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Anton Kors

Dit is onze laatste bijdrage aan de Blauwdotter voor dit jaar.
We wensen alle lezers van de Blauwdotter alvast prettige kerstdagen en een heel goed en
gezond 2010 toe.
De expositie “Noordwijk, de Middeleeuwen
springlevend” is afgelopen en de expositie
“Noordwijk Anders” van de fotogroep “X65” is
inmiddels opgebouwd en op zaterdag 7 november
geopend door wethouder G. van Duin. De
expositie loopt tot 10 januari 2010.
In de tijd tussen deze exposities is erg hard
gewerkt in het Museum Noordwijk. Een gedeelte
van het platte dak is geïsoleerd. De muurankers
(verroest) zijn vervangen. De vazenzolder is
uitgebroken en opgeknapt. De stenen
benedenvloer van het museum is in de lijnolie
gezet; deze kan er zo weer een jaar tegen. Al met
al is er veel werk verzet. Onze complimenten voor
deze vrijwilligers, die door hun inzet en
inspanning voor een goed resultaat hebben
gezorgd.
Hebt u al gemerkt dat de website is vernieuwd?
Nee? Neem eens een kijkje op www.g-o-n.nl,
www.museumnoordwijk.nl en/of www.streekmuseumnoordwijk.nl.
Alle drie deze website-verwijzingen komen uit op
dezelfde vernieuwde website. U kunt onder
andere zien met hoeveel personen u op dat
moment de website bezoekt. Een aantal van 227
bezoekers tegelijkertijd is al waargenomen!

Zoals we in de vorige Blauwdotter meldden, heeft
het Platform Cultuur Erfgoed Noordwijk
(PCEN) erop aangedrongen bij het college van
Burgemeester en Wethouders om de Cultuurnota
“Noordwijk, culturele badplaats 2009 - 2013”
aan te passen. De cultuurnota is door de
gemeenteraad van Noordwijk goedgekeurd met
de door ons gewenste aanpassingen. Door de
samenwerking binnen het Platform hebben we
dit kunnen realiseren.
De afgelopen periode hebben we binnen het
bestuur gewerkt aan de enorm grote vragenlijst
van het Erfgoedhuis om onze musea geregistreerd
te krijgen. Op het moment dat u dit artikel leest,
is besloten of het Genootschap “Oud Noordwijk”
twee geregistreerde musea heeft. We hopen
natuurlijk op een positieve beslissing.
Waar we met het bestuur ook druk mee zijn, is
om sponsors te werven. Onder leiding van Henny
van der Zalm en Marion van der Bent is een plan
opgezet om de effectiviteit van de sponsoring te
vergroten. De eerste resultaten zijn positief te
noemen. Tot het eind van het jaar zullen ze hun
handen hier vol aan hebben.
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Charlotte van Pallandt
De Noordwijkse beeldhouwster Charlotte van Pallandt moet de Haarlemse schilder Kees
Verwey aan het eind van de jaren 50 van de vorige eeuw voor het eerst hebben ontmoet en de
artistieke vonken sloegen onmiddellijk over.

Door Peter Mulder
Ze herkenden in elkaar veel gemeenschappelijke
visies en uitgangspunten en ook anderszins
moeten ze behoefte hebben gehad aan een

vertrouwd en stimulerend iemand in hun directe
omgeving (Van Pallandt had kort daarvoor haar
geliefde vriend jonkheer Hugo Gevers van het

Charlotte van Pallandt voor de studio . ( Foto Regionaal Archief Leiden )
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landgoed Leeuwenhorst verloren). Van Pallandt
zei het in een interview in Vrij Nederland in
1989 zo: “Dat ik Kees heb leren kennen, was mijn
redding. Zijn talent, zijn inspiratie, zijn humor
en wijsheid. Onze band is de kunst, maar dat niet
alleen. Kees is voor mij vriend en kunstenaar.”
Hun vriendschap verdiepte zich snel. Verwey
kwam regelmatig naar het Noordwijkse atelier
van Van Pallandt waar ze het niet alleen bij
woorden lieten: Van Pallandt beeldhouwde de
kop van Verwey, Verwey op zijn beurt schilderde
Van Pallandt, alles in dat kleine atelier aan de
Gooweg in Noordwijk. Ongemerkt maakten
beiden daarmee een oude cirkel weer rond: de
cirkel die Verwey in Noordwijk begonnen was,
eindigde daar ook zo ongeveer: Kees Verwey was
het neefje van Albert Verwey kwam als kleine
jongen vaak te logeren op ‘Villa Nova’. Zelf zei
hij daarover: ‘Als ik als jongen bij hem thuis
kwam, in Villa Nova, dan ging hij met mij langs
al zijn schilderijen (en daar waren Breitners bij,
Derkinderens, Toorops, Isaac Israels en Karsens)
en vertelde me er alles over. Waar ze vandaan
kwamen, wie ze gemaakt hadden enz.’ Kees
besloot al snel - daartoe aangemoedigd door zijn
oom Albert en door zijn andere oom, de architect
Berlage - zich op de schilderkunst te storten. En
al even snel besloot hij om daar weer mee op te
houden en zich met muziek, en vooral
vioolmuziek, bezig te houden. Albert Verwey
maakte zich daar zorgen om, getuige een brief aan
zijn broer Chris (de vader van Kees) uit 1919:
‘Toevallig heb ik Vrijdag in Amsterdam Kees
gesproken. Hij vertelde mij van zijn laatste
beroepsverandering. Dat is natuurlijk een zot
plan en zal als zoodanig zichzelf wel corrigeren.
(...) Begreep ik Kees goed, dan laten jullie hem
vooreerst zijn gang gaan, zonder daarom wat hij
doet goed te vinden. (...) Komt er, wat, dunkt me,
niet kan uitblijven, een reactie op de
tegenwoordige antiteekenstemming, dan krijgt
hij allicht een ander inzicht en dan is het
misschien nog mogelijk hem in zijn doen en laten
te beïnvloeden. Zaterdag was Berlage hier en kon
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ik niet laten met hem erover te spreken. Hij was
te allen tijde bereid te helpen (...). Hij zal je, eind
van deze week, wanneer hij toch in Haarlem moet
zijn, er wel over aanspreken. Ik denk evenwel dat,
voor Kees zelf weer omslaat, er weinig te doen zal
zijn.” Het duurde even, maar Kees kwam zo
terug van de dwalingen zijns weegs en zou een
prominente plaats innemen in de Nederlandse
schilderkunst van de 20e eeuw. Hij had de
artistieke critici overigens wel erg dicht om zich
heen. Niet alleen Albert Verwey en Berlage (die
net de Villa Liesbeth in Noordwijk had
gebouwd), maar bijvoorbeeld ook de kunstenaar
Richard Roland Holst (getrouwd met Jetje van
der Schalk van het Noordwijkse Lindenplein)
probeerde de jonge Kees wel te inspireren: ‘Bluf!
Daar een hoopie bluf. Blijf van ‘t vette krijt en
dikke penseelen af. Een dun hard potlood moet je
nemen en dan nog eens probeeren te
kwispelstaarten’. Zo zat die hele Noordwijkse
‘scene’ hem wel erg dicht op zijn huid. Toen hij
uiteindelijk naar Haarlem trok was dat even
gedaan. Maar aan het einde van de jaren vijftig
kwam hij toch weer in Noordwijk terug: oom
Albert lag toen al op het kerkhof aan de Oude
Zeeweg en ook Berlage en de Roland Holsten
hadden de kuierlatten genomen. Maar Charlotte
van Pallandt was er nog en zou er ook nog even
blijven, tot 1997 toen ze Verwey met twee jaar
overleefd had en op honderdjarige leeftijd stierf.
Max van Rooy (kleinzoon van Berlage!) schreef
samen met Feico Hoekstra een mooi boek over de
vriendschap tussen Kees Verwey en Charlotte van
Pallandt, onderlegger bij de tentoonstelling van
hun beider werk. De tentoonstelling stond in
2007 in verschillende musea in het oosten des
lands. Niet in Noordwijk helaas, waar Verwey en
Van Pallandt opnieuw thuis hadden kunnen
komen.
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Vierde gedeelte. Herinneringen aan de oorlog

JEUGDHERINNERINGEN
November 1944. Op een dag was mijn moeder erg zenuwachtig. Ik voelde dat er iets mis was.
Ik mocht ineens niet op de slaapkamer van mijn ouders komen. Dat prikkelt natuurlijk wel
de nieuwsgierigheid.

Door Ees Aartse. Foto’s archief Museum Noordwijk.
Een paar dagen later deed mijn moeder weer
normaal en stiekem ben ik de slaapkamer
ingegaan. Onder het bed lag een bijna nieuwe
herenfiets. Gek, want de fiets van mijn vader was
allang door de Duitsers gevorderd. Mijn moeder
merkte dat ik het wist. Ze vertelde dat mijn vader
die fiets van een Duitser gestolen had. Ik mocht
tegen niemand, ook niet tegen vriendjes,
vertellen dat wij een fiets hadden. Ik was niet
gek. Ik hoorde genoeg al dacht men van niet.
Stelen van een Mof was bijzonder ernstig en voor
mijn vader levensgevaarlijk als ze wisten dat die
fiets gestolen was.
Later, jaren later kreeg ik het verhaal te horen.
Mijn vader stond met Jan Zoet, bakker bij De
Verbetering, en nog iemand te praten voor de
bakkerswinkel in de Molenstraat toen een Duitse
soldaat op een bijna nieuwe fiets kwam aanrijden.
Hij zette de fiets neer bij de groentewinkel van
Augustinus aan de overkant van De Verbetering
en liep de winkel in.
“Hé Evert, daar staat je fiets!” zei Jan Zoet.
Mijn vader bedacht zich geen moment, pakte de
fiets, reed er razendsnel mee naar huis en zette de
fiets in de schuur. Toen rende hij terug naar de
Molenstraat en zette hijgend het gesprek voort
alsof er niets gebeurd was. Dit alles speelde zich
af in een paar minuten. De Duitser was zelfs nog
in de winkel. Toen hij buiten kwam zocht hij zijn
fiets. Weg! In koor vertelden de drie dat een
andere Duitse soldaat de fiets had meegenomen.
Het vorderen van fietsen was schering en inslag.
Zo had je een fiets, een Duitse soldaat hield je aan

en je fiets was weg. Je kon gaan lopen.
De Duitse soldaat zal wel gekankerd hebben op
het oncollegiale gedrag van zijn dienstkameraad.
Terug thuis heeft mijn vader de fiets onder bed
verstopt.
Mijn vader ging vaak op de fiets op hongertocht.
Hij trok de polder in in de hoop bij de boeren
nog iets eetbaars de kunnen kopen. De spoeling in
de polder werd steeds dunner omdat steeds meer
hongerenden uit de grote steden de polder in
trokken op zoek naar voedsel. Als mijn vader
geluk had kon hij wel eens aan aardappelen of wat
graan komen.
Later trok hij de Haarlemmermeerpolder in
omdat hij hoopte daar meer te kunnen kopen.
Ook daar werd de spoeling steeds dunner.
Suikerbieten waren er echter volop, dus dan maar
in godsnaam suikerbieten. De bieten werden tot
pulp geschaafd en uitgekookt tot stroop op de
wonderkachel. Dit kacheltje met de wonderlijke
naam was inderdaad een wonder. Het was
gemaakt van een oude bus met bovenop een
roostertje, een deurtje om houtjes in te doen en
vanonder een roostertje voor de as.
De stroop van suikerbieten was best lekker en van
de overgebleven pulp werd een soort koekjes
gebakken. Met wat je van de gaarkeuken kreeg en
het weinige brood op de bonkaarten redden we
het net. Toch gebeurde het wel dat we bijna
zonder eten naar bed gingen.
De fiets die mijn vader van een Duitse soldaat
gestolen had, raakte hij kwijt op een hongertocht
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naar Friesland. In Friesland had hij boter, graan,
aardappelen e.d., allemaal etenswaren die in het
Westen bijna niet meer te krijgen waren, kunnen
krijgen. Op de fiets terug naar Noordwijk. Bij
Kornwerderzand mocht hij van de Duitsers
doorrijden, maar in Den Oever ging het mis. De
Duitse soldaten lieten hem door gaan maar een
paar zwarthemden, NSB-ers in Duitse dienst,
pakten alles af, ook de fiets. Huilend is mijn vader
van Den Oever naar Noordwijk gelopen. Geen
fiets, geen eten! Afgepakt door een foute
Nederlander. Geen wonder dat men na de oorlog
weinig zachtzinnig met deze figuren omging.
Mijn moeder heeft dagenlang in spanning
gezeten. Toen op een avond voetstappen in het
slop klonken en wat later de keukendeur
openging, is mijn moeder naar de keuken gerend.
Oma Van der Burg kon ons nog net tegenhouden
anders waren wij ook naar de keuken gerend.
Mijn vader was weer thuis. Hij mocht nog van
geluk spreken dat hij niet op transport gesteld
was om in Duitsland te gaan werken. Zijn
Ausweis was kennelijk zo goed dat hij verder
mocht gaan.
In oktober 1944 bestond het (honger)rantsoen uit:
1 kg. aardappelen
1 brood (van slechte kwaliteit)
per persoon per week!
Het weinige eten wat we hadden, moest wel
gekookt worden op de wonderkachel die bovenop
onze grote potkachel stond. De potkachel
gebruikte teveel hout. De wonderkachel
gebruikte heel weinig brandstof. Het spaarzame
hout werd niet gebruikt om je warm te houden
maar om op te koken. In de wintermaanden van
1944/1945 was ik steeds op zoek naar hout. Ik
had een karretje, gemaakt van een onderstel van
een kinderwagen waarop een groentekist was
vastgemaakt.
Ik trok vaak naar de Gooweg om in het bos hout
te kappen. Er waren veel mensen op hetzelfde idee
gekomen. Vaak waren het vrouwen, kinderen en
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oude mannen. Jonge kerels zag je zelden omdat ze
bij een razzia de kans liepen naar Duitsland
gezonden te worden om daar te gaan werken.
Werken in Duitsland was zeer gevaarlijk. Het
Roergebied en andere industriegebieden werden
bijna dagelijks door Amerikaanse en Engelse
bommenwerpers gebombardeerd.
Op een dag toen ik aan het hout hakken was,
werd er geschreeuwd “Razzia….!!!” Een groep
Duitsers met de geweren in de aanslag rende het
bos in. Paniek! Mannen in de kwetsbare leeftijd
renden weg, maar een aantal werd gepakt en
afgevoerd. Twee Nederlandse SS-ers in zwarte
uniformen liepen hanig door de groep
houthakkers. Dat Duitsers dat deden was tot daar
aan toe. Dat was de vijand en ze moesten in
dienst. Nederlanders vrijwillig in Duitse dienst
was het smerigste tuig wat er rond liep.
Zo’n etterbak pakte met een lachend gezicht mijn
bijl af. Een bijl was ijzer en dat moest ingeleverd
worden. Maar een bijl was voor ons van
levensbelang. Met een bijl kon je hout hakken,
hout dat je nodig had om te kunnen koken op de
wonderkachel.
Een oude man naast me kon me nog net
vasthouden anders was ik die ploert aangevlogen.
“Hou je kalm anders breng je iedereen in gevaar,”
zei de oude man. Ik huilde van machteloze woede.
Dat lachende gezicht van die landverrader staat
me ook nu nog helder voor de geest. Acht jaar en
dan al dodelijk kunnen haten. Ook na de oorlog
heb ik naar dit sujet gezocht.
Ik weet nu wat mijn vader heeft meegemaakt in
Den Oever.
Iedere nacht kwamen grote eskaders Amerikaanse
en Engelse bommenwerpers over om Duitsland te
bombarderen. Een zalig geluid die brommende
motoren. Zij bombardeerden Duitsland voor onze
bevrijding. Een paar uur later keerden ze terug.
Nu waren er bommenwerpers tussen met
stotterende motoren en dan hoopte je maar dat ze
het zouden redden. Soms was het nodig dat
overgebleven bommen gedumpt werden. Vaak
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Beschadigde woningen Julianastraat na afwerpen bommen.

gebeurde dat boven zee, maar een enkele keer
ging dat mis en vielen ze op land.
Op een nacht schrokken we wakker van een
enorme knal. Een bom! Een zware! Betrekkelijk
dichtbij. De andere dag hoorden we dat in het bos
bij De Kom (Leeuwenhorst) een bom was
ontploft. Vlakbij dus. Ik er naar toe. Naast de
eerste Kom was een groot gat geslagen. Diverse
bomen lagen plat. De zijkant van de krater rookte
nog en grondwater siepelde uit de kraterwand het
gat in. En dan die geur!
Oorlogsgeur! Een opwindende geur dat wel, maar
vooral bedreigend. De bomkrater is ook nu nog
duidelijk zichtbaar. Even over het bruggetje aan
de rechterkant ligt een groot watergat. Dat is de
oude bomkrater.
De honger werd nijpend. De gaarkeuken gaf wel
dagelijks een maaltijd maar calorieën zaten er niet
meer in. Het zag er naar uit dat we Kerst 1944
voor het eerst met een lege maag naar bed

moesten. Van de laatste konijnen had mijn
moeder nog soep gemaakt voor de volgende dag,
eerste Kerstdag.
Opeens voetstappen achterom. Gelukkig geen
ijzerbeslag want dat betekende dat het Moffen
waren. In spertijd kreeg je nooit bezoek en als er
bezoek kwam was het de vijand met gebonk op de
voordeur.
Het bleek Jan Zoet te zijn van bakkerij De
Verbetering die bij ons de keuken binnenstapte.
“Ik heb nog een paar broden over en ik denk dat
ze hier wel op hun plaats zijn,” zei hij en legde
twee broden op tafel. “Het is er de tijd niet naar,
maar toch prettige Kerstdagen toegewenst.” Hij
stapte weer naar buiten.
Die avond kregen we allemaal een sneetje brood,
droog natuurlijk want beleg was er allang niet
meer. Gelukkig niet met een lege maag naar bed.
In 1944 beschikten de Duitsers ook over radar en
konden ze de Engelse en Amerikaanse
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bommenwerpers en jagers van veraf zien naderen.
Om de radarinstallaties en de zoeklichten van de
Duitsers in de war te brengen, strooiden de
Geallieerden stroken zilverpapier uit hun
vliegtuigen. Soms lagen duizenden van deze
stroken over heel Noordwijk. Kerstversieringen
waren er niet meer en mijn moeder maakte van
deze zilveren stroken kerstversieringen die we
zelfs lang na de oorlog nog gebruikten.
Voorjaar 1945 was er nauwelijks eten meer in
West-Nederland. Zelfs de suikerbieten raakten
op. Tulpenbollen waren er nog voldoende.
Geprobeerd werd of deze bollen eetbaar waren.
Dat bleek het geval te zijn. Ik heb ze ook gegeten
maar ik vond ze niet lekker. Ik kreeg er een rauwe
keel van. Gelukkig vonden mijn vader en moeder
ook dat tulpenbollen niet te eten waren. We
kregen ze ook niet meer. We waren weer
aangewezen op de waterige soep van de
gaarkeuken en wat mijn vader hier en daar
opscharrelde.
Begin 1945. Mijn broer Hans had last van
bronchitisaanvallen die steeds heviger werden.
Slechte voeding speelde hierbij natuurlijk een
grote rol. Frans en ik hadden last van Engelse
ziekte en moesten ’s nachts naar bed met plankjes
om de benen om ze recht te houden.
In Kockengen woonde oom Dries, een broer
(nakomertje) van de vader van mijn moeder. De
voedselsituatie was daar iets beter dan in
Noordwijk. Natuurlijk was aan alles gebrek maar
gek genoeg niet aan eten. De familie daar werd
ingeschakeld. Als Hans geen beter eten zou
krijgen, zou hij het niet overleven. Zo kritiek was
de toestand. Mijn vader bracht Hans weg op een
geleende transportfiets. Moet je je indenken: een
doodziek jongetje in een mand op de fiets en dan
ruim vijftig kilometer fietsen. Zo’n tocht was
levensgevaarlijk. Mijn vader liep onderweg de
kans te worden opgepakt. In die tijd waren de
Geallieerden heer en meester in het luchtruim.
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Als een piloot maar dacht dat beneden de vijand
fietste, werd hij direct beschoten. Vaak mis, maar
ook vaak raak. Mijn broer herinnert zich van de
heenreis niets meer. Mijn vader keerde ’s avonds
behouden terug met een mand vol voedsel,
aardappelen, graan e.d.
De oorlogssituatie veranderde half april met de
dag. Hoe lang zou Duitsland het nog vol houden?
Iedereen wist dat de oorlog op zijn eind liep.
Grote delen van Nederland waren al bevrijd
alleen het Westen, geteisterd door een enorme
honger nood, nog niet.
Mijn moeder wilde haar gezin weer compleet
hebben. Hans moest terugkomen. Mijn vader
durfde de tocht niet aan. Mijn moeder fietste op
een geleende fiets met wat ze toen noemden antiplofbanden (houten of rubberen banden) naar
Kockengen. Hans zag er welvarend uit. In de loop
van de middag gingen ze weer naar Noordwijk.
Hans achterop op een kussentje en aan het stuur
tassen met etenswaren. Voor de wind naar
Kockengen was te doen maar met een kind
achterop met tassen etenswaren aan het stuur
tegenwind naar Noordwijk was een ander verhaal.
Hans weet nog dat ze diverse keren in de berm
moesten schuilen als weer een Engelse jager over
de weg scheerde. Geschoten werd er niet meer
tenzij de piloot zeker wist dat het de vijand was.
De wegen waren toen vol met hongerende mensen
op zoek naar eten. Ook in Engeland was de
precaire voedselsituatie in West-Nederland
bekend. Mijn moeder kwam wankelend,
volkomen aan het eind van haar krachten thuis.
Ruim honderd kilometer gefietst op één dag met
een praktisch lege maag. Gelukkig was oma er
om haar dochter op te vangen. Waar mijn vader
was? Geen idee! Ondergedoken misschien?
Het was op een zondagmorgen eind april 1945.
Ik was met mijn moeder naar de gaarkeuken om
te zien of er nog wat eten was. Ook dat werd een
probleem; soms was er wat maar steeds vaker was
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er niets. Deze ochtend was er een waterig soepje,
misschien een soort koolsoep.
Er waren veel vliegtuigen in de lucht, geallieerde
vliegtuigen, want Duitse vliegtuigen zagen we
nooit meer. Ze kwamen heel laag over en het
gekke was dat er niet op geschoten werd.
Zouden de geruchten dan toch waar zijn? Zouden
wij in het westen vanuit de lucht bevoorraad
worden? Waren met de Duitsers afspraken
gemaakt om hongerend Nederland ongemoeid te
laten? Opeens was de lucht bezaaid met
parachutes, kleinere. Er hingen geen mensen aan
maar pakken. Mijn moeder zette de ketel met
soep neer op de hoek van de Zandvoortsestraat en
IJmuiderstraat en we renden naar het eind van de
straat. Daar zagen we het wonder gebeuren.
Voedsel uit de hemel! Veel mensen stonden te
zwaaien en te juichen. Soms wieggelde een piloot
even met de vleugels. Geen schot werd er gelost.
Daar in de polder lag het voedsel. Voor ons was de
oorlog voorbij.
Toen de vliegtuigen verdwenen waren, liepen we
terug naar de IJmuiderstraat. ‘’Oh god, de ketel
soep!’’ riep mijn moeder en rende de
Zandvoortsestraat uit. De ketel stond er nog!
Iedereen was zo vol van dat hemelse wonder dat
niemand het in zijn hoofd haalde om de ketel mee
te nemen. Na de oorlog is tijdens vissen in de
Maandagse Watering de ketel het water ingerold.
Een stukje oorlogsherinnering zonk naar de
bodem van de diepe sloot.
Onofficieel waren we ’s avonds 4 mei 1945
bevrijd. Er was een wapenstilstand overeengekomen. Samen met de Duitsers in de straat
vierden we dat de oorlog voorbij was. De Duitsers
waren net zo blij als wij. Voor hen was de oorlog
ook afgelopen. Ze hadden het overleefd en zouden
te zijner tijd naar hun eigen land terugkeren, een
land dat grotendeels was plat gebombardeerd. De
capitulatie zou de andere dag, 5 mei, getekend
worden.
Vooral de eerste dagen van de bevrijding waren

chaotisch. De Canadezen waren er nog niet in
Noordwijk. De Binnenlandse Strijdkrachten
probeerden de orde te handhaven.
Alle frustraties van vijf oorlogsjaren moesten
eruit. In de Zandvoortsestraat woonde een gezin
met een groot aantal huwbare dochters. Of het
NSB-ers waren weet ik niet, maar ze waren wel
bevriend met de Duitsers. Ze waren indertijd
verwelkomd als landgenoten en vrienden. Dat de
dochters het hielden met de Duitsers werd door
de ouders heel normaal gevonden.
Vlak na de bevrijding werden overal de z.g.
Moffenmeiden kaalgeschoren.
Op de kruising van de IJmuiderstraat en de
Zandvoortsestraat werd een soort podium
opgesteld. De Moffenmeiden uit de
Zandvoortsestraat werden uit huis gesleurd en op
het podium werden ze onder luid gejoel van de
vele kijkers kaal geschoren. Dat heeft grote
indruk op me gemaakt. De meisjes huilden
tranen met tuiten. Ik had nog met hun jongere
zusjes en broertjes gespeeld. Ik vond het
inconsequent. Eerst de overheersing door de
Duitsers en nu we bevrijd waren, werden
Moffenhoeren, NSB-ers, zwarthandelaars e.d.
overheerst door de Nederlanders.
Ik ging niet meer kijken naar het kaalscheren dat
als een soort volksvermaak werd gepresenteerd. Ik
had medelijden met die meisjes, maar ja…. ik
was bijna 9 jaar.
Veel leuker vond ik het verbranden van Nazipoppen. Overal werden de eerste dagen van de
bevrijding vreugdevuren aangestoken waarop
poppen van nagemaakte Nazi-figuren werden
verbrand. Het hoogtepunt op zo’n avond was als
Adolf Hitler onder groot gejuich in vlammen
opging.
In de stuifkuil aan de voet van de watertoren
(waar nu de R.K.Kerk ‘Maria ter Zee’ en de
Fortis-bank staan) was het erg druk. Daar hingen
boven de grote brandstapel de direct herkenbare
poppen van Göbels, Göring en vele andere
Nazifiguren. In het midden stond Adolf Hitler.
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Verbranden Nazi-portretten Nieuwe Zeeweg.

We hebben gejuicht, gedanst, gezongen,
geschreeuwd bij iedere brandende Nazi-pop.

Integendeel. Ook mijn vader gooide
patroonbanden op het vuur.

De eerste dagen was er een soort machtsvacuüm.
Alles mocht toen. Jongens van veertien, vijftien
jaar liepen met pistolen en patroonbanden die ze
geroofd hadden uit de niet bewaakte bunkers.
Ook wij liepen met patroonbanden vol scherpe
patronen rond. We haalden de punten er af met
een nijptang en strooiden het kruit in lange
slingerbanen uit op straat, lucifer er bij en je had
een wandelend vuurtje. De ontpunte patronen
legden we op een trottoirband, klap met de
hamer erop en het slaghoedje ontplofte.
Nog leuker was een vuurtje stoken en daar de
volle patroonbanden in gooien. Op het pleintje
voor ons huis deden we dit aan aantal keren. De
patronen ontploften door de hitte. De kogels
vlogen je letterlijk om je oren. Gek genoeg werd
niemand door de rondvliegende punten geraakt.
Wat deden onze ouders? Verboden ze dat ons?

Kort na de bevrijding gingen we weer naar
school. Het eerste wat de meesters Marijt en
Crama deden was al het oorlogstuig afpakken.
Een jongen uit de hoogste klas liep op het
schoolplein rond met een pistool, geladen!. Er
waren zelfs jongens die met plaatjes dynamiet en
ontstekers op school kwamen. Het was toch leuk
om je vriendjes te kunnen laten zien wat je
geroofd had. Onze beschermengelen maakten
overuren. Mij is niet bekend of er toen doden en
gewonden zijn gevallen.
Op de tv zie je wel reportages uit oorlogsgebieden
waar kinderen met geweren e.d. rondsjouwen. De
eerste week na de bevrijding ging het er in
Noordwijk niet anders toe. Die eerste
bevrijdingsweek was een rare week.

14
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Warme Ballonvaart
Op Zaterdag 7 augustus 1937 organiseerde VVV – Noordwijk een ballonvaart. De opstijging
werd verzorgd door de Haagsche Ballonclub.

Door Leo van der Meer

Het vullen van de ballon met gas van het gemeentelijk gasbedrijf.

Het was een Franse luchtballon, die bestuurd
werd door de Franse gebrevetteerde ballon
commandant J.M. Crombez uit Lille. Des
namiddags om 4 uur was het zover. Op een
terrein nabij de Witte School aan de van
Panhuysstraat/hoek Weteringkade zou een en
ander plaats vinden. De ballon had een inhoud
van 900 kuub. In de Noordwijker van die dagen
lees ik het volgende verhaal: Noordwijk beleefde
Zaterdag het bijzondere evenement van een
ballonopstijging, het glansnummer op het
programma van de VVV voor dit seizoen.
De toegangen tot de Van Panhuysstraat waren
afgezet en alleen voor bezoekers van het terrein

toegankelijk. Ze schaarden zich in een kring rond
het opzwellende hulsel. Aanwezig waren de
burgemeester J.B.V.M.J. van de Mortel, de heer
J. Veerman, directeur der gemeentebedrijven, en
de heer S. Verloop, de organisator van deze
middag. Excelsior zorgde voor muziek. De
Haagsche Ballonclub verzorgde het technische
gedeelte, daarbij gebruik makend van de hulp,
die een aantal leden van de Leidsche
Zweefvliegclub had aangeboden, zodat de ballon
commandant, de Franse ballonvaarder Crombez,
slechts zijn bevelen had te geven. Voordat hij
opsteeg konden wij hem nog gegevens over de
windrichtingen in de bovenlucht medegeven.
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Uit deze waarnemingen, afkomstig van Schiphol
bleek onder meer dat Zaterdagmiddag op 1000
meter hoogte een Zuidenwind van 10 km per uur
en op 2000 meter een ZW wind heerste van 25
km per uur, terwijl aan den grond de
windrichting veranderlijk was. Zoals hieronder
blijkt, heeft Crombez wegens te geringe
stijgkracht deze voor een langere vaart dus
gunstige hoogte niet kunnen bereiken.
Reeds vroeg in de ochtend was men met de
vulling van de ballon begonnen, omdat het
gemeentelijk gasbedrijf het niet wenselijk achtte
een hoeveelheid van 1300 m3 gas in korten tijd
aan den gashouder te onttrekken. Zulk een lang
durende vulling is echter nadelig voor de
stijgkracht van de ballon. Dit komt daardoor, dat
het in de ballon gevloeide gas, weer langzaam
door het omhulsel naar buiten dringt en vooral
het lichtere bestanddeel uit het gas, het
waterstofgas, heeft deze eigenschap sterk. Ook
ligt het wel eens aan de kwaliteit van het gas zelf,
zo kon deze zelfde ballon op een keer in een plaats
met slecht gas, niet met twee personen opstijgen.
Tegen half zes was de ballon geheel gevuld.
Crombez gaf zijn bevelen, welke door de
terreincommandant aan de helpers werden
overgebracht. Allereerst werden de zandzakken,
die het netwerk in een wijden kring om de mand
heen, verankerd hielden, naar de mand toe
verplaatst. Daar alles zonder rukken moet
verlopen, geschiedt dit steeds in gedeelten. De
ballon kreeg daarbij gelegenheid zich iets van de
grond op te richten, waarbij de mand echter op de
grond blijft staan. Daarna stapten de heer
Crombez en de heer Boesman uit Den Haag, in de
mand. De laatste voor zijn zesden ballontocht. De
helpers hielden de mand aan de grond gedrukt,
want voorzichtigheid is steeds geboden, om te
voorkomen, dat de ballon bij een rukwind de
mand over het terrein sleept. Juist schudde een
licht windje aan de ballon, maar vele handen
hadden de korf onwrikbaar vast. De laatste

Het vertrek van de ballon.

episode begon, welke nooit nalaat spanning
teweeg te brengen bij de ballonvaarders en
toeschouwers. Eensdeels om de vraag of de ballon
voldoende stijgkracht zal hebben en anderzijds,
omdat men nooit van te voren weet bij het afladen
van hoeveel zakken de ballon het gewicht zal
overwinnen.
De zakken die nu aan de buitenkant van de mand
hingen werden een voor een verwijderd en telkens
werd even losgelaten om te zien of de ballon wilde
stijgen. Maar nee !! Crombez moest nog
verscheidene zakken ballast uit de mand over
boord tillen, tot het zover was. Daarna moest nog
even de variometer opgehangen worden, waarmee
men kan constateren of men stijgt of daalt en toen
klonk het commando “los”. Bon voyage ! Goede
reis ! Een luid hoera steeg op uit de kring der
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De ballon gezien vanaf de Nieuwe Zeeweg.

omstanders en onder de tonen van het Wilhelmus
steeg de ballon het luchtruim in. Een kilo reclame
biljetten dwarrelde in de richting van de
toeschouwers uiteen en deze wuifden de ballonvaarders hartelijk na. De ballon dreef eerst in de
richting van Noordwijk-Binnen, maar vervolgens
zeer langzaam in de richting van Katwijk aan
Zee.
De heer Boesman, bestuurslid van de Haagsche
Ballonclub, schrijft ons: Daar het Soortelijk
Gewicht van het gas vrij zwaar was, konden wij
slechts weinig ballast meenemen, zodat de reis
werd aangevangen met anderhalve zak (20 kg) en
15 kg reclame strooibiljetten. Hieruit konden
wij reeds berekenen, dat de ballon maar kort in de
lucht kon blijven. In Noordwijk-Binnen
verwekte hij grote opschudding Ieder holde de
gaszak achterna en we zagen zelfs een auto die
achteruit de ballon nareed. Slechts op geringe
hoogte werd gevaren, daar ballast om hoger te
stijgen ons ontbrak. De ballon dreef met een zeer
rustig windje van 5 km per uur naar zee, een
minder prettige gewaarwording. Toch hield
Crombez de ballon in de lucht. Dicht bij

Katwijk, waar wij om 5.55 uur overheen voeren,
kwam er meer schot in en dreef de ballon ook
meer het land in. Toch zaten wij slechts een
tiental meters van de zee af. De auto-giro van Van
der Velde kwam ons opzoeken en maakte een
keurig rondje om haar lichter-dan-de- luchtbroeder. In de mand heerste een temperatuur van
39 graden. De ballon was gaan dalen en door
gebrek aan ballast konden wij de gaszak niet meer
stabiliseren, vielen in het duinterrein van de Staat
der Nederlanden, onder Wassenaar, waar wij in
het Panbos een mooie landing maakten. Na een
vaart van drie kwartier was deze mooie, maar ook
warme ballonvaart geëindigd. Met welwillende
hulp van politie en boswachter was de ballon
weldra op een auto geladen voor de thuisreis naar
Frankrijk.
Aan de raadwedstrijd, waar de ballon zou dalen,
namen 134 personen deel. De heer C. Rotmans,
de Ruyterstraat 20, won bij loting de taart, welke
door Huize Van Wely was beschikbaar
gesteld. De heer Jack Boerick, Hoofdstraat 79,
won de tulband van de luxe bakkerij J. van
Rooijen.
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Een artikel uit het weekblad “De Noordwijker”

GILDEN
Het gildewezen in vroegeren tijd en de ordening in onzen tijd.

Door Leo van der Meer
Het blijkt telkenmaal, dat uit het heden het
verleden spreekt. Hoeveel overeenkomst
bijvoorbeeld vertoont ordening niet met het
gildewezen in vroegere eeuwen. Ordening,
waartoe thans elk bedrijf, gezien de moordende
concurrentie, drijft, is immers goed beschouwd
niets anders dan het gildewezen in een gewijzigde
vorm. De gilden vertegenwoordigden voor een
groot deel het zedelijk en stoffelijk leven der
vroegere maatschappij. Het was een machtige
hefboom tot ontwikkeling en beschaving. Bij de
Germanen is de oorsprong der gilden te vinden.
Het waren toen offergilden met de bedoeling
persoonlijk aan God te offeren. Het waren dus
eerst Godsdienstige Gilden, waaruit later de
ambachtsgilden zijn gegroeid.
De ambachtsgilden hadden veel overeenkomst
met onze arbeidsorganisaties. Het offergeld of
gildegeld is nu contributie geworden. De
bijeenkomsten van de gildebroeders zijn nu de
vergaderingen van arbeidsverenigingen.
Ambachtsgilden bestonden reeds toen de edelen
op hun goederen leefden, zelfs reeds ten tijde der
kruistochten. Na de lijfeigenschap, toen de
lijfeigenen zich vrij kochten. Toen ontstonden de
steden en namen de ambachtsgilden in macht en
aanzien toe. Een jaarlijkse maaltijd van de
gildebroeders ontbrak niet, waar een morgensprake, zooals men toen een vergadering noemde,
vooraf ging, even als in onze tijd. Immers de
organisaties of federaties van vakverenigingen
houden immers ook eerst een jaarvergadering en
daarna een maaltijd.
De overeenkomst tussen gilden in vroegere tijden
en de vakvereenigingen van onzen tijd is nog

groter. De gildebroeders beklaagden zich als de
morgensprake te lang duurde, omdat de maaltijd
wachtte. Precies als in onzen tijd. Afgevaardigden
naar algemene vergaderingen zullen zich
herinneren, dat men steeds de agenda snel afwerkt
omdat de koffietafel of de maaltijd wacht.
Elk gilde had een gildenhuis, een vergaderzaal
zou men nu zeggen, de gildeknecht was kastelein.
De gildebroeders waren ook politieke tinnengieters, want de gilden werden zoo langzamerhand politieke gezelschappen, die aandeel
hadden in de verkiezing van regeringsleden en
men vond ook Ambachtslieden in de regering,
evenals in onze tijd. Men denke aan de
vrijgestelden, die in regeringslichamen gekozen
worden.
Uit de gilden zijn de besturen der Gemeentengegroeid. Eerst was een gemeente een schutsgild,
de schepenen waren de overlieden van het gilde en
de poorters gildebroeders. Schout en schepenen,
nu B. en W. en gemeenteraad geheten.
De meesters, wij zouden zeggen, de patroons,
waren zij die na de vervaardiging van een
werkstuk, dat was dus hun examenproef, in het
gilde werden opgenomen. In onzen tijd kwamen
daarvoor in de plaats het leerlingstelsel en het afleggen van een examen voor gezel en meester in
een of ander vak.
Oneerlijke concurrentie bestond niet. Beneden de
kostprijs werken, zooals dat in onze tijd zo
dikwijls voorkomt, kwam niet voor. Er was
daarvoor geen reden. Het aantal Meesters was
beperkt, dus ook het aantal bedrijven in elke stad.
Men at elkaar, figuurlijk gesproken, dus niet op,
zooals thans.
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Er was geen maatschappelijk verschil tussen den
werkgever, toen Meester genoemd en de
werknemer, toen als gezel en leerling aangeduid.
Maar zooals aan alles waren ook aan de gilden
schaduwzijden. Uitbreiding van het bedrijf,
technische verbeteringen, daarvan was geen
sprake. Men voelde daaraan klaarblijkelijk geen
behoefte.
In de 17e en 18e eeuw namen de gilden zeer toe.
Alleen in Amsterdam telde men in de 18e eeuw:
51 Ambachts-gilden. In de 18e eeuw gingen
reeds stemmen op om de gilden af te schaffen en
wel om de bovengenoemde redenen. Daar iedere
meester slechts 4 gezellen mocht hebben werd
inderdaad de vooruitgang belemmerd en bleef
alles bij het oude. Al die regelingen hebben er
uiteindelijk toe geleid, dat de gilden in 1798
werden afgeschaft.
Alles heeft zijn tijd, zoo ook de gilden, alhoewel
het niet ontkend kan worden, dat de gilden op de
ontwikkeling van nijverheid en volksvlijt een zeer
goeden invloed hebben uitgeoefend.
Er was tucht en regel en men zorgde voor
deugdelijk werk. Door al die bepalingen werden
het echter monopoliën die ontegenzeggelijk de
vooruitgang stelselmatig tegenwerkten. Andere
tijden, andere zeden. Uit de gilden zijn als het
ware de arbeidersvereenigingen, de patroonsorganisaties, de collectieve arbeidsovereenDe Broederschap of Gilde van
Sint Joris is een schuttersgilde
dat dateert van 1420

Foto: Archief Jan Kloos. (1904)

komsten tusschen werkgevers en werknemers
geboren, omdat men begint te begrijpen, dat
werkgevers en werknemers dezelfde belangen
hebben.
Overeenkomsten waarbij arbeidsduur, loon, de
getalsverhouding tusschen werklieden en
aankomende werklieden wordt bepaald, het
leerlingenstelsel wordt geregeld en pensioen- en
ziekenfondsen worden opgericht. Nu worden bij
de wet vestigingseischen vastgesteld, wellicht
later gevolgd door beperking van het aantal
bedrijven enz. Feitelijk dus de gilden in een
verbeterden vorm, aangepast aan de eischen, die
onze tijd stelt. Nu spreekt men bij dit alles van
ordening, vroeger van gilden.
Men ziet uit dit alles, dat er niets nieuws onder de
zon is, zooals Salomo reeds zeide. Moge men er
zich voor hoeden, dat de fouten die de gilden
aankleefden weer door de ordening in het leven
geroepen worden.
Ter verduidelijking:
Ordenings-beleid: Term voor het overheidsingrijpen in Nederland in de crisisperiode van de
jaren 30 van de 20e eeuw in het economisch
proces teneinde ontwrichting te voorkomen (e.e.a.
volgens De Grote Oosthoek encyclopedie).
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Noordwijk is ooit een stad geweest

Stadslucht maakt vrij
Mensen met interesse voor de geschiedenis van Noordwijk weten natuurlijk dat het dorp korte
tijd stadsrechten heeft bezeten. Jan Kloos heeft er over geschreven, Herman Schelvis heeft ons
van een transcriptie van het handvest van 1 april 1398 voorzien, en verder wordt (m.n. op het
internet) steeds een beperkt en niet erg ac curaat verhaaltje erom heen verteld. Dus het hoe en
waarom wordt eigenlijk nooit echt duidelijk. Een poging om de zaak eens wat breder te
bekijken.

door Frans Angevaare
Stad en platteland
In het graafschap Holland, Noordwijks vader land, maken soms al lang bestaande nederzet
tingen in de 13e en 14e eeuw een stedelijke
ontwikkeling door en bloeien op als centra van
handel, nijverheid en economische macht.
Handwerkslieden en kooplieden worden wel gesteld en vormen de basis van de latere patri ciersgeslachten uit de steden: de edelen krij gen
een vergelijkbare stand naast zich. Het is ook het
begin van de transformatie van een landelijkagrarische samenleving naar een waarin de
meerderheid van de bevolking in steden woont:
de steden groeien, de plattelandsbevolking neemt
af. Zo ontstaat er ook een verschil, een tegenstel ling zo men wil, tussen platteland en stad, die
zich aanvankelijk alleen in economisch opzicht
manifesteert maar in de late Middeleeuwen zien
we dat nederzettingen die deze ontwikke
ling
hadden doorlopen, juridisch verzelfstan digd
worden en, los van het platteland, een eigen
stedelijke bestuursvorm krijgen. Dit kreeg zijn
beslag als door het hoogste gezag in het gebied (in
ons geval de graaf van Holland) aan een
nederzetting bepaalde privileges werden verleend:
het stadsrecht of, zoals in het Noordwijkse
handvest genoemd werd, Stede recht ende Vryhede .
Waren die privileges eenmaal verleend, dan
vormde de stad een rechtsgebied met een ei gen
wetgeving, een eigen rechtspraak en een eigen

bestuur. De stedelijke keuren (verorde ningen)
golden primair, en alleen voor onder
werpen
waarvoor geen keuren waren, gold het landrecht.
Stadsrecht breekt landrecht heette dat toen.
Poorterij
Naast de betrekkelijke onafhankelijkheid van het
landrecht was het principiële verschil tus sen de
bewoners van platteland en van steden dat
inwoners van steden poorters waren, die in
beginsel allen dezelfde rechten en plichten
hadden, of je nu van edele of welgeboren af komst
was of niet. Op het platteland was dat niet zo:
alleen welgeborenen, kort gezegd een groep
samengesteld uit edelen en bezitters van
zogeheten volle hoeven, de geërfden, had den wat
te zeggen en mochten rechtspreken. De overigen
werden huislieden genoemd. Stadslucht maakt vr ij
slaat op het rechtsbegin sel dat horigen (de onvrijen)
na een jaar en een dag in een stad gewoond te
hebben (zonder dat hun heer hen opeiste) poorter
en dus vrij werden.
In Noordwijk waren er
eenigerhande lu yde die
kennelijk bij Albrecht van Beieren om het ste derecht hadden gevraagd. Maar wat bracht hen
daartoe, hoe ging dat in zijn werk en wie waren ze?
De omstandigheden
Eerst een korte schets van Noordwijk aan het
einde van de 14e eeuw: een nederzetting, niet
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gelegen op een belangrijk knooppunt van rivieren
en wegen maar, wel groter dan de om liggende
dorpen, met een kerk, een begijnen
hof, een
gasthuis, een dorpsmarkt en een af
nemende
bevolking met enkele honderden kostwinners die
zich voornamelijk bezig hiel den met landbouw,
veeteelt en visserij. Tuin bouw misschien al, en
wat konijnenjacht, maar dat vooral niet in het
gebied van de graaf. De opbrengst van het land en
water zal genoeg geweest zijn voor eigen behoefte
en die van nabijgelegen kloosters en kastelen, en
om de rest te slijten aan de steden (Leiden,
Haarlem, misschien zelfs Amsterdam) dus was er
ook wat te verdienen voor schippers, wagenvoer ders en kooplieden. Lokale bedrijvigheid
natuurlijk: een smid, snijder, schoenmaker,
lijndraaiers en anderen, die ook wat voor kleinere
plaatsen in de buurt konden betekenen, maar
geen nijverheid die als drager voor een echte
stedelijke ontwikke ling kon fungeren. De
touwslagerij had wel licht die potentie, maar
kwam pas veel later tot bloei. Twee molens, voor
een dorp ruim voldoende, dus ook dat leverde wat
handel op. Een dorpseconomie in een notendop,
maar had Noordwijk daarmee in 1397 de
kenmerken van een stedelijke economie in
opkomst? Dat zeker niet.
Heel dichtbij was daar wel een voorbeeld van.
Leiden groeide in dezelfde tijd onstuimig en
behoorde eind 14e eeuw tot de grootste zes
steden van Holland. Een verblijf in de stad werd
steeds aantrekkelijker en vele bewoners van
dorpen rondom Leiden trokken de stoute
schoenen aan en naar de stad, de dorpen ach
terlatend met relatief steeds hogere lasten – want
door minder inwoners op te brengen. In deze tijd
was ca. 2/3 van de nieuwe Leidse poorters
(gemiddeld zo’n 60 per jaar) afkom
stig uit
Rijnland en Noordwijk droeg daar ook een
(bescheiden) steentje aan bij. De migratie vanuit
Katwijk was groter, en die plaats, net als
Oegstgeest, vroeg om verminde ring van lasten
wegens afname van bevolking. Enkele
Noordwijkers dachten een andere weg te vinden:

zij verzochten de landsheer om rechten en
privileges van een stad. Daar zat wel wat in: naast
de rechtstreekse voordelen zou ook de trek naar de
stad afnemen en zouden de lasten in het dorp weer
dragelijker worden als de concurrentiepositie
verbeterde. Het verleende handvest leert ons daar
wat over.
Stadse voordelen
Want wat waren nu enkele belangrijke effecten
van het verleende stederecht: doordat er aan de
poorters van de stad Noordwijk tolvrijdom in
Holland en Zeeland, zowel te land als te wa ter,
werd toegekend, verwierven degenen die
afhankelijk waren van de handel een gelijk
waardige positie ten opzichte van hun concur renten in de andere steden, wat ook weer positieve
gevolgen had voor de producenten. Een duidelijk
economisch voordeel dus. Een ander voordeel ligt
minder voor de hand want heeft allesbehalve
stedelijke kenmerken. Zowel de poorters als
bewoners van het am bacht Noordwijk kregen het
recht om hun hoefbeesten die in de
grafelijkheidswildernis waren verdaagd, te mogen
lossen (vrijkopen). Dit is zo’n opvallende
afwijkende bepaling in het handvest, dat het
onwaarschijnlijk is dat men dit aan het hof heeft
bedacht, maar dat er door de Noordwijkers
specifiek om moet zijn verzocht. Dat is ook te
zien in de brief waarin het stederecht wordt
teruggenomen, waar de achtergronden van die
maatregel nog eens uitgebreid worden uitgelegd.
Je kan er ook uit afleiden dat vóór de verlening
van het stederecht de boeren hun beesten in die
situatie kwijt waren. En je kunt je voorstellen dat
dat een flinke aderlating betekende voor een boer
die moest leven van misschien vijf of tien koeien.
Kortom: dat recht was zeer belangrijk voor hen.
Een ander voordeel – in onze ogen – was de
genoemde gelijkschakeling van de inwoners.
Maar in die tijdgeest valt het te betwijfelen of de
Noordwijkse huislieden zich daarom druk hebben
gemaakt. De welgeborenen deden dat wel, zoals
we zullen zien. Maar we kijken eerst nog even
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Noordwijk is een wonderlijke
naam voor een zo in zichzelf
gekeerd dorp. Ten noorden
waarvan? Bij Noord hoort een
Zuid, maar welk Zuid dan? Het is
onwaarschijnlijk dat
Noordwijkers zich ooit deel van
een groter geheel voelden.
(Susan Smit in “Vloed”)

naar wat bestuurlijke en andere ge volgen.
Het bestuur
Een stadsbestuur werd samengesteld uit voor aanstaande poorters als vertegenwoordigers van de
bevolking. Dat waren de schepenen, die of door de
landsheer, of door de poorters zelf werden
aangewezen. Het schepencollege werd
voorgezeten door een ambtenaar van de landsheer,
de schout. Dat was althans de normale gang van
zaken in steden. Voor Noordwijk was echter iets
aparts geregeld. Graaf Albrecht had bepaald dat
er elk jaar ze ven schepenen werden aangewezen,
door hemzelf of door zijn baljuw. Die baljuw, dat
was bijzonder omdat het in steden gewoonlijk zo
was, dat alle rechtspraak (zowel hoge als lage)
door een schout (die daarom ook wel hoogschout
werd genoemd) en schepenen werd gedaan. Dan
waren er dus ook geen ver schillende rechters –
baljuw en schout – nodig. In de stad Noordwijk
zat de schout samen met de baljuw het college
van schepenen voor dat de hoge rechtspraak moest
doen. De schout met de schepenen deden de lage
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rechtspraak. Er werd ook meteen bepaald dat de
hoge rechtspraak buiten de stad, maar binnen het
ambacht, ook door de baljuw van de stad werd
gedaan, samen, net als vanouds, met een vier
schaar van welgeborenen. De verdeling van
schepenen was precies gere geld: het ene jaar vier
huislieden en drie wel geborenen, het andere jaar
andersom. Er was ook een soort rudimentaire
gemeenteraad: schout en schepenen en acht door
hen geko zen inwoners. Zij kozen samen één
huisman en één welgeborene die als raadslieden
fungeerden met betrekking tot
stadseigendommen en die hen verslag uitbrachten
over inwoners en stadsgoederen. Ten slotte werd
aan schout en schepenen het recht toegekend om
de nodige stadskeuren op te stellen.
Moederstad-dochterstad
Soms werden bij stederechtverleningen niet
opnieuw de rechten en privileges beschreven,
maar werd er verwezen naar bestaande
stederechten van een moederstad. Bijvoorbeeld
omdat er bijzondere betrekkingen tussen de
steden waren, maar ook gewoon pragmatisch
omdat er een set beschikbare rechten was die de
lading dekte. Gouda en Leiden hadden bij
voorbeeld zo’n dochter-moederrelatie.
Noordwijks rechten werden volledig uitge
schreven dus dit fenomeen is niet op Noord wijk
van toepassing geweest, althans niet he lemaal.
Een uitvloeisel van zo’n relatie was namelijk ook
dat men ter hoofde kon gaan bij het gerecht van de
moederstad als er zich in de dochterstad een
rechtsvraag voordeed waar de schepenen moeite
mee hadden. Dat aspect nu was juist wel in het
handvest van de stad Noordwijk opgenomen: als
de schepenen niet eendrachtig tot een vonnis
kwamen, hoefden ze geen vonnis te wijzen maar
konden ze binnen 14 dagen twee of meer
schepenen naar de stad Leiden afvaardigen, om de
rechtsvraag aan de schepenen van die stad voor te
leggen. Op de eerstvolgende Noordwijkse
rechtdag konden de schepenen dan van het advies
van de Leidenaars gebruik maken. Leiden was dus
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een beetje de pleeg
moederstad. Voor de
duidelijkheid: de schepenen alléén
beraadslaagden over het vonnis, daaraan na men
baljuw en schout geen deel. Dezen fungeerden als
voorzitter tijdens de rechtszitting en zorgden
voor de tenuitvoerlegging van het vonnis.
Muren
Nogal wijd verbreid is de gedachte dat een stad
ommuurd of omwald moest zijn. Dat is niet zo een muur, wal of gracht had in juri disch opzicht
geen betekenis en was geen plicht of
automatisme. Er zijn verschillende steden (met
name in West-Friesland, en dichterbij Beverwijk)
die nooit ommuurd zijn geweest. Niettemin vond
zo’n versterking na verloop van tijd meestal wel
plaats wanneer een stad eenmaal tot bloei
gekomen was. Enerzijds vanuit een strategischdefensieve achtergrond, anderzijds om te
accentueren dat men zich in een ander
rechtsgebied bevond dan het platteland.
Overigens diende voor de ommuring of
omwalling altijd nog afzonderlijk toestemming
te worden gevraagd van de landsheer.
Vaak lees je dat het recht is teruggenomen omdat
er geen muur werd gebouwd: dat klopt dus niet.
Het zou ook wel een erg snelle represaille zijn van
de graaf die de Noordwijkers verder zo goed
gezind was: april 1398 ver leend, maart 1399
ingetrokken, je zou die mensen toch wel een paar
jaar de tijd hebben moeten gunnen om zo’n groot
werk voor te bereiden (denk aan grondaankopen
of onteigeningen) en uit voeren.
Het stadsgebied
“Noordwijk is ooit een stad geweest” zo heet het. Nou

ja, een klein stukje van (de huidige gemeente)
Noordwijk heeft stederechten be
zeten. De
begrenzing van de nieuwe rechts kring was door
graaf Albrecht vastgelegd: van de Bronsgeesterweg tot aan de duinen, en tussen de beide schieën,
d.w.z. de Dinsdaegsche en Woensdaegsche
weteringen, met 10 roeden daarbuiten gelegen.

Kortom, de toenmalige dorpskern en ook het
gebied van het latere Offem. Heel erg duidelijk,
lijkt het. Maar “tot aan de duinen”, waar was dat?
Was het gebied tussen de huidige Duinweg en
Weteringkade al ont gonnen? Let wel, het was
1398. Onder duinen verstond men ook niet
hetzelfde als wat we er thans onder verstaan
(zandheuvels); onont
gonnen wildernis
landinwaarts werd ook al gauw als duinen
betiteld.

En dan, de Woensdaegsche Watering liep óm en
ontmoette uiteindelijk de Dinsdaegsche. In de
brief waarin het recht weer wordt terugge nomen,
spreekt graaf Albrecht van
“onse Dorpe van
Noortich ontrent de Kercken gelegen”. De intentie was
dus wel duidelijk en voorlopig houden we het er
maar op, dat het bedoeld was als op afgebeeld
kaartje (dat is van ruim 200 jaar later, dus lang
niet alle bebouwing was er ook in 1398) is
aangegeven. Dus Zeeërs, Boerenburgers,
Vinkevelders en nog een heleboel anderen: júllie
Noordwijk heeft nooit stadsrechten gehad....
De welgeborenen
Deze groep Noordwijkers was het er dus niet mee
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eens. Volgens Kloos omdat de aanvraag niet
eendrachtelijck door welgeborenen en huislieden
was gedaan. Ja, maar dat was alleen de formele
reden die graaf Albrecht gebruikte om het recht
weer in te trekken. Er zat wat anders achter.
Zeker zullen de welgeborenen wel gepikeerd
geweest zijn dat er geen overleg met hen was
geweest. Veel meer nog echter zullen ze moei te
hebben gehad met de gevolgen, in het bij zonder
voor de rechtspraak. Diep geworteld in de
Middeleeuwse recht spraak was het beginsel dat
een welgeborene alleen voor een standsrechtbank
(forum privi legiatum) kon worden gedagvaard en
slechts een vonnis van zijn gelijken hoefde te
gedogen. Vandaar dat in gebieden met hoge en
lage ju risdictie welgeborenen zich alleen voor de
baljuw en zijn vierschaar hoefden te verant
woorden, ook al ging het om vergrijpen die in
beginsel onder de lage jurisdictie vielen. Huis lieden konden ook niet getuigen in zaken van
welgeborenen. Maar wat gebeurde er nu: er waren
zeven schepenen, van drie om vier huislieden en
welgeborenen. Dat betekende dat welgebore nen,
wanneer zij iets op hun kerfstok had den, zich
voortaan mede voor huislieden moesten
verantwoorden. Dat was al heel erg slikken. Maar
bovendien dat om het andere jaar de huislieden de
meerderheid hadden in het college en de
ontspoorde welgeborene aan zijn minderen
overgeleverd was. Deze situatie zullen de
Noordwijkse welgebo renen, in de standenmaatschappij die de 14e eeuw nog was, nooit
zonder slag of stoot heb ben kunnen accepteren.
De huislieden
En de huislieden? Mooi, die hadden hun tol
vrijdom gekregen en hoefden hun beesten niet
meer te verspelen. Maar er kwamen ook ver
antwoordelijkheden bij: ze moesten schepe nen
leveren die moesten besturen en recht spreken, en
raadslieden die stadsrekeningen moesten maken,
alle brieven van de landsheer werden aan hen
toevertrouwd…. Daar zaten die brave lieden toch
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helemaal niet op te wachten. En waarom ging de
graaf eigenlijk op het ver zoek van die huysluyden
in, en wie waren het? Een echt verzoek op schrift
zal het niet ge weest zijn. Meer voor de hand ligt
dat de chronisch in geldnood verkerende Albrecht
tijdens zijn inhuldigingsronde door de nieuw
verworven Bloise landen, goed geluimd omdat hij
al aardig wat geld toegezegd had gekregen, na
vragen van kooplieden die voordelen zochten en
boeren bij wie hun verspeelde koeien dwarszaten,
enkele toezeggingen aan de Noordwijkers heeft
gedaan. Voortrekkers met de intentie om van
Noordwijk een echte stad te maken zullen die
lieden niet geweest zijn. Want zo ging dat vaak
in die tijd, de nieuwe heer verzocht zijn
onderdanen om een gelde lijke bijdrage (een bede)
waarop zij van de gelegenheid gebruik maakten
om hun proble men bij hem aan te kaarten.
Meestal volgden er dan wel wat nieuwe rechten of
privileges. Noordwijk zegde aan Albrecht 300
schilden toe – maar dat het van zijn kant zo zou
uitpakken was ook weer niet de bedoeling
geweest dus wat gebeurde er: de huislieden kozen
eieren voor hun geld en leverden, nu wel een
drachtelijk met de welgeborenen, het handvest
weer in en verzochten graaf Albrecht om hen weer
in het recht te stellen van vóór Guy van Blois’
dood.
De invoering
We weten niets over de daadwerkelijke invoe ring
van het stederecht. Veranderingen gingen
natuurlijk niet zo snel in die tijd, en omdat het
ook binnen een jaar al weer afgelopen was zou het
best kunnen dat er geen rechtdagen ge weest zijn
van een schepencollege, laat staan dat er eigen
Noordwijkse stadskeuren zijn vastgesteld. De
hoge rechtspraak vóór de verlening van het
stederecht werd uitgeoefend door het baljuw schap
van Beverwijk en Noordwijk , dat beleend was aan
onze corpulente vriend Guy van Cha tillon, graaf
van Blois en Noordwijks am bachtsheer, die 22
december 1397 overleed. De Noordwijkers
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smeedden dus het ijzer toen het heet was, zoals we
ook hiervoor al zagen. Maar, in de tussentijd was
er op 2 januari 1398 door de graaf wel een nieuwe
baljuw voor Be verwijk en Noordwijk benoemd:
Claas van Zwieten. De schout van Guy van Blois
in Noordwijk was in die tijd Jan Boon – zijn
bewind loopt in elk geval tot 11 november 1397,
vlak voor Guys overlijden dus. Daarna zal een
grafelijke schout benoemd zijn maar er zijn pas
weer enkele schouten bekend vanaf 1400.
Mogelijk zijn de rechtsgebruiken van voor 1 april
1398 door de baljuw en schout gewoon
voortgezet. Er was in elk geval een grafelijke
baljuw en die kon natuurlijk ook dat ambt voor
de stad Noordwijk uitoefenen. Door Herman
Schelvis is echter recent wel een belangrijke
verwijzing gevonden in een rentmeestersrekening
uit 1398, waaruit kan wor den opgemaakt dat de
rentmeester-baljuw schepenen moest aanwijzen
(hij moest naar Noordwijk “om scepen te noertich te
wesen”) en dat de eerder genoemde twee
raadslieden verantwoording hebben moeten
afleggen (die rade van noertich der stede voirscreven)
tegenover hem en de schout. Dat is de enige
echte, daadwerkelijke verwijzing dat het stadsbe stuur van Noordwijk heeft gefunctioneerd.
Blijvende privileges
Na inlevering van het handvest trok Albrecht op
12 maart 1399 het stederecht weer in maar hij
wilde wel zijn toezeggingen nakomen – al was
het maar omdat hij de bede niet wilde verspelen
– want in de brief waarin hij de rechten
terugneemt, gaf hij de dorpelingen weer enkele
privileges waarvan sommige ook in het handvest
van 1398 stonden. Om menigen trouwen dienst, die
onze goede luyde van Noortich ons gedaen hebben
kregen die van Noortich en van Noorticher Ambocht

toch weer die belangrijke tolvrijdom in Hol land
en Zeeland, en bleef ook het recht om de
hoefbeesten te lossen bestaan. “Menigen trou wen
dienst” was een niet ongebruikelijke manier om te
verhullen dat er wat geregeld was. Zo hadden de
huislieden toch wat ze wilden en zal niemand zich

meer bekommerd hebben om het teloor gegane
stederecht. Het migratieprobleem en daarmee
belastingvlucht werd er echter niet mee opgelost,
wat graaf Albrecht er al snel, in 1401, toe bracht
om Noordwijk weer een handje te helpen en te
bepalen dat degenen die uit Noordwijk ver
trokken waren maar daar nog land hadden, net als
de inwoners aan de ambachtskosten moesten
meebetalen. Schepenen kreeg het ambacht
Noordwijk pas weer in 1555 en niet lang daarna
was het afge lopen met het forum privilegiatum
toen ook huislieden gingen deelnemen aan de
vierschaar. Voor de wet werd onze gelijkheid
geregeld in de Staatsregeling van 1798 en de aanleiding tot dit verhaal, het verschil tussen stad en
platteland, verdween pas in 1848.
Bronnen:
J. De Monté Ver Loren/J. Spruijt: Hoofdlijnen uit de
ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de
Noordelijke Neder landen tot de Bataafse omwenteling;
J. Kloos: Noordwijk in de loop der eeuwen, en Noortichs
Stederecht in Leids Jaarboekje 1914; H. Schelvis:
Noordwijk 345 dagen “stad”, in Kernpunten, maart
1998, en Boontghe, in Blauwdotter nr. 143; M.
Brouerius van Nidek: Kabinet van Nederlandsche en
Kleefsche Outheden; P. Blok: Eene Hollandsche Stad in
de Middeleeuwen; D. de Boer: Graaf en Grafiek; J. BosRops: Graven op zoek naar geld.
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Foto’s van Arie Barnhoorn
Rondvaart op zee. Twee foto’s met de zeil- motorboot. De eerste foto van de boot met schipper Bas
Cramer, de tweede boot met schipper Jo van der Lippe.

Foto archief: Arie Barnhoorn

Foto: Arie Barnhoorn
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Uit de oude doos
Archief van Arie Barnhoorn

Badhotel Konijnenburg rond 1910 (Nu het gat van Palace) met terras aan de zeekant, links de muziektent.
Duna Deli aan het Pické plein, in de zestiger jaren verbouwd tot een disco.
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Jachtritten te Noordwijk
De Cross – Country van 3 maart 1927.

Leo van der Meer.

Prins Hendrik. De prins arriveerde tegen half 3 en was vergezeld van zijn adjudant majoor jhr. Laman Trip.
Z.K.H. werd ontvangen door kolonel Maris en jhr. Gevers van Kethel en Spaland

Mogen wij in dezen cross een belofte zien voor het
KMSV/seizoen? Dan is er ons niets dan goeds
beloofd, want deze eerste wedstrijd was in alle
opzichten geslaagd.
Om te beginnen de koninklijke belangstelling; de
prins (prins Hendrik) arriveerde tegen half 3 en
was vergezeld van zijn adjudant majoor Jhr.
Laman Trip. Z.K.H. werd ontvangen door
Kolonel Maris en jhr. Gevers van Kethel en
Spaland, met welke heren hij zich direct per auto
langs een gedeelte van het parcours liet rijden;
later bezocht de prins nog enkele aardige punten
te voet en stelde zich bij de finish van de stand
van zaken op de hoogte.
Een tweede gunstig teken was de ongekend grote

deelneming; behalve de reserve officieren startten
er 43 deelnemers en ruim 20 hiervan bereikten
voldoende succes, zij reden het drie en een halve
kilometer lange parcours binnen de twaalf
minuten en verwierven hierdoor de bronzen
medaille der KMSV (Koninklijke Militaire Sport
Vereniging). Trouwens ook de prijswinnaars
toonden prachtige resultaten. Ritmeester
Colenbrander reed op zijn paard Brother to Bank
bijzonder snel en vlot en zeker nam hij alle
hindernissen, zijn tijd was één minuut en tien
seconden sneller dan de tweede. Het weer heeft
ook goed medegewerkt en het terrein was
uitstekend, zodat de paarden het niet te zwaar
hadden.
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Het kasteel Leeuwenhorst met vertrek der ruiters.

Het werd zeer geapprecieerd, dat de landerijen
der familie Gevers voor deze wedstrijd waren
opengesteld. Het is een ideale streek voor een
cross; het parcours liep afwisselend over weiden
en door bospercelen, de sloten waren niet te breed
en alle hindernissen fair.
Tot zover een ingekort verhaal uit de krant “Het
Vaderland”van 4 maart 1927.
Ook volgt er nog een stukje uit de Nieuwe
Rotterdamsche Courant.
Naast jachtritten der K.N.J.V., waarvan de start
plaatsvond op kasteel Leeuwenhorst waren er ook
drijfjachten in de jaren ’30 der vorige eeuw. Deze

werden georganiseerd door de familie Gevers
i.s.m. de heer Speelman uit Sassenheim, van het
bloembollenexportbedrijf (en ook van de
molenstomp). De start hiervan was op het strand
voor Palace te Noordwijk aan Zee en ging over
het strand en door duin naar het Langeveld, bij
boeren door de weilanden, waar men over hekken
en sloten sprong met de paarden, over het
landgoed van de heer Boreel en de landgoederen
van de familie Gevers. Na afloop werd daar thee
geschonken door mevrouw Gevers en kreeg ieder
een herinnering aan deze dag in de kleuren van
Leeuwenhorst (geel en blauw).

Van omslagdoek tot schoudermantel
Ongetwijfeld hebt u de expositie van 2009 “Badmode onder de vuuurtoren”gezien op de middenzolder
van het museum. Volgend jaar is het thema “Van omslagdoek tot schoudermantel”.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar wat gekleurde zomerdoeken (van de vissersvrouwen).
Als u er een aan ons wilt uitlenen of schenken, neem dan contact op met
Sjaan van Kekeren- Brouwer, telefoon 071-3615237.
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Op school in Noordwijk
Sjaan van Kekeren-Brouwer, telefoon 071-3615237
In najaar 2010 zal in de Blauwdotterzaal een
tentoonstelling komen met herin-neringen
aan de schooltijd tot ± 1960.
Een compleet schoolklasje gaat u er zien, met
onder meer leesplankjes, wandplaten,
handwerkjes, inktpotjes, pennen, leitjes enz. enz.
enz. De wanden aan de buitenkant van het
schooltje komen vol te hangen met klassikale
schoolfoto’s, maar ook foto’s alleen of met broertje

/ zusje in de schoolbank zijn van harte welkom.
Wilt u dat uw foto’s er ook bijhangen, leen ze dan
even aan ons uit. Ze worden in het museum
gescand en u krijgt ze z.s.m. terug. Ook
voorwerpen die met de schooltijd te maken
hebben, zijn van harte welkom, zoals rapporten,
schriftjes, katholieke en protestante leesplankjes,
een globe e.a.
Laat het ons a.u.b. weten.

Versterking klederdracht groep
Eli en Sjaan van Kekeren-Brouwer, telefoon 071-3615237
De klederdrachtgroep van het G.O.N. kan wel wat versterking gebruiken. Als u Noordwijkse
klederdracht van uzelf hebt is het heel fijn, maar is dit niet het geval, dan zorgt Museum Noordwijk
dat u (man, vrouw of kind) piekfijn gekleed wordt met alles erop en eraan.
Voor het geld hoeft u het dus niet te laten.
Gemiddeld wordt er vier tot zes keer per jaar een beroep op u gedaan om op te treden bij diverse
festiviteiten, en kunt u een keer niet, geen probleem. Kunt u vaker dan is dit ook mogelijk.
Wilt u meer weten, neem dan contact op.
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Film en fotogroep
De Film- en Fotogroep van ons Genootschap heeft in de Blauwdotter 150, lente 2009, een oproep
geplaatst om oude films en video’s van Noordwijk beschikbaar te stellen.
De respons viel wat tegen. Wel kregen we een aantal familiefilms en -video’s. Dat is echter niet de
bedoeling. Dit is zo privé. Wij kunnen daar niets mee. Nee, het gaat om films en video’s van
Noordwijk zelf. Een paar voorbeelden: films en video’s van strand, bloemencorso’s, festiviteiten rond
koninginnedag, zomermarkten, werkzaamheden aan straten en wegen enz. enz. Zijn er geen films
gemaakt van de brand van Huis ter Duin?
Bij het beschikbaar stellen van deze films en video’s spelen privé-gevoelens natuurlijk een belangrijke
rol. Dat respecteren we. Indien u een film of video tijdelijk beschikbaar stelt, worden deze
gedigitaliseerd (wat geen enkel effect heeft op de kwaliteit en kleur van uw film of video) en daarna
aan u teruggegeven.
Het Genootschap beschikt over bijna 11.000 foto’s van Noordwijk. Wat zou het niet leuk zijn als het
Genootschap ook over bewegende beelden van Noordwijk kan beschikken.
John Thijssen (tel. 3612040) en Leo Hazenoot (tel. 3611349) van de Film- en Fotogroep zijn gaarne
bereid nadere informatie te geven over het tijdelijk afstaan van uw films of video’s. Iedere donderdag
zijn medewerkers van ons Genootschap in de Museumboerderij, Jan Kroonsweg 4, aanwezig om films
en video’s in ontvangst te nemen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Activiteitenoverzicht 2009-2010
8 november 2009 t/m 10 januari 2010
“Noordwijkse fotogroep X 65 “Noordwijk Anders”
30 januari t/m 28 februar2010
“Gerrit Dekker, schilder”
10 april t/m 26 september 2010:
Blauwdotterzaal: ‘Cor Alons, veelzijdig vernieuwer’
Middenzolder: ‘Van omslagdoek tot schoudermantel’
Keuken: ‘theelichtjes’
6 november 2010 t/m eind februari 2011:
Blauwdotterzaal: ‘Op school in Noordwijk’
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur
zondag van 14.00-17.00 uur

De oude remise in 1942 door kortsluiting uitgebrand.
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Foto: G de Roos
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Kerkgenootschappen
De omvang van de kerken in Noordwijk anno 1681

Door Harrie Salman
Uit de eeuwen vóór de invoering van de
Burgerlijke Stand in Noordwijk beschikken we
over drie bevolkingsoverzichten. Ze zijn voor de
heffing van belastingen gemaakt. Het eerste is
opgesteld in 1623 en bevat de namen van alle
inwoners en een verwijzing naar hun fiscale
positie (‘onvermogend’, ‘leeft van de armen’). Het
tweede overzicht is opgesteld in 1681 in verband
met de invoering van een nieuwe belasting, onder
andere op het gebruik van zout en zeep. Het
derde dateert van 1748.
Met behulp van het eerste kohier van de zout- en
zeepbelasting (Oud Archief van Noordwijk, nr
567) heeft Herman Schelvis een volledig
overzicht gemaakt van de gezinshoofden, hun
belastingklasse, beroep, partners, aantal kinderen
en inwonende personen, dienstboden en
knechten. Hij heeft berekend dat op deze wijze in
Noordwijk-Binnen en het buitengebied
(Bronsgeest, Klei, Nes en Langeveld) 1786
inwoners en in Noordwijk aan Zee 481 inwoners
zijn geregistreerd. In totaal 2267 personen.
Hiermee is echter niet het aantal inwoners van
Noordwijk voor het jaar 1681 bepaald. In veel
belastingregisters van voor de 18e eeuw werden
namelijk ook een aantal Noordwijkerhouters
aangeslagen, die de ‘parochianen’ werden
genoemd. Zij woonden in het gebied ten zuiden
van de ’s Gravendamseweg en de huidige
Langelaan (bij het conferentie centrum
Leeuwenhorst). Na de splitsing van oude ambacht
Noordwijk in Noordwijk en Noordwijkerhout,
die in de 13e eeuw plaatsvond, werd de kerkelijke
grens op een andere wijze getrokken dan langs de
huidige gemeentegrenzen. Ze werd meer naar het
noorden gelegd, zodat de katholieken en ook de
latere protestanten uit dit gebied kerkelijk onder

Noordwijk bleven vallen. Voor de katholieken
duurde dit tot 1690, voor de protestanten nog
langer. In 1681 ging het om 18 huishoudens met
een totaal aantal van 103 personen.
Daarmee daalt het aantal inwoners van
Noordwijk tot 2164. Eén groep inwoners was
echter niet geregistreerd omdat ze geen belasting
hoefden te betalen. Dit waren de bewoners van de
gasthuizen in Noordwijk- Binnen en aan Zee.
Gasthuizen waren de voorlopers van de moderne
bejaardentehuizen. Het gaat hier om minimaal 20
personen. Daarmee komen we op 2184 inwoners.
Dit aantal lijkt vrij exact te zijn, het was alleen
niet helemaal up-to-date. Gezinnen die in de
laatste maanden van 1680 waren getrouwd, zijn
nog niet in de lijst opgenomen..
Een bijzondere groep inwoners vormden de
jongelui die in de drie Noordwijkse kostscholen
in de kost waren. Deze 43 kostschoolkinderen
woonden maar tijdelijk in Noordwijk en
vertrokken weer als de kostschoolhouders hun
school sloten of met hun huishoudens (in totaal
18 personen) verhuisden. Zonder deze kinderen
telde Noordwijk 2123 inwoners.
Deze lijst van belastingbetalers en hun gezinnen
bevat geen notitie over hun godsdienstige
gezindte. Omdat we beschikken over de
doopregisters van de Nederduits-Gereformeerde
(nu bekend als de Hervormde kerk),
Remonstrantse en Katholieke gemeenten en over
de kerkelijke en burgerlijke huwelijksregisters uit
deze tijd, is het mogelijk de omvang van de
Noordwijkse kerkgenootschappen aan het eind
van de 17e eeuw te berekenen. Dit wordt
vergemakkelijkt door het lidmatenregister van de
Hervormde Kerk en vooral door de lijst van
parochianen van de St. Jeroensparochie uit 1686.
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Na een onderzoek van deze laatste lijst, waarin
achternamen meestal ontbreken, was het
mogelijk vrijwel alle katholieke gezinnen in het
register van 1681 terug te vinden. Het aantal
katholieken bedroeg 790 (37,2 % van de totale
bevolking). 24 personen (ca 1% van de bevolking)
waren niet te vinden. Zij waren waarschijnlijk als
inwonend bij anderen opgenomen. Tussen 1681
en 1686 zijn misschien ook enkele katholieken
overleden of uit Noordwijk vertrokken.
Omdat onkerkelijkheid nauwelijks voorkwam en
Noordwijk in 1681 geen joodse inwoners had,
waren de andere dorpsbewoners protestants: 1331
inwoners (62,8 %). De 43 kostschoolkinderen
waren waarschijnlijk allemaal protestant, zodat
we daarmee aan 1374 protestantse inwoners
zouden komen. De bewoners van de gasthuizen
zijn niet meegeteld.
Veel lastiger is het om binnen de protestantse
groep te bepalen wie hervormd, remonstrants,
doopsgezind of luthers waren. De hervormde
lidmatenlijst laat maar een beperkte groep zien en
in de doopregisters vinden we alleen de families
met jonge kinderen. Er waren ook mensen die van
elders kwamen, geen kinderen lieten dopen en
ook geen lidmaat waren. Van de Remonstrantse
gemeente hebben we geen lidmatenlijst, zodat we
van bepaalde personen alleen kunnen aannemen
dat ze Remonstrant waren omdat ze niet op de
Hervormde lidmatenlijst staan. Een
Doopsgezinde of Lutherse gemeente was er niet in
Noordwijk of omgeving, zodat we niet goed
weten wie daar toe behoorden. Van twee personen
die in de Remonstrantse Kerk kinderen lieten
dopen, kan worden aangenomen dat zij
Doopsgezinde sympathieën hadden en zelfs lid
van de Doopsgezinde Broederschap waren. Het
gaat om bakker Gerrit Cornelisz Reviere en
schoenmaker Jan Jansz Vermij. In de lijst van
weerbare mannen die in 1672 is opgesteld,
worden zij beschreven als “Menno gezinde ofte
wraekeloose christenen” (Mennonieten ofwel
geweldloze christenen) en vrijgesteld van de
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wapenplicht. (Oud Archief van de Gemeente
Noordwijk, inv. nr. 767).
Van de kostschoolhouder Michiel Comans is ook
bekend dat hij van doopsgezinde afkomst was en
waarschijnlijk verbonden met de vrije gemeente
van de Rijnsburgse Collegianten, die dicht bij de
remonstranten stond. Vermoedelijk waren de
kostschoolkinderen op zijn school remonstrants of
doopsgezind, op de school van Joan le Mort
hervormd en op de school van Pieter Oostdam
remonstrants, maar zekerheid hebben we daarover
niet.
Het aantal remonstranten bedraagt ten minste
265 (12,5 %), zeer waarschijnlijk zelfs 283 (13,4
%), of nog meer. Van zeven personen (samen met
hun huishoudens 18 personen), die aan de
Voorstraat woonden en in de hoogste
belastinggroep vielen, is niet bekend bij welke
Protestantse kerk zij hoorden. Ze waren geen
lidmaat van de Hervormde kerk en waren vrijwel
zeker remonstranten, die veelal in de hogere
kringen te vinden waren. Voor de hervormden
blijft dan een aandeel van maximaal 49,4 % over.
Onder hen die van de armen leefden, treffen we
een bijzonder groot aantal hervormden aan.
Omdat de armenzorg onder de controle van de
Hervormde kerk stond, lag dit ook voor de hand.
Bij deze berekeningen is ervan uit gegaan dat de
inwonenden, dienstboden en knechten tot
dezelfde kerk behoorden als de heer des huizes.
Dit zal niet altijd het geval zijn geweest.
Remonstrantse families zullen niet zo
gemakkelijk Remonstrants personeel hebben
gevonden. De ca 20 bewoners van de gasthuizen
zijn in deze berekening niet meegenomen. Ze
waren een afspiegeling van de religieuze
samenstelling van de bevolking. Zo woonden er
in 1686 vier katholieken in het gasthuis van
Noordwijk-Binnen, op een totaal van ca 10
bewoners.
Deze hierboven berekende aantallen zijn voor de
verschillende delen van het dorp als volgt uit te
splitsen:
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Noordwijk- Binnen
Buitengebied
Subtotaal 1

Hervormd
655 (44,4 %)
20 (12 %)
675 (41,2 %)

Noordwijk aan Zee

373 (77,5 %)

Subtotaal 2
Kostschoolkinderen
Gasthuisbewoners

1048 (49,4%)

Remonstrant
282 (19,2 %)
1
283 (17,2 %)
0
283 (13,4 %)

Katholiek
537 (36,4 %)
145 (88 %)
682 (41,6 %)

Totaal
1474
166
1640

108 (22,5 %)

481

790 (37,2 %)

2121
43
ca 20

Totaal aantal inwoners in 1681

ca 2184

We kunnen deze gegevens vergelijken met de kerkelijke gegevens van 1811:

Hervormd
742 (41 %)

Noordwijk- Binnen
(incl. Buitengebied)
Noordwijk aan Zee

566 (77,5 %)

Totaal

1308 (51 %)

Remonstrant
41 (2 %)
0
41 (2 %)

Katholiek
1009 (56 %)
161 (22 %)
1170 (46 %)

Luthers
1
3 (0,5%)
4

Joods
Totaal
22 (1%) 1815
0

730

22 (1%)

2545

Vergeleken met 1681 was de Noordwijkse bevolking met 361 personen, ofwel ruim 16 %, gegroeid.
Het aandeel van de hervormden in de bevolking was licht gestegen, maar dat van de remonstranten was
van 13 % naar 2% gezakt. Het aandeel van de katholieken was daarentegen met 9 % gegroeid en
vormde nu in Noordwijk-Binnen de meerderheid.
Een vergelijking met de lijst van 1623 is niet mogelijk omdat de godsdienstige samenstelling van de
bevolking niet goed te berekenen is. De verhouding Protestant – Katholiek was waarschijnlijk ongeveer
dezelfde als later in de 17e eeuw, maar binnen het protestantisme was de remonstrantse stroming veel
sterker vertegenwoordigd. De dominee en de kerkeraad van Noordwijk, die in 1619 werden afgezet en
werden vervangen door contra-remonstranten, behoorden tot deze stroming.
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Sponsors Museum Noordwijk
Met uw bijdragen van de afgelopen jaren is het ons mogelijk gemaakt om het culturele erfgoed
van Noordwijk verder uit te bouwen. Het Genootschap “Oud Noordwijk” is onze hierna te
noemen hoofdsponsor, sponsors en sub-sponsors zeer erkentelijk.

Hoofdsponsor
Rabobank Bollenstreek

Sponsors
Alexander Hotel
ArtNoordwijk Asselbergs
Reklame Techniek
Delta Medical Scientific
Instruments b.v.
Drinkland Noordwijk b.v.
First Lady Damesmode
Gebr.v.d.Putten b.v.
Hof van Holland
Hotels van Oranje b.v.
Jacco v Duin Design b.v.
Korbee Architectenbureau

Lionsclub Bordewijk
Putman Installaties b.v.
Puyvast Chartering b.v.
Rotary afdeling Noordwijk-Katwijk
Stichting Baalbergen Fonds
Stichting De Oude Dorpskern
Stichting Vrienden van het Museum
Noordwijk
Van Asten Elektrotechniek b.v.
Van der Wiel Bouw b.v.
Verkade Slaapgilde

Sub-sponsors
Admiraal Schilders b.v.
Admiraal de Wit Visrokerij
Boekhandel van der Meer
Dekker Doeland
Drukkerij Laurens de Lange
Drukkerij Verhagen b.v.
Fixet Noordwijk
Fresco-Art Kunstuitleen
Gallery fotovaklab. Noordwijk B.V.
Grand Hotel Huis ter Duin

Joop Faase b.v. witgoed
Koningklijke Beuk groep
Lassooy De verfspecialist
Multicopy Noordwijk
Notariskantoor Noordwijk
Spider Media b.v.
Van der Meer Makelaars & Taxateurs
Van Duyn accountants en
belastingadviseurs

TNT Post
Port betaald

Wij staan Bol van Voordeel!
Kijk op www.rabobank.nl/bollenstreek
wat ons ledenvoordeelprogramma voor u oplevert!
Het is tijd voor Rabobank Bollenstreek.

www.rabobank.nl/bollenstreek

