf van Leiden,
de ruihe van het jachtslot Paddenpoel.

Op deze plaats stichtte hij vervolgens
het klooster Mariënpoel. Frank van de
Boekhorst was bij de genoemde verkoop
als getuige aanwezig.

STICHTING

Het Barbaraconvent moet gesticht
zijn tussen 12 augustus 1429 en 20
juni 1438. Op die laatste datum nam
Margaretha van Boergondië, vrouwe van
Noordwijk, 'dat convent der susleren mit

alle haren inwoenres, dal begonnen is
in onsen dorpe tot Noirtich'onder haar
bescherming. Ze deed dit'in der eeren
Goids, der saliger maget Marien, Sinte
Franciscus ende der heijliger joncfrouwen

ln beide akten gaat het immers om

Sinte Barbaren (....)'. Ze schonk het
convenl ook een aantal voorrechten.
De zusters mochten handwerken en

een woning die eerst aan Claas van de

ambachten beoeÍenen zoals in geestelijke

Boekhorst had toebehoord en dat gold
niet voor het 'huys vierkant'. Het past ook
beter bij de overdracht die in september
456 zou plaatsvinden.

instellingen in Leiden en omstreken

en hofs'tede' uit de akte van

I2 auguslus.

'1

Uit een notarièle akte van 29 oktober
'1455 blijkt dat Frank van de Boekhorst
reeds vroeger, dat wil zeggen vóór de
brand van 1450, aan het kapittel van de

gebruikelijk was. Ze mochten een voogd
kiezen die hun belangen tegenover de
wereldlijke overheid moest behartigen.
Mannelijk personeel zou vrijgesteld zijn
van verplichte deelname aan heervaarten
en rechtszittingen. De roerende goedeÍen
die zusters bij hun intrede meebrachten,
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bleven eigendom van het convenl.
Van de onroerende goederen zou het
klooster alleen het vruchtgebruik hebben.

Na de dood van de desbetreÍfende
zusiers zouden deze goederen aan
haar rechtmaiige erfgenamen komen
(het'uiterven'). Alle rechten, handvesten

en privileges van het dorp Noordwijk
zouden ook voor de zusters gelden.
Tenslolte bevestigde lvlargaretha alle
pauselijke privileges die op het convent
van toepassing waren.
Een klooster had er alle belang bij om

zo snel mogelijk door de wereldlijke
overheid erkend en beschermd te worden.
De edgenamen van Frank zagen

wellicht

met lede ogen zijn vele schenkingen

na een enerverende regeerperiode werd
ze in 1428 gedwongen het besluur over
HollandenZeelandovertedragenaan haaÍ
neef Filips (de Goede) van Boergondië.

Op 24 september '1438 bevestigde

Filips de rechten die l.4argaretha aan de
'geesllike susters van Sinte Franciscus
oirde van Sinte Barbarenhuyse binnen
onsen dorpe van Noortich' had gegeven.
ln feite waren hieÍmee de door Frank
geschonken goederen uit het leenverband ontslagen.

DRIE POND ZILVER
Op 24 oktober 1438 kregen de zusters
van de pastoor van Noordwijk, Albedus
Coper, toestemming een eigen kapel

aan diverse kloosters aan. Als Frank en
zijn vrouw zouden komen te overlijden,
zouden ze misschien pogen de schenkingen ongedaan te maken. Andezijds
had de overheid er ook belang bij om
tot bescherming over te gaan. Zo kon

te bouwen, een begraafplaats

men een regulerende invloed uitoefenen
op het bezit van geestelijke instellingen.
De qeschonken qoederen waren tenslotte

te

stich'ien, een biechtvader le kiezen en
kerkdiensten te houden. Op inwijdings-,
patroons- en professiedagen mochten
deze diensten met open deur gehouden

worden en anders met gesloten deur.

lingen niei alleen voor de stichter(s) maar

Als tegenprestatie moesten de zusters
jaarlijks een memoriedienst voor de
parochieherder houden. Ook moesten
zij hem jaarlijks drie pond zilver betalen.
Dil laatste was bedoeld als compensatie
voor gededde inkomsten. Kloosterlingen
waren als zijn parochianen gebonden
aan de 'parochieban'. Dat hield in dat

ook voor de autoriteiten die boven de

ze eigenlijk verplicht waren om de

schenkers stonden, moesten bidden.

godsdienstoeÍeningen in de parochiekerk

Margareiha was de dochter van de

bij te wonen. l\,4et deze overeenkomst
deed de pastoor dus aÍstand van zijn
rechten als zielszorqer. De zusters en

vaak leengoederen en werden door
de schenking aan het leenverband
onttrokken. ln stichtingsakten werd
daarom vaak bepaald dat de klooster-

Boergondische hertog Filips de Stoute.

ln het kader van diens streven de
Boergondische macht in noordelijke
richting uil te breiden was ze uitgehu-

andere bewoners van het convent

welijkt aan Willem Vl, graaf van Holland,

diensten in de parochiekerk bijte wonen.

Zeeland en Henegouwen. Sinds 1412 was
ze vrouwe van Teijlingen. Kort voor zijn

Gevoegd bij de 'open deur'diensten
betekende dit een vermindering van de
collectes waarmee de pastoor in /ijn
onderhoud moest voorzien. Spoedig

dood in 1417 schonk Willem zijn vrouw
de dorpen Voorhout, Lisse, Hillegom en

hoeÍden voortaan immers niet meer de

Noordwijk als douariegoederen. Hun

hierna zullen de Noordwijkse zusters wel

dochter Jacoba van Bèieren volgde op
vijftienjariqe leeftijd haar vader op maar

de volledige clausuur (afsluiting) aanvaard

hebben waarmee het Barbaraconvent
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een'besloten' gemeenschap was
geworden.

Uil bovenstaande gegevens kunnen we
afleiden dat we in Noordwijk te maken

hebben met een tertiarissenconvent.
Het komt als zodanig ook voor op de
lijst van kloosters die waren aangesloten
bij hei kapiltel van Utrecht. Het is niet
bekend welk convent door Frank van

Het betrof onder meer'een croftgen
achter onsen huse ende convent (.-..),
beleghen an die westzide enen lijdwech,'
an die oestzide Íloris van de boechorst,
an dat noirtende enen lijdwech ende dat
zuytende noch enen lijdwech'. Bovendien
droeg het convent aan Frank over'onse

barchhoÍ mit sinen toebehoren an die
oestzide van onsen huyse ende convent,

te zorgen dat er zusters naar Noordwijk

streckende van des pastoers erve lol
enen lijdwech toe'. Als tegenprestatie

kwamen. Er is qeen stichtingsakte bewaard

schold Frank aan het convent een schuld

gebleven. Bepaalde omstandigheden

en een lening kwijt. Tot de transactie
behoorde ook vier hond land 'op dat
oesteynde vanden dorpe', dat eertijds
door zusler Claer Dirc Danniegesz.

de Boekhorst benaderd is om ervoor

doen echter aan het derde ordeconvent
van Sint l\/argarelha in Leiden denken.
De reclor van dit convent was in 1438
betrokken bij de overeenkomst tussen

het Barbaraconvent en de pastoor
van Noordwijk. Van '1410 tot 1428 was
hier een zekere Catharina Woutersdr.
ministra (overste). Ze stamde uit de
gegoede Leidse burgerij. ln 14'12 was

zij nauw betrokken bij de stichting
van het klooster van de Elfduizend
l\,4aagden in Warmond. ln 1442 betaalde
de abdij Leeuwenhorst aan de 'susteren

in Noortich' achttien oude boddragers
voor de levering van kweekruid. Het
qeld werd in ontvangst genomen door
Katrijn Woutersdr. Het is daarom niet

dochter was ingebracht en door Frank
van de Boekhorsi vervolgens aan het
klooster Mariënpoel werd geschonken.
BRAND IN NOORDWIJK

ln april 1450 werd een qroot deel
van Noordwijk door brand verwoesl.
Ook het Barbaraconvent werd daarbij
in de as gelegd. De ministergeneraal
van de derde orde zorgde ervoor dat de
Noordwijkse zusters in andere conventen

van tertiarissen werden opgenomen.
Slechts van één zuster weten we naar

ondenkbaar dat zij een rolgespeeld heeft

welk klooster zij de wijk genomen heeft.
ln een handschritt dat betrekking heeft

in de stichting van hei Barbaraconvent
en dat zij de eerste ministra oÍ mater

op het Agnietenklooster in Gorkum
is de volgende passage te vinden:

van dit convent is geweest. Gezien haar

Cornelis Heinrixdr. van Leyden, geprofesside suster te Noertwijck, quam hier

klooslerlijke 'carrière' tot dat momeni is
het immers niet goed voor ie stellen, dat
zij anders dan als in die hoedanigheid
naar Noordwijk zou zijn gegaan.
Helaas zijn er over het convent geen
schriftelijke bronnen bewaard gebleven.
Het enige dat we weten is da1 de ministra ende het gemeen convent van sinte
barbarenhuyse' aan Frank van de Boekhorst op 15 maart 1450 - dus vlak voor de
brand! - enige stukken land in Noordwijk
en Noordwijkerhout ove rd roege n.

anni 1 (1450). Want si wert gheseint
ende gescicket bi ons te bliven van den
Generael in dier tijt omdat haer convent
in dien selven jare overmits den brant ie
Noeriwijck altemael verbrant ende

ghescheiden weÍt ende die personen
ghedeilt ende geschict in anderen
conventen. Sij quam te Noedwijck anno
XXXIX doe sij out was XIX jair. Sij dede

daar proÍessie anno XLll.
Dit is een verkort deelvan een studie met

bronvermeldingen en voetnoten over

het

Zie ook de vorige Blauwdotter

Sint-Barbara en Sint-Catharina-klooster
in

Noordwijk..

Gerard de Lange

ZEEEN VAN KANÏ
Onder het rnotto Zeeën van kant houdt de kantkloskring De Zelfkant uit Leiden een
tentoonstelling in het museum Oud-Noordwijk van 5 november tot 18 december
2005.
Open op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.
l\,4et

oude en nieuwe werkstukken toont men dat kant niet oubollig is, maar ook

moderne toepassingen kent. Dus kant in alle variaties.
Taxatie van kant op zaterdaq 19 november 2005.
Ook is er een lezinq door Yvonne Krijqsman oveÍ: Wat is kant. lets voor mannen?
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UIT DE NOORDWIJKER VAN 1917

NOORDWIJK AAN ZEE 14 MAART
VLIEGTUIG
Hedenmorgen ruim 1 1 uur, daalde op het
strand, ongeveer tegenover pension Zee
en Duin , een vliegtuig, komende uit het
noorden. Doordat de daling eenigszins

te snel plaals had, landde het vliegtuig
met den kop naar omlaag, waarvan het
gevolg was, dat een der vinnen, die zich

ming van den motor ingedeukt werd.
De beide officieren, die in het vliegtuig
zaten bekwamen geen letsel.

Het vliegtuig was oorspronkelijk een
Duitsch vliegtuig (een Taube) dat hier
geinterneerd werd en daarna door de
regering aangekocht. De constructie is
zeer afwijkend van, die, welke bij ons
leger gebÍuikt worden.

vooraan bevindt, brak en de bescher-

I

I
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NOORDWIJK 25 JULI
ZIGEUNERS
Zondagavond heeft de politie handen vol
werk gehad om de gemeentete verlossen

van een bende zigeuners, die zich met
een groot aantal woonwagens bevonden
in de

omgeving van den Noordwijkerhoek.

Dat volkje gaat dan van daar geregeld
dagelijks op stap om de winkeliers en
op het strand de gasten, het lastig te
maken en met hun bijzondere begrippen
van mijn en dijn is hun tegenwoordigheid
een ware plaag. De inspecteur van politie
besloot dan ookdaarvoorgoed een eind
aan te maken. Al drie jaar lang komen

die lieden telkens terug, ondanks de
waarschuwingen van de politie.
De paarden van de bende qraasden
zeer tot schade van de pachters, de
bermen van de wegen af, wat dus een
aanleiding te meer was om de paarden
van de drie wagens, die op Noordwijksch
grondgebied stonden aÍ te spannen
en daarna op stal le brengen bij den
heer J. Van E. wat echter met heel veel
moeite gepaard ging. Het verzet was
zoo hevig dat de politie onder leiding
van den inspecleur genoodzaakt was
met de blanke sabel er op in te gaan en
bovendien werd door de zigeuners uit de
wagens met revolvers gedreigd. Hierna
werden de wagens met koetsierspaarden

bespannen en met militaire hulp eerst
naar de gemeente Voorhout en verder

naar den rijksstraatweg bij Postbrug
gebracht. Bij het Seminarie Hageveld
weigerden ze voort te gaan wat weder

betalen.

Maar de bedreiging dat de paarden
anders zouden worden verbeurdverklaard

deed hen eindelijk besluiten te belalen.
Ze zijn daarna onder een vloed van
verwenschingen vertrokken, zwerende
hier nooit meer terug te willen komen.
We hopen dat het zoo ziin moqe.
Nu zou het publiek daar zeer aan kunnen

mede werken: door aan dergelijke lieden
geen aalmoezen te verstrekken en de

winkeliers door te beletten dat ze in
hun winkels komen of ze direcl daaruit
verwijderen.
De politie had een zware taak, waarvan ze
zich met zeer veel beleid kweet.

NOORDWIJK í8 AUGUSTUS
SINT JEROENSFEEST

Gisteren werd het jaarlijksche St.
Jeroensfeest op bijzonder plechtige
wijze gevierd ter herdenking van den dag,
waarop vóór 25 jaar de heilige reliquieën
van den Noordwijksche geloofsheld en
martelaa( na bijna 1000 jaarverwijderd le
zijn geweest, weer werden teruggebracht

naar de plaats, waar St. Jeroen had
gearbeid en geleden, en Noordwijk alzoo
opnieuw tot een bedevaartsplaats werd
verheven,

Des morgens om '10 uur droeg de
Zeereerwaarde heer Th. Sarte( pastoor
der parochie, aan het schoon versierde
altaar, een plechtige Hoogmis op, geassisteerd door de Weleerwaarde heeren

met een hevig verzet gepaard ging. Met
heel veel moeite gelukte hel ten slotte ze

Van Rhijn en Van Es. Bij deze gelegenheid
werden de prachtige nieuwe misgewaden,
die den Zeereerwaarde heer pastoordoor
de parochianen als een feestgave werden

tot Postbrug te verwijderen. Het was

2

aangeboden, voor het eerst in gebruik

uur zondagnacht eer de Noordwijksche
politie weer alhier terug was.

genomen.
Het zangkoor, onder leiding van den heer
C.G.J. Alkemade, voerde de tweestem-

Maandaqmorqen zijn na betalinq, de
paarden lerug geqeven. Het kostte
heel wat moeite om de zigeuners er toe

te krijgen zoogenaamd schutgeld te

mige mis uit ln honorem Sanctissimi
Cordis Jesu van Ludwig Ebner.
Na de hoogmis, vereering der reliquieén.

ilt

Des namiddags om halÍ drie waren
wederom een groot aantal geloovigen
in het kerkgebouw vez ameld om een
bedevaart te ondernemen naar de plaats,
waarde H. Jeroen voor het geloofgeleden
en den marteldood gestorven is.

Na een korte toespraak van den
Zeereerwaarde heer pastoor trokken
de pelgrims, ongeveer 600 in getal,
in plechtige optocht en begeleid door
verschillende Eerwaarde heeren gees-

waar het ongeval plaats had stoomde,
vond van schip oÍ bemanning nietsterug.
Vermoedelijk is de Johanna Jacoba dus
door een mi,nontplofÍing getroffen, en zijn
de opvarende daarbU omgekomen.

De NW 1 vertrok woensdagmorgen
van lJmuiden, waarschijnlijk is het
ongeluk dus denzelfden avond gebeurd.
De bemanning bestond uit de volgende
personen:
C. van Duijn, schipper, 29 jaar, Nicolaas

telijken, naar het martelveld op het

Barnhoornweg, gehuwd vader van 2

landgoed Calorama, daartoe welwillend
door den eigenaa( den heer [/r. Everwijn,
afgestaan. Hierwerd een treffende predi-

kinderen, 2 en 1 jaar oud.

katie gehouden door den Zeereerwaarde

pater Reijenberg uit het klooster te
Woerden, terwijl de gebeden werden
verricht door den Weleerwaarde heerVan
Leeuwen, kàpelaan der parochie. Hierna
trok de processie in dezelÍde eerbiedige

stilte terug naar het kerkgebouw, waar
de geloovigèn in de gelegenheid werden

gesteld de nieuwe miskleederen te
bewonderen. Deze gewaden zÍn uitgevoerd in rood Íluweelen goud. De kasuiÍel
draagt de beeltenis van St. Jeroen, terwijl
op de koorkap de maneldood van den
heilige is afgebeeld.
Meteen plechtig LoÍ des avondsom zeven
uur werd de feestviering besloten.

NOORDWIJK AAN ZEE 1 DECEMBER

Jac. van Duijn M2.,30 jaar stuurman,
Piet Heinstraat 24, gehuwd, vader van 2
kinderen, 2 en 1 jaar oud.
C. van Rooijen, 42 jaar matraos, HooÍdslraat 35, gehuwd, vader van 4 kinderen,
12, 10, 8 en 3 jaar oud.

Jac. Van Duijn C2.,48 jaar, matroos,
Binnenweg 20, weduwnaar, vader van 3
stiefkinderen, 2.1, 19 en 12 jaar oud.
Jan Plug Mz., 22 jaar, matroos, Schoolstraat 41.
Dirk Plug Jr., jongen, 18 jaar, HooÍdstraat
39.
M. Van Duijvenbode Jr., 17 jaar, jongen,
Jan Kroonsweg 26.
De bevolking is met recht sterk onderden
indruk van deze droevige gebeurtenis:3
weduwen, die respectievelijk met 2, 2 en
4 kinderen en 3 weezen, die onverzorgd

achter blijven. Wij behoeven niet te

EEN ERNSTIGE RAMP

betoogen, dat hulp hier dringend noodig

Donderdagavond bereikte ons dorp de

zal blijken te zijn. Wij stellen daarom
ons bureau gaarne beschikbaar voor

verschrikkelijke tijding, dat de logger
KW 125 donderdagavond te lJmuiden
binnengekomen rappoÍteert, dat de
NW 1 Johanna Jacoba, van den reeder,
den heer W van Beelen alhier, bij boei

6 in de lucht gevlogen is. Men hoorde
eene zware ontplofflng, zag vlammen en

daarop werd van de Johanna Jacoba,
die op korten aÍstand was, niets meer
teruggezien. De sleepboot Íhames, die
ook in de nabijheid was en rond de plek,

het in ontvangst nemen.van giften, die
in ons blad zullen verantwoord worden.

Wij ontvingen reeds van L.

/

100.-.

Wij hopen dat velen ons een gift mogen
doen toekomen.

P.K. Berkhour
Lidcode 187
Duinweg 2l
2202 RC Noordwijk

