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Voorzitter: -..........-.....-...Secretaris: .....-....-....-.....
Penningmeester: ...........
GeboLrwen:....................
Contact vriwilligers PR.:

Lidmaadschap G.O.N.
Buiten Noordwijk
Buiten Nederland
GIRO: 428146

10.00 Euro per jaar.
12.00 Euro per jaar.
15.00 Euro per jaar.

Genootschap Oud-Noordwiik
Jan Kroonsplein 4,2202 JC Noordwijk
071,361 78 84
www.g-o n.nl
Conservator:
Aleid Matser
Voorstraat 6, 2201 HV Noordwijk
071-362 00 96
conservator@g-o-n.nl

Ledenadministratie:
Anneke van den Akker
Schilpde 15,2202 VA Noordwijk
071-364 86 39
ledenadministratie@g-o-n.nl
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Openingstirden 2005:

I

Van 04 tot 29-05 di-zo 14.00 tot
Van 30-05 tot 1 1 09 ma-za 10.00 iot
14.00 tot
Van 13-09 tot 25-09 di-zo 14.00 tot

zo

17.00
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1 7.00
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's Winters gesloten.
Voor inlichtingen:
donderdags van 10.00 tot 17.00 uur.
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HERRIE OP DE VLOEDLIJN

er borden, die ten onrechte de indruk

Het mooie verhaal van Ees Aartse in
Blauwdotter 134 is niet helemaal compleel. Ondanks de uitspraak van de
kantonrechter (19'11) bleef de kwestie tot

wekten dat het strand niet vrij is.

1927 sluimeren.
Op 29 maart 1927 werd er pas onder lei-

lk heb een krantenverslag van de Nieuwe

Leidsche Courant van 12 seplember
1962. ln die tijd stonden nog borden mei
het opschrift "privéstrand" bij Huis ter
Duin op het strand.

ding van domeinontvanger O. VeÍhagen
een grenslijn vastgesleld.
Er volgde zelfs een koninklijke goedkeuring op 10 januari 1928. Hiermee was de
kwestie otficieel definitieÍ opgelost.
Nauw verband met deze regeling hield de

Ten onrechte werden er strandbezoekers

verpachting van het recht tot plaatsing
van tenten, stoelen en badkoetsen, bij
akte van B juni 1927, aan de maatschap-

ln de vorige Blauwdotter stond een
aftikel over het Haus Briesen. De daarbij
afgedrukte ets van Emmy von Briesen is
echter niet de ets die Jan Kloos ooit van
haar onlving. Deze ets, Ecce Homo, was
op dat moment onvindbaar. AÍgedrukt is

pij Zeebad Noordwijk, onder reglementering der gehele strandexploitatie door het
college van B. en W. der gemeente, voor
í 2.OOO; pet jaar.

Na alle onzekerheid en onenigheid was

de kwestie van het eigendomsrecht
van hei strand dus zo helder als glas
geworden, al werd van de onwetendheid

van strandbezoekers nog wel gebruik
gemaakt om hen van bepaalde strandgedeelten te verjagen en verschenen

weggestuurd.
Jan van Duin
Atk 162.
FOUTEN EN FEILEN

een ets uit een van de werken, gedichten

en etsen, van Von Briesen.

OPROEP 1
ln 2006 vied de Íirma Beuk haar 1oo-jarig
bestaansjubileum. Ons museum zal daar

aandacht aan schenken. Om die Íeden
zijn wij op zoek naar bijzondere Íoto's,
correspondentie of andere zaken die licht

werpen op de geschiedenis van Beuk.
Kunt u ons helpen?

Daarnaast willen wij in de komende

aanstaande wordt gehouden zoeken wij
werken van: Willem Plug, Dirk Bedijn, Cor
van Duin (woonde Van Panhuysstraat),
Rakhorst (chauffeur Ruys?) en Arie Plug
sr. (woonde Nicolaas Barnhoornweg).
Willem Baalbergen 36'10210 - 3619498
baalbergen@antiqbook.nl
Aleid Nlatser 3620096 - 3617884
conservator@g-o-n.nl

zomer Noordwijk op schilderijen en teke-

ningen laten zien. Wie wil ons voor de
duur van de zomeropening iets uitlenen
van Noordwijkse schilders?
Graag een teleÍoontje naar de conservator Aleid Matser 3617884 (museum) of
3620096 (rhuis).
E mail; conservator@G-O-N.nl

FLUITCLUB
Dirk Hazenoot, vroeger De Ru)'terstraat
en nu wonend in het Vinkeveld, herinnert

zich van zo'n zestig jaar geleden de
Íluitclub. Wie weet er nadere bijzonderheden over? Graag een telefoontje naar
de redactie van de Blauwdoiter:
071-3613583.

OPROEP 2

Voor een exposilie van Noordwijkse
volkssch ilders die in januari-februari

Herplaatsíng van deze foto, omdat ín de vorige BlauwdotÍer waarschíjnlijk
leÍs ls

KINDERVR:END
Heden den twaalfden September achttien
honderd zeven en twintlg des avonds ten
acht uur is voor den Ondergeleekenden

Burgemeester der beide Noordwijken
c.

a. gecompareerd: Jan Glasburg,

winkelier, wonende op de Voorstraat te
Noordwjjk binnen; aangeving doende en
verklaarde: Dat heden in den namiddag

zijn comparants zoontje oud negen
jaren bij hem is thuis gebragt, hebbende
een gezwollen aangezigt en zijnde zeer

ontsteld; Dat hij comparant naar de
oozaak daa( van onderzoek doende,

hij geene kindeÍen op zijn stoep wilde
hebben, dat hij het regt had hun daar van
en dit ook doen zoude zoo
menigmaal zij zich daarop plaatsten. Dat
bij het voormelde voorval vele personen
moeten zijn tegenwoordig geweest en
daarvan getuigenis kunnen dragen, onder

afte ranselen

anderen Hendrik Salman, kuiper, en de
huisvrouw van LeendeÍt Scheepmaker,

beide wonende te Noordwijk binnen.
En heeft de comparanl na voorlezing
ons het legenwoordig Proces Verbaal
onderieekend.

heeft vernomen dat gemelde zijn zoontje
met andere kinderen ter gelegenheid van

Getekend Jan Glasburg Schàffer.

de Valkenburger markt, wanneer vele
menschen en rijtuiqen in het Hof van

Bron: G.A.Nw.. inv nr.2284. 1827.

Holland af en aankomen, heeÍt gezeten
op de stoep van den Heer PJ. RLlnckel,
lnstituteur te Noordwijk binnen, welke
over gemelden herberg het Hof van
Holland is; Dat gemelde heer Rtlnckel op
het onverwachts is naar buiten gekomen

Herman Schelvis.

en met een paarden zweep geweldig

onder de op zijne stoep zittende
kinderen heeÍt geslagen, en daar door
zijn comparants zoontje, welke zich op
de benedenste drempel geplaatst had,

eenige malen zoodanig

en ook in het

aangezigl heeft geraakt, dat de leekenen
daar van op de wangen, en ook aan het

ligchaam zigtbaar waren; hebbende
de comparant aan ons Burgemeester

zijn gemelden zoon vertoond, welke
wang aan de eene zijde onder het oog
bljzonder, rood en ook qezwollen was;
hetwe,k hel kind zeide door het slaan in
voege als voÍen te zijn veroorzaakt. Dat
hij comparant daarop terstond naar den
heer Rilnckel is gegaan om te vernemen
wat tot deze mishandeling van zijn kind
aanleiding had gegeven, en dat die heer
hem daarop heeft te kennen qegeven dat

Pro Justitia.

NTEMAND DË BAAS OP HET STRAND
Niemand is de baas op het strand. Hekken om ons in het gareel te houden zijn
niet nodig, zegl de schrijver Charles Leadbeater in het Brilse maandblad Prospect.
Eigenlijk zou onze samenleving meer als het strand moeten worden beheerd, vindt
hij. l\,4aar in de Volkskrant toont columnist H.J. Schoo het daarin niet met hem eens
te zijn en evenmin met Leadbeaters bewering, dat het strand als recreatieplaats
een achttiende eeuwse Britse uitvindino is.
Om met het laatste te beginnen. Schoo
verwijst naar een tentoonstel'in9 in

het Katwijkse museum vorig jaar over

dingsbrigade. Dag in dag uit ontstaat op
het strand, telkens schoongespoeld door
de vloed, een spontane sociale orde,

Hollandse stranden in de Gouden Eeuw.
Zeker, onze voorouders bouwden geen

doortrokken van een democratische

vermaakspieren of bingohallen, zwommen ook niet halfnaakt in zee. Maar pootjebaden deden ze wel, net als gebakken
vis eten, bier drinken en elkaar in een
ingewikkeld ritueel "vrouwenspoelerij"

strandetiquette nodig, laat staan hekken

het hof maken.
Het gaat Leadbeater ook om ieis anders.
Hij zingt de lof van het strand als loonbeeld van burgerlijke zelforganisatie, het
ideale "middenveld", de civil society op
z'n best. Voor hem is het sirand een
metafoor van de derde weg tussen staat
en markt. De overheid is praktisch afwezig, he'i grote bedrijfsleven heeft hel niet
in zijn greep, loch werkt het. De commercie houdt zich qedeist, lawaai is er

taboe. Zo vol als het kan zijn, weten
mensen zich er toch te gedragen. Zij
voegen zich naar elkaar en de omstandigheden, geven en nemen, laten hun
statussymbolen thuis (behalve wat modi-

en egalitaire geest. Daarvoor is geen
om ons in het gareel te houden. Eigenlijk,

verzucht Leadbeater, zouden

o nze
samenleving, onze kantoren en bedrijven wai meer als het strand "beheerd"
moeten worden.
De oÍdentelijke chaos van het strand
als utopie. Het lijkt mij een drogbeeld.

lvlisschien ging het vroeger in Nederland

zo toe en nu nog in Groot-Brittannië.
daar staat men immers ook nog keurig in
de rij. lvlaar in het huidige Nederland, aan
de Cóte d'Azur, in de Verenigde Staten,
Turkije? Sommige dingen zijn herkenbaar.
De informaliteit, speelsheid, het gebrek

aan decorum. de seksuele spanning.
En natuurlijk de onzichtbare hand die
mensen verdeelt over een strand dat
volloopt, ze doet inschikken, aÍstand
houden, hun

"turf

afbakenen. Een mooi

voorbeeld van spacing behaviou( ook

euze badkleding).

bekend van lift of treincoupé.

GEEN REGELNEEF

op die gehoorzaamt aan de wetten van

Niemand is de baas in deze enorme
publieke ruimte, jong en oud, man en

niet het "universele" strand.

vrouw, arm en rijk krioelen er vrijelijk door
elkaar. Het strand is van niemand en van
ons allemaal. Er valt geen regelneef te

VRIJE ZEELUCHT
Zeelucht maakt vrij, maar die vrijheid en
haar ventielzeden zijn in feite geihstitutionaliseerd. Het strand staat niet buiten

Dat alles levert nog geen speciale orde

bekennen, de enige toezichthouders
zijn de gebronsde types van de red-

de samenleving. is er veeleer een afspie-

geling van. Engelse en Nederlandse
stranden zÍn inderdaad publieke ruimten,
maar in delen van de VS beperken fikse
enlreegelden de openbaarheid en daarmee de diversiteit van het publiek.
l\4arkt noch staat, maar middenveld. ln
zijn enthousiasme bezondigt Leadbeater
zich aan het misverstand dat een "civiel"

strand - de burgermaatschappij - zichzelf schept en spontaan in stand houdt.
Schijn bedriegt. ln werkelijkheid bestaat
zijn strand, het beheerste gedrag van de
badgasten, bij de gratie van de overheid.

ln Nederland, waar hele lappen strand
zonder zandsuppleties zouden verdwijnen, zelfs letterlijk.

en geld schelen. Het strand een smeltkroes van leeftijden, klassen en seksen,
gevrijwaard van commercie? Het komt
voor. maar niet Tomaar. Als badplaatsen

de teugels laten vieren en kortzichtige
stran dtenth o ud ers de vrije hand krijgen, gaat het mis. Dan worden roedels
jonge mannen er de baas, overstemt het
kabaal der DJ's binnen de kortste keren
het gegrom van de branding en blijven

bravere publiekssegmenten voortaan
weg.
Het Nederlandse strand, althans delen
ervan. is inderdaad een metafoor. Niet
van de idylle van zelforganisatie van het
middenveld, maar van de terugtredende
overheid en de lege stoel der macht, van

GEEN STRANDETIQUETTE?

commercialisering van publiek domein.

Geen strandeiiqueite? Wat zijn de
verbodsbepalingen anders die onze
slranden sieren? De zee die de boel

"intensivering" en segregatie naar leeftijd

dagelijks aan de kanl maakt? Ze mochten het willen in Noordwijk, Zandvood en

Scheveningen, het zou veel werk vood

en levensstijl. Het strand is Hobbesi
aans schrikbeeld. Niet voor niets speelt
William Goldings Íameuze dyslopie The
Lord oÍ the Flies ("Heer der vliegen") zich
ook op een strand aÍ.

en Scheveninqen, het zou veel werk

Het strand is van niemand en van ons allemaal.

TIJDLOOS
Aan den Schout en gemeente Raad
deÍ beide Noordwijken, Langeveld en

herstel van ons uurwerk voor dorpsÍekening meene te hebben een gunstig

Offem.

regard slaan.
Noordwijk aan zee den 28 Aug 1819.
Was getekend:

Wij ondergetekende rn aan merk ing
qenome hebbende de qestadiqe wanordens welke door de slegtheid van ons
uurwerk alhier veroorzaakt word door
onzes plaatselijke omsiandigheid en daar

wij vermeend hadden zich daaromtrent
tot Redressasie aan onze kerk meesteren
te moete veryoegen gelijk wij ook gedaan
hebben zoo is 't dai kerkmeesteren voor-

Leendert Smil, Hendrik Amirael, Pieter
Korbee, Jan Kemp, Klaas Plug, Henk
Smit, Jan Barnhoorn, Gijsbert van der
NreI. L. Onderwater. Cors Noorduijn.
Klaas Noorduijn, Jan Plug, Jan Kloos,
Wigtman van der Niet, L. van der Deijl,
Dirk Overd u ijn, Cornelis Waasdorp,

Lrekend gemaakt en ons op doen merken

Willern Klaase, Plug, Simon Verloop,
Pieter Zuijdhoek, Jan Huijge Plug, Pieter

oÍ het niet raadzaam was het herstel van

Duijndam.

noemd hunne onmagt in deze hebben

het uurwerk aan het plaatselijk bestuur
op te dragen.
En daar ons hun voorstel billijk voor
kwam zoo is 't dat wij aan den schout
en gemeente Raad op hei vriendelijkst
verzoeke dat zij zich met hei herstel van
ons uurwerk voor dorpsrekening wel zal
willen belasten. De redenen die voor de
bi,lijkheid van ons verToek plijten zrjn
onses inziens voldoende.
Voor eersl omdat in Noordwijk binne
het uurwerk voor doÍps rekening word
onderhouden en wij met hun als eene
gemeente worden gerekent en in hunne
koste deelen.
Ten andere omdat het uurwerk iets ls

waar bij de gansche gemeente belang
heeft en het dus niet als pligtmatig kan
beschouwd worden dat de kosien daar
van alleenlijk door de Hervormde in de
gemeente moeten worden gedragen.
Ten derde omdat de Íinantsieen van ons

kerkgebouw het allesints onmogelijk
maken.
Dil een en ander door ons in overweging

genomen zijnde twijfÍelen wij niet of
schout en gemeente raad zal in deze
op onze billijke aanspraak die wij op het

Bron: G.A.Nw., inv nr. 1555. lngekomen
stukken.
Herman Schelvis.

KLEDERDRACHTGROEP
UIT DE KINDERWAGEN IN DE KLOMPEN
Gewaardeerd lid Annemarie Kuivenhoven

heeft twee prachtige kinderen:
lVichael en l\y'ichelle.

Jammergenoeg kunnen ze maar zelden
optreden, omdat ze overdag naar school
gaan en 's avonds wordt het te laat. Hun
moeder is ook dÍuk bezet. maar als ze
even kan is ze van de padij.

Kinderen worden groot, zo ook deze
iwee.
Zat l\,4ichelle nog maar kod geleden in de

kinderwagen en werd ze geduwd door
haar broer, vorige maand liepen ze tijdens
een zondagse show samen parmantig op

klompen. Het publiek van de stichting
welzijn ouderen in Lisse heeft van hen
genoten.
Tekst: Sjaan van Kekeren.
Foio's: Dick van Rijn.
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EEN PRAATJE MET DIRK HAZENOOT
Eind vorig jaar kwam er een ielefoontje binnen van Dirk Hazenoot. Hij had nog een

mooie Íoto van het bestuur en leeÍkrachten van de Bardelmeierschool en nog wat
leuke verhaaltjes over beugen. Was dat misschien iets voor de Blauwdolter?
l\/en keek mij aan. lets voor jou? lk stemde toe en maakte een afspraak met de
heer Hazenoot om zijn verhaal te horen.
Dirk Hazenoot, 83 jaar, woont in de Alk 140, wijk Vinkeveld. Een gezellige vedeller
met een ijzeren geheugen.
Een foto met een verhaal

Hazenoot 9aÍ mij bijgaande foto, een
foto met een verhaal. Deze Íoto van het
voltallige schoolbestuur en leerkrachten

van de Hervormde school aan de
Huis ter Duinstraat (beter bekend als
de Bardelmeierschool) werd in I939
genomen toen de school 25 jaa r
bestond. Alleen het bestuurslid Leen
van der Bent ontbrak omdat hij in de
mobilisatietijd in militaire dienst zat. Hij
heeft later een pasÍoto moeten inleveÍen
en de fotograaÍ heeft hem links in de
hoek alsnog een plaatsje gegeven. Zo
waren schoolbestuuÍ en leerkrachten in
dat gedenkwaardige jubileumjaar loch
samen op de Íoto.
Hazenoot kent van iedereen op de Íoto
een verhaal, mooie, maar ook minder
mooie en soms rode oortjes verhalen.
Een prachtig stukje geschiedenis van
65 jaar geleden. De tijd om sommige
van deze verhalen in De Blauwdotter
te laten verschijnen is nog niet rijp. Het
ligt te dichtbij. Niet dat de verhalen zo
schokkend zijn, maar ik vind het beter
om er nog even mee 1e wachten. lk heb
ze wel genoleerd.
EEN VERHAAL KAN WEL

Hazenoot vertelde over een stukje
schoolstriid in de cÍisisjaÍen. Hoewel
de Hervormden en de Gereformeerden
in dezelfde slraat (Hoofds'traat) kerkten
en de scholen niel ver van elkaar lagen,

was er toch spÍake van spanning tussen
de beide kerkgenootschappen. De Gereformeerde school van meester Kok (ook
wel de Kokschool genoemd) lag aan de
Nieuwe Zeeweg en de Hervormde school

van meester Bardelmeier (ook wel de
Bardelmeierschool genoemd) lag aan de
Huis ter Duinstraat. Het leeíingenaantal
speelde in de crisisjaren een grote rol. De

Bardelmeierschool had net voldoende

leerlingen om een leerkracht aan te
kunnen houden. Bij de Kokschool lag dit
aantal net beneden de grens en daar zou
een leerkracht ontslagen moeten worden.
Tot woede van het schoolbestuur van

de Bardelmeierschool nam mijnheer
Kok, schoolhoofd van de Kok school,
op eigen initiatief conlact op met een
ouderpaar, dat tamelijk ver buiten hel
dorp woonde, om hun kinderen in het
vervolg naar de Kok school te sturen. Als
tegenprestatie kregen de kinderen fietsen

om naar school te gaan. De ouders
gingen hiermee akkoord en hun kinderen
verhuisden van de Bard e lmeiersch ool
naar de Kok school. Dat betekende wel
dat de BardelmeieÍschool een leerkracht
moest onlslaan en bij de Kok school kon

de leerkracht blijven. Lange tijd is de
sfeer tussen die twee scholen vertroebeld geweest.

10

CRISISTIJD

Hazenoot vertelde dat, toen hij van
school kwam, zijn ouders voor hem
geen kindertoeslag meer kregen bij de
steunuitkering. Hijzelf kreeg ook geen
uitkering omdat hij vrijgezel was! Niet zo
verwonderlijk als je veertien jaar bent.
De steunuitkering van zijn ouders ging
daardoor naar beneden terwijl de kosten
gelijk bleven.
Om toch wat bij te verdienen ging hij met
vrienden beugen. Er waren twee soorten
beugen: de gooibeug en de zetbeug.
De gooibeug bestond uit een lijn met vijf
haken die vanaÍ het strand in zee werd
gegooid, De beug werd verzwaard met
een stuk ijzer. vaak een oud hoefijzer.

Je werkte met tien of meer beugen,
zodat je toch wel druk in de weer was
mel inhalen, aas aanslaan en weer
teruggooien in zee. Als aas gebruikte
men kokkels (de grote strandschelp).
Er is altijd al spraakverwarring geweest
over de kokkel. Noordwijkers noemen
de Grote strandschelp 'kokkel'. De witte,

en teruggezet. Ook bij de zetbeug was
soms de vangst aanzienlijk.

De botjes, scholletjes, scharretjes en
tongetjes werden veÍkocht aan de hotels
of langs de deur. Er was geen sprake van

concurrentie. Viswinkels en viskarren
waren er nauwelijks. Alleen Piet Caspers
(De Schrapper) verkocht in de Kerkstraat
verse vis.

DRANK OP HET STRAND
Hazenoot vertelde dat lijdens een zware
storm omstreeks 1937/1938 qrote vaten
(okshooÍden) met brandy op het strand

ten noorden van de vuurloren waren
aangespoeld.
'Drank op het strand' ging als een lopend
vuurtje door het dorp. OngelooÍ naluurlÍk

maar toen de eerste dronken mannen
van het strand thuis kwamen, geloofde
men dit 'lopend vuurtje'. Het werd steeds
drukker op het strand. Velen keerden
aangeschoten naar huis of werden, als er

teveel drank in de man was, met paard
en wagen afgevoerd. [,4annen lieten hun
klompen vollopen met brandy en gingen

op blote voeten terug naar huis. De
klompen vol brandy werden natuurlijk
onderweg leeggedronken en de mannen
keerden terug voor volle klompen.

Dirk Hazenoot vertelde dat toen zijn
vader dat verhaal van drank op het strand

hoorde, hij naar mijn moeder brulde:
geribbelde, zeer algemene schelp met de
Nederlandse naam 'kokkel' heeft volgens
de Noordwijkers geen naam.
ln heel goede tijden, vertelde Hazenoot,

zat soms aan iedere haak een botje oÍ
een scholletje.

De zetbeug was een lange lijn met
ongeveer honderd haken, die tijdens
laagwater in de lengte van het strand in
zee werd gelegd en stevig vastgezet.
Bij het volgende laagwater werd de lijn
binnengehaald. weer van aas voorzien

'Kneel, zoek alle lege braamflessen bij
elkaar. Met een arm vol lege flessen ging
mijn vader naar het strand en kwam met
volle flessen terug. Leen ffiel) Duindam
ging zelfs mel lege melkbussen en paard
en wagen naar het strand en kwam rijk
beladen terug. Maar helaas. De politie
ging met de strandvonder het dorp door
om illegale drank in beslag te nemen.
Maar veel bleeÍ verborgen. Ook de volle

Ílessen van mijn vader werden nooit
gevonden, vertelde Hazenoot.

'De Noordwijker'van 1937 en 1938
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schreef daar niets over. Voor alle zekerheid een paar jaar daarvoor en er na
gezocht, maar zonder succes. Misschien

vond de redactie de verhalen loch te
gènant. Ook in oude Blauwdotters kon

KATEN

Dit spel kon overal gespeeld worden.
Een stokje werd schuin tegen een
blik, een sleen oÍ dikke balk geplaatst.
Het was de bedoeling om met een grote

ik niets vinden.

stok bovenaan tegen dit kleine stokje

lvlaar het feit blijft... er was drank op het
strand aangespoeld. Dat blijkt wel uit
de hardnekkige verhalen over dit stukje

te slaan. Het stokje sprong dan weg en

historisch strandjutten.
SCHIP OP HET STRAND

Hazenoot vertelde dat in de winter
van 1929/1930 een vrachtschip, de
Herrn Podeus, bij de Langevelderslag

is qestrand. Als kleine jongen van
ongeveer 8 jaar heeft hij met zijn vader
dat schip bezocht. Aan boord lagen witte
Biedemeier beeldjes en ander porcelein
opgeslagen. Veel Nooídwijkers zijn aan
boord geweest en hebben die beeldjes
mee naar huis genomen. lvlisschien dat
bij oude mensen deze beeldjes nog thuis
staan.
Hazenoot vertelde dat een geëmigreeÍd
familielid in Canada nog 5 à 6 van deze
beeldjes in bezit heeft.

Heeft iemand in Noordwijk noq zo'n
beeldie in bezit? Ziin er mensen die iets
meer weten van deze stranding?

ln het archieÍ van het GON en in 'De
Noordwijker'is niets bekend van de
stranding. ln het eerste geval; het GONarchief is niet compleet. In het tweede
geval is het mogelijk dat het schip zeer
kort op het strand heeft gelegen, tussen
twee Noordwijkers in bij voorbeeld en dat
de redactie het 'oud nieuws'vond.
Wie kan ons helpen?

SPELLETJES

Hazenoot kent ook nog een aantal
spelletjes, zoals katen, kaksen en steken,
die hij met vriendjes in Noordwijk aan
Zee speelde.

degene die dat omhoog gesprongen
stokje het verst weg kon slaan, had
gewonnen. De plaats waar het stokje
terecht kwam, werd met de hak van je
schoen of klomp gemarkeerd. Bij twijfel
over de afstand werd eÍ gepoot. Poten
is de ene voet legen de andere plaatsen

om zo de aÍstand te bepalen tussen
aÍslagpunt en plaats van hel stokje.
Eén jongen werd aangewezen

als'potel

zodat er geen aÍwijkingen voor kwamen
in schoen- oÍ klompmaat. Bij het poten
werd iedere poot luidkeels meegeteld.
KAKSEN
Uit een oude íietsband werd een stuk
band gesneden. Het was de t edoeling
om met dit zwiepende stuk band een
omhoog gegooide cent of steentje zover
mogelijk weg te slaan.

Hazenoot vertelde dat hij dit spelletje
vaak met vriendjes op de Bloeddam
speelde. Wie het eerst aan de andere
kant van de Bloeddam was, had gewonnen.
STEKEN

Dit was een echt stÍandspelletje. Op
strand werd op het harde zand een
streep getrokken en in het midden een
klein putje gegraven. Daarna ging men

op zoek naar rossers. ln Noordwijk
gebruikte men niet de rode schelpjes
van het nonnetje maar de stevige
venusschelpen. Het was de bedoeling
om vanaf een aÍstand van ongeveeÍ
een meter oÍ drie een van te voren
aÍgesproken aantal rossers in het kuiltje
te gooien. Wie de meeste rosseÍs in het
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kuiltje gooide had gewonnen en mocht
de pot hebben.
Ees

Aadse

Mèt dank aan Dirk Hazenoo't.

\rdcrliL»dse nlxrn : Vcnusschclp
N(x)r!lsiiksc nirarn: I{ossct-
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1939 Klas Bardelmeyerschool. Bovenste rij staand van links naar rechts: Meester
Bardelmeyeí Dikky Schrier, Grietje Hazenoot, Alie van Duin, Hiltje Plug, Jeena
van der Meulen, l\/ientje Bubberman, Alie van Duin, Klaadje Plug, Jo Ciere, Paula
Duindam, Annie de Vries en juÍÍrouw Ouwehand.
Tweede rij staand van links naar rechts: Matty Hof, Co Dubbelaar, Jo Duivenboden,

Leuntje Verloop, Titia Verloop, Co Vink, Sjaan Verloop, Jansje van Egmond,
Jannie Duindam, Neeltje van Beelen, Corrie Caspers, Alie Admiraal en Neeltje
van Beelen.
Derde rij zittend van links naar rechts: Jaap van Beelen, Dik van Duin, Bob de
Jong, Jaap van den Berg, Daan Lindhout, Jaap van der Niet, Dik van Beelen en
Henk Braakman.
Onderste rij zittend van links naar rechts: Henk Smit, Herman van der l\,4eulen,
Arie Duindam, Jan Aandewiel, Janus Duindam en Kees den Hollander.
lngezonden door Dirk Hazenoot.
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VRoMEVROUWËN rN NOORDWTJK (3)
in de vorige Blauwdotter slond boven het lweede verhaal in de serie over vrome
vrouwen in Noordwijk het woordje 'siot'. Dat was njet juist, want er volgt meer.
Hier is de derde aflevering.
Op 29 oktober'1455 deed Ernst Nicolaasz.

Munster, minister-generaal van de derde

orde van Sint-Franciscus, ten gunste
van Frank van de Boekhorst afstand
van de resten van het Barbaraklooster.
Als voorwaarde werd gesteld dat Frank
het terrein weer geschikt zou maken
'ad usum spiritualem et ecclesiasticam'
zodat er weer 'spirituales persone'(in
dit geval zusters) zouden kunnen gaan
wonen. Met andere woorden: het bestuur

van het kapittel van Utrecht wilde dat
er in Noordwijk weer een klooster zou
komen.
Frank en zijn vrouw Katharina gaven aan
dit verzoek gehoor en om een en ander
te realiseren zochten ze contact met de
leiding van het Leidse Sint-Hieronymus-

klooster, ook wel Roma genoemd, op
het RapenbuÍg. Ze kenden dit klooster
goed. Aanvankelijk woonden de zusters van Sint-Hieronymus in de Jan
Vossensteeg. ln 1444 vestigden ze zich
op het Rapenburg, tussen Doelensteeg
en Groenhazengracht, waar ze in de loop

der jaren diverse percelen en panden
aankochten. De eerste aankoop bestond
uit een tuin en erf, de tweede aankoop
op 1 april 1440 betÍof het naasigelegen
huis met boomgaard dat eigendom was
van Frank van de Boekhorst die er op dai
moment waarschijnlijk ook woonde. ln
1441 verwied hij een woning in Noordwijk

en zal hij daaÍheen verhuisd zijn. Franks
woning vormde de eeÍste behuizing van
het kloosteÍ Roma op deze fraaie Leidse

gracht. ln 1448 gingen de zusters over

Op 19 september 1456's morgens om
10 uur koos mr. I\y'atthijs Jansz. van
Delft, openbaar notaris in het bisdom
Utrecht en tevens pastoor van Voorhout,

domicilie in de woning van de paters
van het klooster Roma. Behalve Frank
van de Boekhorst. schildknaap. en zijn
vrouw Katharina, waren namens het
Leidse klooster aanwezig priorin Clara
Willems-dr. en pateÍ Hugo Hugoosz.
Verder nog als getuigen Claes die Wille
en Jan die Jonghe, de oversten van

resp. de kloosters der regulieren in
Schoonhoven en's-Gravenzande. Frank
en zijn vrouw schonken aan het convent
Fioma in volle eigendom het ommuurde
kloosterterrein (er wordt gesproken oveÍ
een ommuurde hofstede maar dat kan
op dat moment niet meer dan een ruïne

geweesi zijn) in Noordwijk'daer die
susteren vander derder Oerden of sijn
gescheyden, overmils den brant (...).
Daarbij voegden ze nog drie stukken
land met 'walrijsen'naast en achter het
klooster gelegen. Frank blijkt intussen
(na de brand?) binnen de muren van
het verlaten convent nog een huis 'mit
enen achteren uutganc te waghen oÍte
paerde', in aanb'ouw te hebben. Ook

deze woning (het latere Paterhuis?)
droeg het echtpaar aan het Leidse
klooster over, op voorwaarde dat ze er
hun leven lang mochten blijven wonen.
Bovendien verlangde Frank voor hem
en zijn vrouw een lijÍrente van lweemaal
vijftig Engelse nobel, te betalen over een
periode van tien jaar oÍ na hun dood aan

tot de regel van Augustinus en werden

hun erfgenamen. Het is niet bekend of ze

zo requliere kanunnikessen.

ook daadwerkelijk op het kloostederrein
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gewoond hebben. Het moet niet worden
uitgesloten want wanneer Frank in 1463

overliidt en zijn huis aan de Voorstraat

op zijn zoon Adriaan overgaat, blijkt
dat deze daar dan reeds woonachtig
is.Frank en Katharina beschikten echter
ook nog over woonruimte in het kloosier

l\y'ariènpoel aan de Rijnsburgerweg.
Volgens somm ige bronnen zouden

ze daar tot hun dood als proveniers
gewoond hebben. Dat zou dan weer

maken met de naam van Franks echtgenote. De vermelding van de heilige
Augustinus wijst erop dat het klooster
door reguliere augustinessen bevolkt
zou worden.

Wanneer de nonnen Noordwijk om wat

voor reden dan ook, zouden moeten
verlaten zou het convent met alle
toebehoren vervallen aan het klooster
Mariënpoel. lndien de vestiging van een
nieuwe gemeenschap niet haalbaar was,
moest het geheel verkocht worden en

kloppen met het gegeven dat in 1463 mr.
Andreas, pater van het Barbara-convent,
bezijden de ingang van het klooster aan

de opbrengst verdeeld onder de arme

de Heilige Geestweg woonde, 'welke

Enerzijds is het merkwaardig dat hier

huijzinge ten hedigen dage de naam vant

lvlariënpoel naar voren komt. Een rol voor
hel klooster Roma zou toch meer voor de
hand gelegen hebben, gezien de speciale
positie van dit convent bij de herstichting

Paterhuijs heeft behouden'.
TEGENPRESTATIE
Als tegenprestatie voor de gehele schenking beloven de zusters dat ze wekelijks
missen zullen laten lezen en iaarlijks in de
winier en in de zomer een memoriediensl
zullen houden, niet alleen voor de stichters maar ook voor wUlen Margaretha van
Boergondië (overleden in 1441) en voor

Philips de Goede, de toenmalige graaf
van Holland. Zij hadden de stichting
mede mogelijk gemaakt door het goed

geestelijke instellingen in Holland.

en het feit dat de eerste nonnen sinds

de herstichting hoogstwaarschijnlijk
uit dit klooster afkomstig geweest zijn.
Anderzijds hebben we gezien dat Frank
en Kathrijn ook met l\,4ariënpoel nauwe
banden onderhielden.
VOORRECHTEN

Op 23 augustus 1460 verleende de
bisschop van Utrecht, David van
Boergondië, aan het bestoten klooster

uit het leenverband te ontslaan.
De stichtingsakte maakt ook duidelijk
wat de beweegredenen van de stichters

van augustinessen in Noordwijk de

waren. Frank en Katharina motiveren
hun schenking'eenpareliken om Goids
willen en'ter eeren Goids ende zijnre
ghebenediden moeder Marien, ende
sinte Katharinen, sinte Barbaren, sinte
Franciscus, sinte Augustyns ende alre

als moederklooster toezicht op de
Noordwijkse dochter moest houden.

Goids heylighen'.

voorrechten die zijn voorganger RudolÍ
van Diepholt in 1448 had verleend aan

het

H

iëronymusklooster, dat voortaan

Tegelilkertijd legde hij dezelfde voorschriÍten op. Zo moest de kledinq van
de zusters bestaan uit een onderkleed

Het Noordwijkse klooster zou voodaan
het Sint- Barbara en Sint-Catharina-

van groÍ linnen, grijze kousen. een grijze

klooster genoemd worden, hoewel in
het dagelijks gebruik meestal gesproken wordt over het Barbaraklooster oÍ

zwarte sluier. Novicen mochten dit laatste
niet dragen. lvleisjes beneden de twaalf
jaar mochten niet intreden- De eeuwige

Barbaraconvent. De toevoeging van de
naam Catharina heeÍt zonder twijfel te

geloften mochlen pas vanaf achttien
jaar en na tenminste een proeftijd van

bovenrok, een zwarte mantel en een
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een jaar worden afgelegd. Het aantal
besloten zusters werd vaak aan een
maximum gebonden en zo gerelateerd
aan de inkomsten van een klooster
Om toegelaten te worden tot de rangen
van de besloten en geproÍeste zusters
moest men over voldoende inkomsten
(renten of goederen zoals stukken land)
beschikken. De voornaamste taak van

deze nonnen was immers het gebed,
hoewel ze ook verplicht waren werkzaamheden in het klooster te verrichten.

Wie geen of onvoldoende inkomslen
had kon slechts converse of lekenzuster

worden en moest door handwerk in
haar onderhoud voorzien. Lekenzusters,

oneerbiedig ook wel werkzusters
genoemd, droegen geen sluier en waren
niet gebonden aan de strenge clausuur
hoewel ook zij het kloosterterrein slechts

met toestemming van mater of biechtvader mochten verlaten. Ook hadden ze
geen stem in de keuze van de mater oÍ
maqistra. Overiqens was, zeker vanaÍ de
vijftiende eeuw, hetgeen men bij intrede
aan goederen meebracht vaak bij lange

ln 1464 bevestigde bisschop David nogmaals de door zijn voorganger verleende
privileges die overigens vooral neerkwamen op allerlei voorschritten. Bovendien

gaÍ hij de beide kloosters toestemming

zich onder het toezicht te stellen van
het kapittel van Sion en verleende beide
kloosters alle voorrechten die dit kapittel
genoot. Het toezicht hield onder meer
in dai de prior van Sion de visitatie van

beide kloosters moest organiseren.
Visitatoren moesten tijdens hun werkbezoeken nagaan oÍ de kloosterregels nog

goed werden nageleeÍd en eventueel
maatregelen treffen om een en ander
recht te zetlen.
Een jaar later stuurde de prior van Sion,
Willem Obrecht, namens het kapittel aan

beide kloosters een welkomstbriefle.
ln 1460 werd ook de verhouding met
de Noordwijkse pastoor, toentertijd
mr. Laurentius de l\y'erinck, opnieuw
geregeld. Bij die gelegenheid gaÍ hij de
zusters nog enkele nieuwe voorrechten.

ln 1492 werden aan de Noordwijkse
nonnen de privileqes van de kloosters van

na niet kostendekkend. Veel kloosters
- en dat zal zeker ook voor het Barbaraconvent hebben gegolden - zullen wat
dat betreÍt de toelatingsregels soepel
gehanteerd hebben om voldoende novi-

het kapittel van Windesheim verleend.
Hieruit mag echter niet de conclusie
worden getrokken dat het Noordwijkse
convent ook lid was van dit voorname

cen le werven.

Windeshemense omvat alle kloosters
die tot het kapittel behoord hebben. Het
Barbara- en Catharinaklooster komt in

VIEF UUB UIT BED

ln de bisschoppelijke brief stonden
voorts ook allerlei regels die betrekking
hadden op het dagelijkse leven in het
kloosteí zoals het tijdstip van opstaan
(vier uur), de gebedsdiensten(getijden)
en de bijeenkomsten (schuldkapiltels)
waarop de tuchl noq eens kon worden
aangescherpt en nonnen die in de fout
waren gegaan door de moederoverste
of de biechtvader een straf opgelegd
kon worden. Lijfstraffen waren geen
uitzonderinq.

kapittel. Het Tabellarium Chronologicum

deze lijst niet voor. Windesheimse privileges werden aan meer kloosters verleend

zonder dat deze daaÍmee lid werden.
Daarvoor was een formele incorporatie
nodig die aan vrouwenkloosters na '1435
uiterst zelden werd verleend.
LEEFREGELS
Een compleet ovezicht van de leefregels

van de kloosterlingen is in de statuten
van de kapittels te vinden.
Met deze statuten als leidraad legden

de kloosters in eigen documenten hun
interne organisatie en regels vast. Van

KLOOSTERECONOMIE

het Barbaraconvent is wat dit betreft

bewoonsters na de herstichting vandaan
kwamen. Het ligt echter voor de hand te
veronderstellen dat het moedeÍklooster
een paar zusters als kwartiermaaksters
heeft gestuurd. Wellicht zijn na verloop
van tijd zusters die na de brand in 1450

echter niets bewaard gebleven. Dat is wel
het geval met het klooster l\,4ariënpoel.

Hoewel dat convent veel groter was,
mogen we ervan uit gaan dat het dage-

liiks leven in he1 Noordwijkse klooster

Het is niet bekend waar de eerste

niet veel van het Leidse verschilde.

de wijk genomen hadden, naar Noordwijk

Aan het hoofd van het klooster stond
de mater of priorin die werd bijgeslaan
door een subpriorin (vervangster) en

teÍuggekeerd. ln het begin zal hel aantal

een procuratrix. Terwijl de ma'ter ervoor

waakte dat de kloosterregels strikt
werden nageleefd, moest de procuratrix de financiële zaken behartigen.
Zij hield de ontvangsten (meest renten
en landpachten) en uitgaven bij, regelde

de noodzakelijke inkopen en stelde
de jaarlijkse kloosterrekening op. Een
aantal zusters was met speciale taken
belast. Zo was er onder anderen een
ziekenzuster, een'kelrewaard' (zorg
voor de voorraden in kelder en keuken),
een 'reventerwaard'(zorg voor de eetzaal of reventer), een kosteres, een
'sangster' (zorg voor de zang tijdens de
kerkdiensten), een boekenzuster enzovoorts. Naast de priorin was de rector

of pateÍ een zeer belangrijk persoon
binnen de kloostergemeenschap. Hij
was er uiteraard op de eerste plaats
voor de verzorging van het geestelijk
leven van de zusters. Het opdragen van
de mis en het biechthoren waren daarbij

zijn voornaamste taken. Hij moest ook
geraadpleegd worden bij verschillende
interne aangelegenheden, zoals bij de
benoeming van de subpriorin en de procuratrix. Ook vertegenwoordigde hij het
klooster in wereldlijke aangelegenheden
- zijn handtekening (zegel) verleende een

document rechtsgeldigheid - en speelde

hij een bemiddelende rol tegenover
derden, bijvoorbeeld de wereld lijke
autoriteiten.

nonnen beperld geweest zijn omdat eerst
het een en ander aan de gebouwen hersteld moest worden. Bij de aanschaÍ van
bouwmaterialen en meubilair zal Floma

ook wel een bijdrage geleverd hebben.
ln maart 1457 verkocht het convènt een

paar morgen land in Noordwijkerhout
aan Mariènpoel, ongetwijÍeld om aan
de nodige contanten te komen. Over de
materiële ontwikkeling van het klooster
zijn we bij gebrek aan bronnenmateriaal

nauwelijks geinÍormeerd. Naast enkele

grond- en rentetransacties bevat het
archieÍ een legger van goederen en uitgaven en een registertje van landrenten
en erfpachten. Beide hebben betrekking
op de periode 1551-1572. Verder is er
slechts één rekening, die van 1570-1571

,

bewaard qebleven. Kloosters legden
vaak naast de jaarlijkse rekeningen
een cartularium of kopieboek aan. Dit
is een register met afschriÍten van alle
akten betrefÍende landbezit, renten,
(erf)pachten en andere inkomsten en
uitgaven. Van het Barbaraconvent is iets

dergelijks, als het al bestaan heeÍt, niet

bewaard getrleven. Ons (gebrekkige)
inzicht in de materiële situatie blijÍt dus
beperkt tot de laatste twintig jaar vóór
de ondergang van het klooster. Over de
voorafgaande jaren zijn slechts sporadische gegevens voorhanden. Een groot
probleem is voorts dat we niel weten
hoeveel zusters in het klooster woonden.

Zij waren niet alleen consumenten maar
droegen door handenarbeid ook bij aan
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de inkomsten van het convent.

IN NATURA

De voornaamste bron van inkomsten
van een klooster was landbezit. Voor
wat betreft het Barbaraconvent was dit
geconcentreerd in de ambachten van
Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout

Sommige pachters betaalden naast

de pachtsom ook een aÍdÍacht in
natura, bijvoorbeeld een hoeveelheid
gerst, haver, tarwe, rogge oÍ hoenders.

Jonge Jan Cornelisz. betaalde voor

en Velsen. Dat laatste hield mogelijk
verband mel het feit dat Frank van de

de huur van negen morgen weiland in
Noordwijkerhout 26 gulden en moest

Boekhorst enige tjjd baljuw van Beverwijk

bovendien ieder jaar twee 'paeskoninen'
bij het convent afleveren. Andere pachters waren verplicht om naast de pachtsom jaarlijks een of meer karrevrachten

was geweest. Verder wordt één keer
melding gemaakt van land in Pijnacker
en Berkel.

Volgens de lníoÍmacie van 15'14, een
onderzoek naar de welvaart en draagkracht van dorpen en sïeden om ieders
bijdrage (de zogenaamde'ommeslagh')

in de belastingen te kunnen vaststel-

len, bedroeg het landbezit van het
Barbaraklooster I4.5 morgen (een
Bijnlandse morgen is ongeveer 0.85 hectare), waarvan 62.5 morgen in Noordwijk,

25 morgen in Noordwijkerhout en
7 morgen in Voorhout. ln '1550 was dit
bezit teruggelopen lot ongeveer 86
morgen. Omdat we niet weten hoeveel
personen er in het klooster woonden,
kunnen we uit dit getal weinig over de
welstand afleiden. Vergeleken mel het
gemiddelde kloosterbezit dat voor die

tijd op ongeveer '150 hectare geschat

wordt. was het dus van betrekkeliik kleine
omvang. De abdij Leeuwenhorst bezat
toentertijd ongeveer 1540 morgen land!
Het grootste deelvan de landerijen werd,
meestal voor een periode van negen iaar.
verhuurd of in erfpacht gegeven. ln het

laatste geval ging het stuk grond van
vader op zoon over en werd de eenmaal

vastgestelde pachtsom niet gewijzigd.
De inflatie zou in dit geval op den duur
de inkomsten aantasten. Overigens was
negen jaar ook een lange periode om
de pachten aan de geldontwaarding te
kunnen aanpassen.

hout (meestal elzentakken en rijshout)
naar het klooster te brengen. Hier en
daar wordt melding gemaakt van 'houijts

vuijt onsen elst'of 'vuijt den susteren
houijt'. Soms moest het hout zelÍs uit
Den Haag oÍ Haarlem worden aangevoerd. Het klooster beschikte dus over
eigen elzenbossen maar die moeslen
uiteraard ook onderhouden worden. Zo
vermeldt de rekening van 1570 een post
van ruim 43 gulden voor het 'toemaicken
van onse elst in duynschooten, van
karren, vlackgen, van 570 schu,4en zants

daer in te brengen ende van achtduizend
jonge elst daerop le stetlen'.
Lennart Jeroensz. betaalde voor het
huren van de Koewei voor iedere morgen

tien gulden. Voorts moest hjj iedere
vrijdag twaalÍ pinten zoetemelk à drie
penningen per pint en twee pinten karnemelk à een penning per pint bij de
zusters bezorgen. En tenslotte op Sint
Jansdag (24 juni) ook nog eens gratis
een fles room.
Gedurende een bepaalde periode was
aan het klooster ook een boerderij verbonden. Van Alkemade en Kloos menen
dat hiervoor het Rottenest, een voormalig

jachthuis van de heren van Noordwijk,
aan het klooster in bruikleen gegeven
was. Duidelijke aanwijzingen zijn hiervoor echter niet te vinden. Het lijkt ook
onwaarschijnlijk omdat het Flottenest aan
de andere kant van de Heilige Geestweg
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lag. Hoewel het boerenwerk grotendeels

door lekenpersoneel verricht zal zijn,
zullen de zusters toch toezicht hebben

willen houden. De clausuur maakte
het voor hen echter onmogelijk om het

kloosterïerrein met grote regelmaat
le verlaten en de openbare weg over
le sleken. Het ligt veel meer voor de
hand de boerderij binnen het ommuurde

kloosterterrein te zoeken. Een duideliike aanwijzing hiervoor is te vinden in
de kloosterrekening van '1570: 'Floris
Genilsz. bruijckt het bouhuijs achter convent met die crochte....'. En het register

van verpachtingen vermeldt dezelfde
Floris Gerritsz. als huurder van 'de stalle
ant molenhuijs mit de kroefte aÍter ant
convent....'. Het is nie't duidelijk of hij de
eerste pachter van de kloosterboerderij
was. ln een overeenkomst tussen het
klooster en het dorpsbestuur van 1555
valt te lezen dat het convent al vele jaren

geen boerderij meer in eigen beheer
had. De zusters hadden 'haer bouwerije

ontslagen, haer beesten vercoÍt ende
haer landt verhuijert'.
Gerard de Lange

Dit is de derde ingekorte aÍlevering
van een studie met bronvermeld ing en
en voetnoten over het Sint-Barbara en

Sint-Catharinaklooster in Noordwijk.
Het slot volgt.
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Van de Íamilie Vink ontvingen wij twee
foto's van de narcissenkokerij die in het

centrum van Noordwijk-Binnen stond.
Op deze plek is nu de nieuwbouwwijk
Vreewijk gebouwd. De behandeling had

als doel de bollen tegen bolrot en aaltjes

te beschermen. De narcissen werden
twee uur in water met toediening van 0.5
oZ formaline, 0,1 % Spodak EW en 0.5 %
Topsin op 43% qraden celsius gekookt

Wvink voor de kete waarin werd oekookt. De zakken met narcissen liqgen
klaar voor

Het personeel van de kokerij met geheel links G. Vink, vader van W. Vink.

al
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BLOEMBOLLENKWEKERS IN CHISISTIJD
ln de jaren dedig van de twintigste eeuw verkeerde de wereld in een economische
crisis. Dit had ook grote gevolgen voor de Nederlandse land- en tuinbouw die voor
een deel steunde op de export. Exportbelemmerende maatregelen door buitenlandse
overheden, overproductie en achterblijvende afzet in eigen land dwongen de
Nederlandse rijksoverheid lot ingrijpen. Het gevolg was een stevige crisiswetgeving
waarbij bedrijfstakken als de bloembollensector gesaneerd werden. Door het afgeven
van teeltvergunningen werd de produclie verkleind. Het gevolg was dat metname de
kleine boeren en luinders financieel dermate achteruitgingen dat het water hen aan
de lippen kwam te staan.
Dit werd ujleindelijk door de regering erkend en vanaf eind jaren dertig konden kleine
boeren en later ook de kleine tuinders op hulp van de overheid rekenen. Bij toeval
is voor een deel van de gemeenten de administratie daarvan bewaard gebleven.
Enigszins verwarrend is dat gezocht moet worden onder kleine tuinders en dus niet
bij bloembollenkwekers. De Noordwijkse kleine bloembollenkwekers hadden over
het algemeen een gemengd bedrijÍ. Naast de bloembollenteelt werden aardappelen
verbouwd en groenten geteeld. Met teelt intensieÍ, nateelt en vervangteelt werd
gedoeld op de teelt van groenten, tenzij anders aangegeven. Bij de bloembollen ging
het voornamelijk om tulpen, narcissen, krokussen en gladiolen.
lk heb de beschikbare gegevens alfabelisch gerangschikt en het voornaamste
ervan overgenomen als het gaat om de omvang en indeling van het bedrijf. Hierdoor
ontstaat een beeld van welke kleine bloembollenkwekers de crisisjaren'overleeÍd'
hadden. Wellicht dat deze lijst lezers stimuleeft lot het doen van verder onderzoek.
Zeven vierkante roeden stonden gelijk aan een are. zie'z

Henricus F. Alkemade, Pickéstraat 46, nevenberoep kruidenteler, bezat 43 aÍe tuinbonen, 43 are geneeskruiden, 28 are tulpen, 1 are naÍcissen, 3 are krokussen en 10
are aardappelen.

Cornelis Barnhoorn, Schàfferstraat 4, tuindeí bezat 30 roeden2 tulpen,

'14 roeden'?

narcissen, 40 roeden2 krokussen, 15 roeden'? gladiolen, 0,6 are volle grond snijbloemen,
een verwarmde trekkas van 33 m'?voor bol-, knol- en wortelgewassen (vier maanden
per jaar in gebruik), 275 roeden'? late aardappelen en 250 Íoeden' in de paden.
Floris Barnhoorn, Duinweg '14, bezal24 are bloembollen, een verwarmde trekkas
van 65 m2 voor bol-, knol- en woftelgewassen, 39 are aardappelen, 5 are een-teelt
intensief en 22 are nateelt aardappelen.
Jacobus Barnhoorn, Stijntjes Duinstraat 1 , nevenberoep tuinder, bezat 56 are lulpen
en narcissen, 6 are gladiolen, 23 aÍe aardappelen en verder vroege aardappelen en
groenten.
Thomas E, van den Berg, Langeveld 48a, nevenberoep tuinde( bezat 22 are tulpen
en narcissen, 28 are enkele teelt intensief en 14 are late aardbeien.
Jan Pieter van Beveren, Schoolstraal3Sa, bezal22 are tulpen, 14 are gladiolen en

30 are aardappelen.

Leendert van Beveren, lrisplein 8, bezat 73 are tulpen, 51 are narcissen, 15 are volle
qrond bloemen, 60 are krokussen en 17 are late aardappelen.
Cornelis L. Duindam, Vinkenlaan 9, nevenberoep tuinder, bezat 1 ,5 are vroege aardappelen, 6,5 are aardbeien, 'í 8 are bonen, 80 roeden2 narcissen, 170 roeden'? tulpen,
175 roeden'?gladiolen, 1 are late aardappelen en tenslotte een verwarmde trekkas
van 18 m'?voor bol-, knol- en wortelgewassen.
Jacob Duindam, Duinweg 43, bezat 20 are tulpen, 27 are narcissen, 14 are nateelt
aardappelen en 2 are late aardappelen.
Johannes Cornelis Duivenvoorden, Langeveld 26, bezat 40 are tulpen, 37 are narcissen, 23 are gladiolen, 8 are een-teelt intensieÍ en 20 are late aardappelen.

Martinus Geerlings, Boerenburgerweg 35, bedrijÍsgebouwen stonden aan de
's-Gravendamscheweg (Noordwijkerhout?), bezal32,40 are tulpen en narcissen, 4
are krokussen, 2 are scilla's, 41 are groenten en I are nateelt.
Lodewijk Groenendijk, Jan Kroonsweg 60, bezat 17 are lulpen, 12 are narcissen, 60
are teelt intensief en 33 are nateelt.
Casper Johannes de Groot, Nieuwe Zeeweg 65, bezat 50 are tulpen en narcissen,
10 are gladiolen, 7 are krokussen, 30 are nateelt en 47 are aardappelen.
Petrus Cornelis de Groot, Nieuwe Zeeweg 63. Werkte samen met C.J. de Groot.
Jan Heemskerk, Bronckhorstraat 6, bedrijÍsgebouwen aan de Beeklaan, bezat 30
are tulpen en narcissen, 29 are gladiolen, 10 are irissen, 7 are dahlia's (snijbloemen)
en een verwarmde trekkas van 35 m2 voor bol-, knol- en wodelgewassen.
Johannes C, Janson, Pickéstraat 40, nevenberoep tuinder, bezat 45 are tulpen, '15
are narcissen, 30 are late aardappelen en 25 are nateelt aardappelen, 7 are een-teelt
intensief en 10 are nateelt.
Theodorus W. Koelewirn, lvlolenstraat 6, nevenberoep tuinder, bezat 24 are tulpen, 6
are narcissen, 20 are een-teelt intensief, 27 are twee-teelt intensief en 4 are nateelt.
Hubedus Kortekaas, Langeveld 25b, tuinder, nevenberoep bloembollenkweker, bezat
172 roeden sniibonen, 17 roeden grauwe erwten, 55 roeden aardbeien, 34 roeden
tuinbonen, 95 roeden dubbele bonen, 19,88 are narcissen, 3,07 are vroege tulpen en
4,01 are lale tulpen.
G. Lakaard, 60 m'z koude en 72 m' veMarmde trekkassen voor bol-, knol- en wortelgewassen en 70 roeden'z aardappelen.
Jan van der Niet, P Heinstraat 39, bezat 80 are tulpen, 10 are narcissen, 14 are
gladiolen en 71 are vroege en 20 are late aardappelen.
Petrus L, Onderwater, Van Limburg Stirumstraal 42, nevenberoep tuinder, bezal2S
are tulpen en narcissen, 8 are gladiolen, 42 are een-teelt intensief, 8 are kruiden en
20 are aardappelen.
Cornelis P. Panis, Bronckhorststraat 70, bedrijÍsgebouwen op Katwijkzanderij en Land
Everwijn, bezat 44 are lulpen en narcissen, '16 are aardappelen en '10 are nateelt.
Jacobus P. Peschier, lvlolenstraat 29, bezat 15 are tulpen, 12 are narcissen, 34 are
gladiolen, 2 are krokussen, 23 are een-teelt intensieí, 6 are late aardappelen en 10
are nateelt.
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Nicolaas L. Peschier, Van Leeuwenstraat 3, bezat 20 are tulpen en narcissen, 35 are
gladiolen en 2 are aardappelen.

Petrus Peschièr, Marcellusstraal2, bedrijfsgebouwen stonden in Noordwijkerhout,
bezal 25 are tulpen en narcissen, 6 are aardappelen, 18 are gr. bonen en 7 are nateelt
9roenlen.

Gerardus Raaphorst, Voorslraat 92, bezat 40 roeden'ztulpen, 260 roeden'? gladiolen,
60 roeden'z dahlia's, '123 m'zaan trekkassen en 25 roeden'z aardappelen.
Cornelis H.W de Ridder, Katwijksch esltraal7, bezal2T are tulpen en narcissen,40
are gladiolen, 14 are volle grond snijbloemen, 6 are aardappelen en 13 are nateelt.
Johannes L. de Ridder, Kerkhofpad 53, bedrijfsgebouwen in Noordwijk en Noordwijkerhout, bezat 31 are tulpen, 7 aÍe narcissen en 7 are gladiolen en 8 are bonen,
10 are aardappelen.

Leonardus J. de Ridder, Zeestraat 33, bedrijfsgebouwen in Noordwijk en Noordwijkerhout, bezat 27 are tulpen, 4 are narcissen, I are gladiolen, 10 are aardappelen en
I are een-teelt intensief.
Lëonardus Wilhelmus Rietmeiier, Zeestraat 35, bezat 21 aretulpen, 13 are narcissen,
4 are krokussen, 4 are gladiolen, 15 are een-teelt intensieÍ, 16 are late aardappelen,
20 are peulvruchten (voerbieten? etc.) en 10 are nateelt.
Albèrtus Petrus Ruigrok, Heilige Geestweg 63, bezat 23 are tulpen en narcissen, 12
are gladiolenbloemen, I are vervangieell,21 are late aardappelen, 17 are een-teelt
intensieÍ, 25 are twee-teelt intensief en 20 are nateelt.
Cornelis Ruigrok, Heilige Geestweg 63, bezat I are tulpen, 14 are narcissen, 12 are
gladiolenbloemen, 22 are late aardappelen en I are vervangteelt. Een andere opgave
sprak van 6 are gladiolenbloemen en 17 are gladiolenknollen.
Hendrik J. Ruigrok, Kerkhofpad 49, bezal29 are tulpen, 23 are narcissen, 12 are
gladiolen en 37 are late aardappelen.
Thomas J, RuigÍok, lvlolenstraal2la, bezat 34 are tulpen, 16 are narcissen en 36
are aardappelen.
Theodorus R. van Riin, Duinweg 4, bezal26 are tulpen, 15 are gladiolen, 5 are
krokussen, een onverwarmd groentewarenhuis van 100 m'?, 20 are aardappelen en
20 are nateelt.
Johannes Marinus Salman, Hoogeweg 4, nevenberoep tuinder, bezat 28 are tulpen,
I are narcissen, 81 are irissen en gladiolen, 13 are een-teelt intensief, 13 are twee-teelt
intensief,2S aÍe nateelt en 28 are aardappelen.
Antonius J. van Schie, Kerkhofpad 5, bezat 73 aÍe tulpen en narcissen, 56 are gladiolen,21 are krokussen en 22 are aardappelen.
Martinus G. van Schie, Bronckhorststraat 52. Werkte samen met A.J. van Schie.
Adrianus Johannes Smit, Langeveld 24, tuinder, bezat 43 are tulpen, 40 are narcissen, 14 aardappelen, '14 are tuinbonen, 29 are een-teelt intensief, 20 are nateelt, 20
are grasland.
Willem Smit, tuinder, nevenberoep bloembollenkweker, Langeveld 38, bezat onder
meer 1Y2 are narcissen.

zt)
Gerardus P. Steenvoorden, Heerenweg 65, bezat 47 are tulpen, narcissen en hyacinthen, I are gladiolenbloemen, 4 are gladiolenknollen, 5 are krokussen, '19 are late
aaÍdappelen en '13 are nateelt.
Petrus Cornelis Steenvoorden, IVlolenstraat 14, bezat 35 aretulpen, 22 are narcissen,
8 are hyacinthen, 5 are krokussen, I are gladiolenbloemen en 4 are gladiolenknollen
en 1 are late aardappelen.
Willem Steenvoorden, Losplaalsweg 5, nevenberoep tuinder, bezat 22 are tulpen, 'l 'l
are narcissen, 6 are krokussen, 43 are gladiolenbloemen, 29 are een-teelt intensieÍ,
27 are lwee-teelt intensief, 19 are late aardappelen en 20 are nateelt.
Dirk Varkevisser, Zandvoodschestraat 48, beza|14 are irissen, 39 are volle grond
bloemen, '12 are een-teell intensief, 11 are twee-teelt intensief en 10 are aardapPelen.

Jacob Verkade, Sluispad 2, bedrijfsgebouwen in Vinkenveld en Gooweg, bezat
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are tulpen, 11 are narcissen, 8 are gladiolen, 3 are krokussen en 6 are aardappelen.
Klaas Verloop, Schoolstraat 17, bezal 60 are tulpen, 24,8 are nateelt bonen en 25
are aardappelen.

Vink, Voorstraal127 ,bezal32 are tulpen en narcissen, 42 are gladiolen, 14
are aardappelen, een verwarmde trekkas voor tulpen van 90 m'? en 40 are naleelt.
Hendrikus Hermanusvink, Losplaatsweg 2, nevenberoep tuinder, bezat 28 are tulpen,
22 are narcissen, 14 are een-teelt intensief en 6 are late aardappelen.
Petrus Johannes Vink, Emmaweg 40, nevenberoep tuinder. Het gaat hier om een
tweemansbedrijÍ met 54 are tulpen, 37 are narcissen, 7 aÍe krokussen, 30 are scilla's,
20 are aardappelen en 20 are nateelt.
Thomas J. Vink, Boerenburgerweg 35. Werkte samen met PJ. Vink.
Willem van der Vliet, Binnenweg 8, tuinder en nevenberoep bloembollenarbeider,
bezat 14 are tulpen en narcissen, 4 are krokussen, 5 are late en 4 are vroege aardappelen met nacultuur en 12 are nateelt.
Gerardus Wassenaar, Zeestraat 41, bezat 26 are tulpen, 11 are narcissen, 7 are
gladiolen en 13 are aardappelen.
Arie van der Wiel, Jan Kroonsweg 9a, bezat 45 are tulpen en narcissen, 14 are gladiolen, B are aardappelen nateelt en 7 are groenten nateelt.
Leonardus J. Zonneveld, Hoogeweg 65, nevenberoep tuinder, bezat 40 are tulpen,
25 are gladiolen, 7 are krokussen en 10 are aardappelen.
Franciscus J, van zuulen, Vinkenlaan 9, bezat 27 are tulpen en narcissen, 2 are
krokussen, 10 are gladiolen, 26 are volle grond gladiolenbloemen en vaste planten
en 16 are nateelt aardappelen.
Ron van Maanen

Cornelis

F.

Bron: Archief Directie van de Landbouw en Tuinbouw 1BB2-1957 inv.nr. 259
(Nationaal Archief te s-Gravenhage).
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DE WATERTOREN
Eeuwenlang moesten de inwoners van
Noordwijk zich behelpen met waler uit
de dorpspompen. Zo stond er een pomp
op het Calisplein op Zee en een pomp
bij de grote keÍk in Binnen. Water uit de
kraan is een luxe die we minder dan een
eeuw kennen. Om voldoende druk op de
walerleidingen in het dorp te krijgen
besloot de gemeenteraad in 1916 een
watertoren 1e bouwen. Alweer enkele
tientallen jaren geleden weÍd deze toÍen
overbodiq dooÍ het aanwenden van
andere technieken en hei bouwen van
de reinwalerkelder op de hoek van de

ombouwen.
lets over de geschiedenis van de toren;
ln augustus van 1916 kocht de gemeente

de grond aan de Van Hardenbroekweg
van de duinexploi'iatie-maatschappij De

Toekomst voor een gulden per centi-

over de watedoren gepraat. De gemeente

are. Het plan kwam niet zonder slag of
stool door de gemeenteraad. Vanuit het
dorp kwam een aantal bezwaren tegen
hel bouwen van de toÍen. Enkele bezwaarmakers waren bang 'dat door den
bouw het eigenaardig schoon van onze
badplaats in het gedrang zal komen.'
Uiteindelijk beslist de gemeenteraad,
handelend naar het spreekwoord, 'Wai
het zwaarste is moet ook het zwaaÍste
wegen', dat de toren er moet komen. De
aanbesteding van de bouw vond op 4
oktober van dal jaar plaats. De Íirma W.

wil er wel vanaf. Afbreken is vanwege

P de Vreede uit Noordwijk was de laagsie

Nieuwe zeeweg en de PÍins Hendrikweg.
De toren staat vanaf die tijd min oÍ meer

nulteloos op het Van Hardenbroekduin.
De laatste jaren echter wordt er weer

de monumentenstaius geen oplie, dus
werd eÍ gezochl naar gegadigden. Ook
Oud-Noordwijk was in beeld als eige-

naarlbeheeÍder met het oogmerk er
een uitkijktoren van te maken. Deze gedachte was niet nieuw. Al in 1935 pachtte
K. Bolhuis de toren van de gemeente en

ging hem als uitzichttoren exploiteren.
Hij belooÍde de bezoekers'een verrukkelijk uilzicht op de /ee. de duinen en in
het voorjaar op de b'loembollenvelden.
Zelfs bij stormweer is een bezoek zeer
wel mogelijk daar men boven in den
'toren kan blijven, achter glazen wanden
beschut vooÍ den wind.' En dat alles voor
de prijs van 15 centl Bolhuis laal daarbij
weten dat er 50 tot 60 bezoekers tegelijk
de toren kunnen bezoeken.

Uiteindelijk zag het Genootschap OudNoordwijk om verschillende redenen af
van het beheer van detoren. NaaÍ verluidt
is er inmiddels een gegadigde die de
toren als woon- en werkruimle wil gaan

inschrijver en mocht de toren bouwen

voor een bedrag van 23.580 gulden.
Vanwege de oorlogsomstandigheden,
waardoor er onvoldoende mateÍialen
aangevoerd konden worden, duuÍde de
bouw vrij lang, maar een jaar lateí in oktober 1917 was in De Noordwijkerte lezen
dat de toren onder kap was en spoedig
voltooid zou worden.
Nog wat technische gegevens: De water-

loren staat op een duin van ruim zeventien meter en is 23 meter hoog.
De pomp van Binnen is bewaard gebleven en staat nL, op hel lindenplein.
maar water komt er niet meer uit. De

kunstschilder l.4aarten Jungmann kan
zich (als hij nog leefde) niet meer onder
de pomp wassen. Ooit was dat op een
zondagmorgen, ten aanschouwe van de
kerkgangers, het geval. Dit uit protest
tegen het ontbreken van waterleiding in
het huis dat hij bewoonde.
(Zie Íoto op de volgende pagina)
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Een luchtopname van het strand voor het Palace-hotel in de 50er jaren.

Tekst bii de Íoto op pagina 29.
Een Íoto, ingezonden door Jannie van Duijn, waarschijnlijk uit 1943, van een klas
van de School met den Bijbel, de school van meester Kok. Het is mogelijk dat
het een gecombineerde klas betrett. Vanwege de brandstoÍschaarste gebeurde
dal in de oorlogsjaren nogal eens. Vanwege dat gebrek aan brandstoÍ werd er in
de winter alleen 's morgens lesgegeven.

's

l\y'iddags maakten de hervormde leerlingen van de school van meester

Bardelmeier van de school gebruik.
Bovenste rij van links naar rechts: Piet Vink, Jan van der Niel, Wim Vink en Jan
Barnhoorn.
Tweede rij van boven: Piet van Duin, Wim Plug, Arie van der Wiel, Wim Baalbergen,
Jelle Bouma, Klaas Bouma en ?
Derde rij van boven: Mien Korbee, Co van der Deijl, Hennie v.d.Haak, Anton van
Duin, Kees van der Niet, Jan v.d.Wiel en Geertje de Ruiter.
Vierde rij van boven: Jannie Klinkenberg, juffrouw Klomp, Tine de Jong, Ivlarijke
Spaanderman, Arend Pluq, Cor Barnhoorn en Corrie Passchier.

Voorste rij: Co Plug, Jannie van Duijn, Attie Plug, Corrie Ammeraal, Corrie
Houwaad, Bep Barnhoorn, l\4ien van der Niet, en Marrie KoÍbee
Nog een enkel vraagteken.
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DE KRUIDENDOKTER
Ongedateerd uittreksei uit het Huishoudelijk Reglement voor hel Gasthuis te
Noordwijk aan Zee. ln de marges van dit extract staat een aantal homeopathische
recepten, 1e gebruiken tegen diverse kwalen. Het reglernent is voor eensluidend

aÍschrifi ondertekend door de secretaris A. van Rael van KonijnenbuÍ9.
Van Rael van Konijnenburg was van 1880 tot I883 als secretaris verbonden aan

het gasthuis, wat aannemelijk maakt dat de genoteerde huismiddelties uit die

lijd stammen.
Heete Koortsen.
Het uitgekookte sap van

Willigenbladeren of bast of bloesem
in wijn gekookt met Peper, daarvan

Ook Andijviesap met de wodel gekookt,
liefst in wijn.
Ook de Goudsbloem met de bladeren
in wijn gekookl, een glaasje.

Tevens voor de Roos dezelÍde bessen

Grootbladzuring.

Mondgebreken.
Doofheid.

Een Ui met Comijs gevuld en gebÍaden,
het sap in de ooren gedaan.
Ook het sap der Boode kool met suiker
vermengd in de ooren gegoten.

Cardebenedict of Distel in wiin

qekookt

en gedronken.
Ook Valeriaanwortel in wijn gekookt

gedronken.

Ook Salie gekookt op wijn,'s
1

glaasje.

en

morgens

Voor Pokken ol Mazelen.
Knol oÍ Raapzaai gekookt op

drinken.
Purgatie.
Conserf van Rozen.
Ook Rozenbladeren in Sala.
Colijk,
Alsem in Azijn gekookt, daarvan
drinken.
Vlierbessen mel Suiker gekookt tot een
stroop.
Garstewater, daarvan

getrokken op brandewijn en drinken.
Tegen Motten oÍ Vlooiien.
Alsem in de kasi gelegd en in't beddegoed.
Ook Wijnruit tegen wandluizen.

Camille en Salie in wijn gekookl,
daarvan drinken en spoelen.

Pleuris.

drinken.

Tandpijn"
Zuringsap daaruan drinken en de mond
spoelen.
Dit sap verdrijft de vlekken uil stoÍfen
en linnen daarmee gewasschen.

Vloeden, vloeiiingen.
Flozen in roode wijn gekookt en daarvan drinken.
Op azijn getrokken is goed voor

tandpijn.
Dolle hondenbeet.
De wond met azijn uitwasschen en
gezuiverd. Dan de woftel van Venkel
qestoten
met honing vermengd en een pleister
daarvan opgeplakt.
Ook Venkelwaier drinken.
Ook Gentiaanwodel gesneden, in aziin
gekookt en's morgens een glaasje
daarvan drinken.

Middel tegen borstklontering.
Peterselie gehakt met kruim van
wittebrood vermengd tot een pleister en
op de borst gelegd.
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Breuken,
De bollen of bloemen der witte Lelie
gekookl in wijn en daarvan drinken.

Evenzoo de bollen en bloemen van
Narcissen. Dit laatste ook tegen Colijk.

Brandwonden.
Vlierbladen in azijn gekookt met zout toi
pleister voor zweren en Íijt.

Duizendschoon in azijn gedaan en in de
zon laten trekken, daarvan gedronken.
De groene bladeren, de laatste
gekneed, op 't hoofd gelegd neemt de
pijn weg.
Ook Salie in wijn gekookt s morgens
een glaasje.
Bron: G.A.NW., inv nr. 2645.

HooÍdpiin.
Herman Schelvis

De bloemen van Anjelieren en van

ZWEMPARADIJS
De aanwezigheid van naaktstranden aan

de Nederlandse kust is een fenomeen
waaraan tegenwoordig nog weinig woorden worden vuil gemaakt. Uit de periode
van voor de oorlog weet ik van nabij dat

de qoeqemeente daar toen een heel
andere opvatting over had. Als lid van de
gemeenteÍaad had wijlen de heer Willem I
(Schelvis) in 1936 en 1937 meermalen op

en aanmerking over de schaars geklede
badgasten die zich in de nabijheid van
de sirandaÍgangen ophielden en dat de
gemeente de gelegenheid lol het nemen
van gemengd zonnebaden moest tegenhouden. Ver na de laatste wereldoorlog
was Willem II, zoon van l, eveneens lid

van de gemeenteraad. Hij maakte zich
toen sterk voor het aanwijzen van door
de gemeente aan te wijzen delen van het
strand waar de naaktrecreatie bedreven
mocht worden. Overigens niet omdat hij
daar zo'n fervent voorstander van was,
maar meer als waarschuwing dat, als de
gemeente in gebreke zou blijven bij het
aanwijzen van een nudistenstrand, de
mogelijkheid zou kunnen ontstaan dat
het hele Noordwijkse strand als naaktslrand gebruikt mocht worden. Gelukkig
is Willem I er nooit achter gekomen dat
zoontje Herman op een warme, zomerse
dag in 1946, komend van de NORA
met een volle emmer braam, bij iedere

kilometerpaal "blootbilsies" een verfrissend bad nam. Bij de tweede paal zelfs
een langdurig bad, want daar toonden
enkele wandelaarsters een bovenmatige

belangstelling voor de met een min
of meer schone onderbroek veÍsierde
rijke oogst, Dat het bloot zwemmen
ook in vroeger tijden gebeurde, en werd
aÍgekeurd. zal dus geen verwondering
wekken, echter wel de plaats waar veÍÍoeilijke naaktrecreatie loen plaats vond.
De vooruitgang oÍwel de watervervuiling
heeÍt aan dit toenmalige heikele pÍobleem spijtig genoeg een einde gemaakt.

Niet wat betreft het bloolgebeuren,
echter wel voor de deplorabele kwaliteit
waarin het binnenwater door vervuiling is
komen te verkeren.

Noordwijk 11 Juli 1883.
Aan de Edel Achtbare Heeren leden van

het dagelijksch Bestuur der Gemeente
Noordwijk.
EdelAchtbare Heeren,
Geven met den verschuldigden eerbied

le kennen, ondergeleekenden allen ingezetenen deí gemeente Noordwijk: dat
in de laatste dagen aan de losplaats en

op andere plaaisen in de gemeente op
ergerlijke wijze misbÍuik gemaakt wordt

van vrijheid

lot baden en zwemmen,

Breuken.
De bollen oÍ bloemen der witte Lelie
gekookt in wijn en daarvan drinken.
Evenzoo de bollen en bloemen van
Narcissen. Dil laatste ook tegen Colijk.

Brandwonden.
Vlierbladen in azijn gekookt met zout tot
pleister voor zweren en fijt.

Duizendschoon in azijn gedaan en in de
zon laten trekken, daarvan gedronken.
De groene bladeren, de laatste
gekneed, op 't hoofd gelegd neemt de
pijn weg.
Ook Salie in wijn qekookt's morgens
een glaasje.
Bron: G.A.Nw., inv. nr. 2645.

Hoofdpijn.
Herman Schelvis

De bloemen van Anjelieren en van

ZWEMPARADIJS
De aanwezigheid van naaktstranden aan

de Nederlandse kust is een fenomeen
waaraan tegenwoordig nog weinig woorden worden vuil gemaakt. Uit de periode
van voor de oorlog weet ik van nabij dat

de goegemeente daar toen een heel
andere opvatting over had. Als lid van de
gemeenteraad had wijlen de heer Willem I
(Schelvis) in 1936 en 1937 meermalen op
en aanmerking over de schaars geklede
badgasten die zich in de nabijheid van
de strandaÍgangen ophielden en dat de
gemeente de gelegenheid tot het nemen
van gemengd zonnebaden moest tegenhouden. Ver na de laalsle wereldoorlog
was Willem ll, zoon van l, eveneens lid

van de gemeenteraad. Hij maakte zich

loen sterk voor het aanwijzen van door
de gemeente aan te wijzen delen van het
strand waar de naaktrecreatie bedreven
mocht woíden. Overigens niet omdat hij
daar zo'n ÍeÍvent voorstander van was,
maar meeí als waarschuwing dat, als de
gemeente in gebreke zou blijven bij het

aanwijzen van een nudistenstrand, de
mogelijkheid zou kunnen ontstaan dat
het hele Noordwijkse strand als naaktstrand gebruikt mocht worden. Gelukkig
is Willem I er nooit achter gekomen dat

kilometerpaal "blootbilsies" een verfrissend bad nam. Bij de lweede paal zelfs
een langdurig bad, want daar toonden
enkele wandelaarsters een bovenmatige

belangstelling voor de met een min
of meer schone onderbroek versierde
rijke oogst, Dat het bloot zwemmen
ook in vroeger tijden gebeurde, en werd
aÍgekeurd. zal dus geen verwondering
wekken, echter wel de plaats waar verfoeilijke naaktrecreatie toen plaats vond.
De vooruitgang oÍwel de watervervuiling

heeft aan dit toenmalige heikele probleem spijtig genoeg een einde gemaakt,

Niet wat beireft het blootgebeuren,
echter wel vooÍ de deplorabele kwaliteit
waarin het binnenwater door vervuiling is
komen te verkeren.
Noordwijk 11 Juli 1883.
Aan de Edel Achlbare HeeÍen leden van

het dagelijksch BestuuÍ deÍ Gemeente
Noordwijk.
Edel Achtbare Heeren,
Geven met den verschuldigden eerbied
te kennen, ondergeteekenden allen inge-

dag in 1946, komend van de NOBA

zetenen der gemeente Noordwijk: dat
in de laatste dagen aan de losplaats en
op andere plaatsen in de gemeente op
ergerlijke wijze misbruik gemaakt wordt

met een volle emmer braam, bij iedere

van vrijheid tot baden en zwemmen,

zoontje Herman op een warme, zomerse

l

welke op die plaatsen schijnt toegestaan

te zijn, dat kinderen en zelÍs jongelingen
van lwintig jaaÍ en ouder zich daar geheel

naakt ontkleeden en zich gedragen op
eene wijze, ten hoogsie strijdend met
de wetten der zedelijkheid, daar zij zich
niet schamen geheel naakt, de omlig-

gende schelphoopen en terreinen tot
speelplaats te gebruiken, dat de talrijke

voorbijgangers, waarondeÍ kinderen
en meisjes, gedwongen worden tot het
aanschouwen van looneelen, welke zeer
kwetsend zijn voor hun zedelijk gevoel,

dat zulke tooneelen de onzedelijkheid
len zeerste in de hand werken en het
schaamtegevoel bij kinderen geheel verstompen, dat hun inziens door de nabij-

heid der zee, het baden en zwemmen
binnen de gemeenle niet noodzakelijk
is, terwijl door de vele voorbijgangers
en de aanliggende tuinen de losplaats
wel èen der meest ongeschikte plaatsen
is, dat de aanliggende tuinen, behalve
da'i zij gedeeltelijk vertreden, ook geheel
onvrii worden, zoodat eigenaars zich op

sommige tijden niet eens vrijelijk
met hunnen kinderen op hunne eigene
tuinen kunnen bewegen, dat zij meenen,
dat zulke onzedelijke tooneelen op zoo
druk bezochte plaatsen en langs den
publieken weg niet mogen toegelaten
worden en zich derhalve met gepasten
eerbied tot U Edel Achtbaren wendèn

met het dringend verzoek: "dat het U
Edel Achtbaren mogen behagen maatregelen te nemen, waardoor aan deze
onzedelijke looneelen zoo spoedig moge-

lijk een eind gemaakt worde."
't Welk doende

U Ed. Achlbr. Dienstw. Dienaren J.J.
van der Horst PastooÍ J. de Groot G.
van der Weijde W.N. Alkemade Cz. H.
Homan
J. Passchier J. Prins A.J. Banning J.
de Groot J. van Daelen G. van Eeden
A. Op de Laak N,4 . Sam Th. Zandbergen
Wed. J.J. GÍullemans J. van der Voort
Bron: G.A.Nw., inv. nr. 1596.
Herman Schelvis..
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