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Lidmaatschap G.O.N 2010: Rabobanknummer

10.13.51.542
12,50 euro per jaar - 15,00 euro per jaar buiten Noordwijk
17,50 euro per jaar buiten Nederland

Over schenkingen, erfenissen en legaten:

Heeft u wel eens overwogen om ons Genootschap “Oud Noordwijk” geld of goederen te
schenken, of ons in uw testament op te nemen? De fiscus heeft ons volledige vrijstelling van
successie- en schenkingsrechten verleend. Schenkingen kunt u fiscaal aftrekken onder bepaalde
voorwaarden.
Neem hierover contact op met onze penningmeester Hennie van der Zalm: Tel. 071-3613646 of
per email penningmeester@g-o-n.nl. Kijk ook op onze website www.museumnoordwijk.nl Indien u
overweegt om ons in uw testament op te nemen kunt u voor een kort oriënterend gesprek met een
notaris of het stellen van algemene vragen gratis terecht bij: Notariskantoor Noordwijk Telefoon
071-3640100 of email info@noordwijknotarissen.nl

Openingstijden Museum Noordwijk 2010
Onze wisselexposities zijn:
Cor Alons, veelzijdig vernieuwer: Van HAAGSE STIJL tot het NIEUWE WONEN
Van 10 april t/m 26 september, dinsdag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 uur, zondag 14.00 tot 17.00 uur.
Van omslagdoek tot schoudermantel Goed-vast
Van 6 november t/m februari. 2011, dinsdag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 uur, zondag 14.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden Streekmuseum Veldzicht 2010
zaterdag en zondag van 14.00 -17.00 uur.
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Van de bestuurstafel
De algemene ledenvergadering op 24 maart in de
foyer van de Muze is rustig verlopen. Na het
vergadergedeelte gaf Willem Baalbergen een
uitvoerige en boeiende lezing, geïllustreerd met
vele afbeeldingen, over het in het najaar te
verschijnen boek “Een nieuwe geschiedenis van
Noordwijk”.
Voor het eerst heeft het Genootschap de opening
van de zomerexposities buiten de deuren van het
Museum Noordwijk gehouden. Het was een
geanimeerde en gezellige bijeenkomst in de
Kapel aan de Hoofdstraat. In de openingsspeech
vertelde Marg van der Burgh, kunsthistorica en
schrijfster over haar onderzoek naar Cor Alons dat
zij uitvoerde als afstudeerproject. Het onderzoek
heeft geresulteerd in het boek: Cor Alons,
Binnenhuisarchitect en Industrieel ontwerper.
Na deze interessante toespraak konden de gasten
naar het Museum Noordwijk om de exposities te
bekijken.
De zomerexposities zijn:
- Cor Alons 1892 – 1967 Van HAAGSE STIJL
tot het NIEUWE WONEN door Aleid Matser,
Dies Griffioen en Jaap van Ingen
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Anton Kors

- Van omslagdoek tot schoudermantel door
Eli
en
Sjaan
van
Kekeren-Brouwer
- Goed-Vast door Peter Bakker.
Op 10 april zijn de deuren van het Streekmuseum
Veldzicht heropend, na een korte winterstop. Om
dit te vieren is er een boerenmarkt gehouden, met
veel verschillende soorten kramen. Het was een
drukte van belang. De organisatoren mogen terug
kijken op een geslaagde dag.
Op “lintjesdag” is, net als vorig jaar, een
vrijwilliger van het Genootschap onderscheiden.
We willen Aleid Matser van harte feliciteren met
haar benoeming tot ridder in de orde van Oranje
Nassau.
Eind 2008 verdween de nettenkar van de
Parallelboulevard bij ons museum voor een
reparatiebeurt. Op 22 mei is de compleet
vernieuwde nettenkar op de Parallelboulevard
teruggekeerd. Alle vrijwilligers en speciaal
Willem Peschier die hieraan hebben meegewerkt,
hartelijk dank voor deze uitstekende prestatie.

Foto: Arie Barnhoorn
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Aleid Matser geridderd
Door Willem Baalbergen
Donderdag 29 april werd onze conservator Aleid Matser ridder in de orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Groen maakte daarbij een opsomming van de werkzaamheden, speciaal voor ons
museum, die zij heeft verricht. Ik heb dat van nabij mogen meemaken. Een tiental jaren geleden
kwamen we beiden in het bestuur van het Genootschap, zij als secretaris en ik als voorzitter. Al
snel daarna nam zij het conservatorschap over van Leen van der
Bent, die deze functie
jarenlang op voortreffelijke
wijze vervulde. Onder de
leiding van Aleid is het
museum toegegroeid naar een
min of meer professionele
organisatie. De erkenning als
landelijk museum was wat
dat betreft een kroon op haar
werk. Het `lintje` is haar van
harte gegund en is ook voor
alle vrijwilligers in het
museum een opsteker.

Foto’s: Arie Barnhoorn
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Verborgen klanken 2010
Rondleidingen met muziek en theater op een bijzondere locatie
Vooral bekend als de badplaats tussen strand en
bloembollenvelden heeft Noordwijk de bezoekers
nog veel meer te bieden. Het prachtige historisch
centrum van het dorp, met een geschiedenis die
teruggaat tot de 8e eeuw, is deze zomer weer het
decor voor een serie speciaal voor deze
gelegenheid uitgezette rondwandelingen.
Tijdens deze rondleidingen, wekelijks op
dinsdagavond, maken de deelnemers in kleine
groepen kennis met de geschiedenis en cultuur
van Noordwijk en worden zij naar een geheime,
meestal niet voor publiek toegankelijke, locatie
geleid. Daar wonen zij een voorstelling bij.
Voor deze zomer heeft de Stichting KunstKlank

nieuwe routes, locaties en optredens geselecteerd.
De plaats van de voorstelling blijft geheim en
wordt pas tijdens de rondleiding door de gidsen
onthuld.
Ook dit jaar weer een grote verscheidenheid aan
muziekvormen- en stijlen. Van barok tot jazz en
van avant-garde tot muzikaal cabaret. Met
optredens van o.a. Nadja et les Gamins, Carmen
Gomes Inc., LOS, VioVoce, Kay Sleking&Martin
de Ruiter.
Een historisch gebouw, een prachtig huis, een
verborgen tuin, ergens in Noordwijk wordt
iedere dinsdag een andere muzikale of theatrale
uitvoering verzorgd.

Datum: elke dinsdagavond in juli en augustus
Tijd: 19.00 uur
Startpunt: Gemeentehuis, Voorstraat 42, Noordwijk
Toegang: € 12,50
Kaartverkoop: www.kunstklank.nl
Boekhandel van der Meer
Vuurtorenplein 10
2202 PB Noordwijk
Tel.: 071-3613073
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Een nieuwe Braakman!
Het is alweer bijna 20 jaar geleden, dat ons “Braakmanboek” door onze vereniging werd
uitgegeven onder de titel “Met Braakman door Duin- en Bollenstreek”.

Door Kees Verweij
Binnen onze vereniging waren destijds enkele
fanatieke Braakmanverzamelaars, die koste wat
het kost alle kaarten van Braakman uit de
Bollenstreek in hun bezit wilden hebben. Er werd
geen beurs overgeslagen en groot was de
opwinding, wanneer er weer een nieuwe
Braakmankaart was opgedoken.
Braakman was een fotograaf in Noordwijk, zo
ongeveer aan het begin van de vorige eeuw en hij
muntte uit in het verzorgen van een groot aantal
foto’s en unieke prentbriefkaarten. Waarlijk een
lust voor het oog!
Zo langzamerhand raakte men aardig compleet en
het was met name Jaap Augustinus, die
voorstelde alle Braakmankaarten in een mooi
boekwerk uit te geven. Dan konden ook de
overige leden en daarnaast nog vele anderen
daarvan meegenieten. Zo’n complete verzameling
zou bovendien een prachtig beeld geven van de
Bollenstreek rond de eeuwwisseling. Al spoedig
werden verschillende leden bereid gevonden de
kaarten van de nodige toelichtingen en
onderschriften te voorzien.
Na de nodige voorbereiding kwam er een heel
mooi boek tot stand, waarvan het eerste
exemplaar officieel werd overhandigd aan
burgemeester Jonkman van Rijnsburg, tevens

voorzitter van het Regionaal Orgaan Duin- en
Bollenstreek.
Hierna werd het wat stil en de hoop, dat er ook
nog nieuwe Braakmankaarten zouden opduiken,
werd zo langzamerhand steeds minder.
Tot afgelopen zaterdag 27 maart 2010, toen Arie
Barnhoorn op de Internationale Verzamelbeurs in
de Veemarkthallen te Utrecht een unieke nieuwe
Braakmankaart aantrof. Op deze kaart staan
enkele deftige dames en heren afgebeeld op een
hyacintenveld. Kennelijk gaat het hier om enkele
“bollenbazen” met hun echtgenoten en een kind,
die ’s zondags zijn gaan “bouwen”, d.w.z. een
zondagbezoek brengen aan hun land om te kijken
hoe het gewas erbij staat.
Waarschijnlijk is deze opname gemaakt aan de
Schiestraat te Noordwijk. Aan de achterzijde is
nog maar vaag het landgoed “Peterhof” te zien,
dat in 1900 goeddeels werd gesloopt. Braakman
woonde hier niet ver vandaar en voor deze, een
van zijn eerste opnamen kon hij vlak in de buurt
blijven.
Het is niet onmogelijk, dat straks alle leden in het
bezit komen van deze unieke kaart, die nog nooit
eerder is gezien. Wellicht, dat hij nog een van de
toegangskaarten zal sieren?

'Vroegere artistieke bewegingen hebben hun aantrekkingskracht verloren: Noordwijk,
Bergen, Blaricum en Laren zijn herfstige herinneringen, waarheen het goed is te keren;
in de dorre blaren opeengehoopt onder onze voeten ritselen nog de namen van hevigheid
en passie; lanen fluisteren flarden van verzen en gedachten rond de laatste
vereenzaamden.
Hans Redeker: Scherven van de kosmos
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Een rijk leven
Uit: De Van Leeuwenstraat. Jeugdherinneringen van de kinderen van
Abraham van Dijk en Alida Versluis.

Tweede aflevering
Er was in de duinen een zoeklicht met afweer
gekomen. Daarmee konden de Duitsers bij helder
weer ‘s nachts overvliegende Duitse/Engelse
vliegtuigen opzoeken en die probeerden ze dan
neer te schieten. In bed hoorden we de
mitrailleurs ratelen. Zo nu en dan gingen we ons
bed uit om uit het raam te kijken, boven aan de
achterkant van ons huis. We zagen dan een
ketting van kogels de lucht ingaan in de richting
van het vliegtuig, waarvan de piloot wanhopige
pogingen deed door zigzaggend te vliegen aan
de granaten te ontsnappen. Dat lukte niet altijd.
Vaak probeerden Engelse vliegtuigen het
zoeklicht uit te schakelen
door het te
bombarderen. Soms vielen de bommen vlakbij
ons huis. We hadden geen schuilkelder waarin we
konden vluchten. Pa zei, dat we diep onder de
dekens moesten kruipen en vooral veel
schietgebedjes moesten doen. Bibberend lagen
we onder de dekens, steunzoekend bij elkaar.
Biddend dat de bommen toch maar niet op ons
huis zouden vallen. Als het weer stil werd
haalden we opgelucht adem en het zoeklicht
flitste nog eens om te laten zien dat ze niet
geraakt waren. En dan dacht ik de hele
Nederlandse bevolking te horen knarsetanden,
omdat het helaas niet gelukt was. De volgende
dag hoorden we waar de bommen gevallen waren.

1944 Schoenenbon
In het najaar van 1944 was ik aan de beurt om
een schoenenbon te krijgen. Ik had al heel lang
geen schoenen meer, dus liep ik op klompen. In
de kamer liep ik op schoenklompen, dat waren
houten zolen waar leren bandjes op gespijkerd
waren, zo deden ze dienst als sandalen. Op de

klompschoenen kon ik goed lopen, maar met de
klompen had ik altijd riuzie. Groot was dan ook
mijn vreugde toen ik aan de beurt was om een
schoenenbon te krijgen. Maar er waren niet altijd
schoenen voorradig. Ik was bij schoenwinkel
Van den Berg al een paar keer wezen v ragen of er
schoenen waren binnengekomen, maar het
antwoord was steeds nee. Maar op zekere dag was
er een partij schoenen binnengekomen, dus ging
ik met Ma naar Van den Berg om schoenen te
kopen, met de schoenenbon. Ma vond ze eigenlijk
te mooi voor mij, maar omdat er niets anders
voorradig was namen we de schoenen mee. Ik was
dolblij met de schoenen want nu kon ik
tenminste weer met mijn eigen schoenen aan
naar de kerk. De volgende dag was het zondag en
ik ging om 7 uur naar de kerk op mijn nieuwe
schoenen. Tijdens de dienst bedacht ik, dat ik
nodig naar de mispelboom moest. Die stond bij
het martelveld van Sint Jeroen in het bos, daar
zaten nu rijpe mispels aan. Ik moest ervoor
zorgen, dat ik ze plukte voor anderen dat deden.
Het was maar een kleine omweg uit de kerk naar
het martelveld en ik kon door het bos weer naar
huis. Zo gedacht, zo gedaan.
Bij de mispelboom gekomen, zag ik dat er veel
rijpe mispels aan zaten. Ik klom in de boom en
plukte er zoveel ik kon. Daarna liep ik over het
vochtige gras door het bos naar huis. Net op het
moment dat ik naar binnen wilde stappen viel er
een zool van mijn nieuwe schoenen af. Dat kon
toch niet! De consternatie was groot. Ma werd
kwaad en vroeg wat ik had gedaan toen ik uit de
kerk kwam. Ik zei dat ik mispels was gaan
plukken, maar daar kon het toch niet van komen.
Toen we goed naar de schoenen keken bleken ze
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van geperst bordpapier te zijn gemaakt. Als ze
met water in aanraking kwamen vielen ze gewoon
uit elkaar. Ik zocht mijn klompen maar weer op.
Broer Aad kreeg een nieuwe hobby. Hij
verzamelde granaten en demonteerde ze in de
tuin, het kruit opslaande in de schuur en zijn
slaapkamer. Dat we nooit met de halve Van
Leeuwenstraat in de lucht zijn gevlogen, is een
groot wonder. Toen de politie huiszoeking kwam
doen om het oorlogstuig in beslag te nemen,
kwamen de eigenhandig gemaakte granaten zelfs
onder het schoenpoetsmandje uit dat in een kastje
in de keuken stond.
1943
Toen onze oudste broer Piet zestien jaar werd kon
hij bij een razzia worden opgepakt en naar
Duitsland gestuurd om te werken in de
oorlogsindustrie. Hij moest onderduiken en ging
naar de boerderij van opa in Warmond. En opa
maakte in de bodem van een kast in de
achterkamer een luik waar Piet als hij thuis was
in geval van nood onder weg kon kruipen.
Lenie en ik werden nu dikwijls naar de
gaarkeuken gestuurd om eten te halen. We
haalden het in een melkbus waarvan de bovenkant
was afgezaagd. Die melkbus was nodig want er
moest veel in en er moest ruimte overblijven
voor het klotsen als de soep erg dun was.
1942-1943
Doordat er in ons gezin steeds meer kinderen
kwamen ontstond er een onderscheid tussen de
kinderen: er kwamen de groten en de kleintjes.
Wie de kleintjes waren, is wel duidelijk, maar
wanneer was je groot? Je was groot als je
bijvoorbeeld boodschappen kon doen, of de vaten
wassen, schoenen kon poetsen, aardappels kon
schillen ( elke dag een emmer!) en niet te
vergeten sokken stoppen. Oei ,oei, die grote
bergen kapotte sokken, elke week opnieuw. Maar
wel was een voordeel verbonden aan het helpen
klaren van deze klusjes, want dan behoorde je tot
de groten en mocht je later naar bed.

11

1942-1943 Bramen plukken
In de duinen groeiden veel bramen. Die waren
rijp in augustus, dan was het ook grote vakantie.
Vaak gingen we bramen zoeken. We namen dan
een emmertje mee en een lege jampot. Ma maakte
van de bramen bramensap en jam. Ze kookte de
bramen en liet ze in een vergiet met een theedoek
erin uitlekken. Dan aten we op zondag
griesmeelpudding met bramensap. Iets lekkerders
bestond er in die tijd niet voor mij.
Avondklok
Er werd een avondklok ingesteld. Dat hield in,
dat we ‘s avonds om acht uur binnen moesten
zijn tot de volgende morgen zes uur. Ook
moesten alle ramen verduisterd worden, er mocht
naar buiten geen glimpje licht doorheen
schijnen. Als dat toch gebeurde riep een van de
Duitse soldaten al gauw Licht aus. Kwam er
geen reactie, dan werd er geschoten. Het
verduisteren gebeurde met grotere rollen zwart
verduisteringspapier.
1944
Het laatste , lange, donkere, ijskoude jaar van de
oorlog brak aan met de hongerwinter. Naar
school konden we niet meer. Alle scholen waren
gevorderd door de Duitsers of ze waren al zo vaak
gevorderd geweest, dat ze helemaal waren
uitgewoond. Bovendien waren er geen kolen meer
voor de verwarming. We moesten ’savends om
acht uur binnen zijn, de lantaarns brandden niet
meer , er waren geen verlichte etalages. Het was
buiten echt pikkedonker. In huis was geen
elektriciteit meer. Heel erg , dat Ma de
wasmachine niet meer kon gebruiken. Met al die
kinderen. Ze kon een handwasmachine lenen van
buurvrouw Van Rijn . Op woensdag moesten wij
om de beurt aan de slinger draaien. De hele was
kon niet tegelijk drogen. Als het regende of ging
vriezen moesten we onzer kleding halfnat
aantrekken.
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1944
En dan het eten in de hongerwinter. We haalden
het bij de gaarkeuken. Met elf kinderen elke dag
soep van tulpenbollen. We kregen er uitslag van
en het smaakte verschrikkelijk. Ma probeerde
brood te bakken van gedroogde gemalen
tulpenbollen met rode bietjes. Ook had ze een
recept voor suikerbieten met tulpenbollen en
een enkele aardappel. Pa maakte stroop van
suikerbieten in een oven in de tuin . Die had hij
zelf gemaakt. De winter was heel streng en er
was op een gegeven moment geen brandstof
meer Pa hield clandestien een varken, achterin
de schuur. Eenmaal lukte dat en hebben we het
varken opgegeten. Het volgende varken werd
verraden en in beslag genomern. Pa verdween
achter de tralies. Maar hij werd door de rechter
tenslotte vrijgesproken omdat hij een foto kon
overleggen van ons hele gezin met die elf
kinderen die eten moesten. Voor mijn vader heb
ik groot respect . Hoe hij het heeft gedaan weet ik
niet, maar hij scharrelde het eten altijd weer bij
elkaar. Zo haalde hij ons door de hongerwinter
heen , mager maar gezond.
1945
In april kwamen er via het Rode Kruis
voedseldroppings. Het brood kwam letterlijk als
manna uit de hemel vallen. Vanaf het dak van ons
huis kon ik de vliegtuigen zien vliegen die
boven het vliegveld Valkenburg hun droppings
uitvoerden. In mei 1945 werden we door de
Canadezen bevrijd. Iedereen was door het dolle
heen van vreugde dat de nachtmerrie van de
oorlog voorbij was. Wat ook in de eerste week
van de bevrijding gebeurde was het publiekelijk
kaal scheren van de meisjes die het met Duitse
soldaten hadden aangelegd. Vol ontzetting stond
ik tussen al die mensen op het pleintje voor het
Sint Jeroensgesticht, waar kapper Binnendijk in
opdracht van de BS het volksgericht ging
voltrekken. Vervolgens moesten de meisjes met
hun kaalgeschoren hoofden die met oranje menie
waren volgesmeerd een rondje door het dorp

lopen. Ik met mijn dertien jaren vroeg me
verbijsterd af, of dat nu de bevrijding was waar
we allemaal zo naar hadden uitgekeken.
Op 25 november 1945 1 minuut over twaalf werd
het twaalfde kind Hermien in ons gezin geboren.
Het was een beeldschoon meisje, ze woog 9 pond
en 1 ons. Ze werd midden in de nacht bediend en
naar het academisch ziekenhuis in Leiden
gebracht, omdat het niet goed ging met de
kraamvrouw. Ze bleef zes weken in het
ziekenhuis. Toen Ma eenmaal uit het ziekenhuis
was, ging ik niet meer naar school. Ik bleef thuis
om te helpen in het grote gezin, hoewel ik
eigenlijk nog leerplichtig was.
1948
In 1948 waren er in ons gezin 14 kinderen. Elke
dag bracht de bakker 6 tot 8 broden bij ons aan
de deur. Dat is per dag ongeveer 2.40 meter
brood. Wat per jaar bijna een kilometer brood is.
Ook werden er per week tussen de 30 en 40 pakjes
margarine gebruikt. Bergen aardappels werden er
geschild en opgegeten. Het eten was nergens zo
lekker al bij onze moeder thuis.

Van omslagdoek tot schoudermantel
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Een Noordwijkse Visser

Foto archief: Arie Barnhoorn

13

14

Blauwdotter nr.154

Noordwijkse schaakmeester
Door Bert van Duijn
In Noordwijk heb je de
Daniel Noteboomstraat,
genoemd
naar
de
kunstschilder en tekenaar
Daniel Noteboom, die
heel wat karakteristieke
Noordwijkse plekjes verdienstelijk heeft vereeuwigd. Maar er is nog
een
andere
Daniel
Noteboom, te weten zijn
oudste zoon, als kind al
een internationale beroemdheid. Niet met verf
en tekenstift, maar als
schaker. De jonge Daniel
was 14 jaar toen hij bij
een jeugdtoernooi in
Noordwijk een schaakspel
won, dat hem de rest van
zijn leven overal heeft Foto: Arie Barnhoorn
vergezeld.
Rond zijn negentiende was hij wereldbekend, te
beginnen door zijn overwinningen op toernooien
en bij landenwedstrijden in bijvoorbeeld Berlijn,
Nice, Scarborough en Hamburg. Wereldkampioen dr Max Euwe roemde zijn op het
schaken gerichte eigenschappen als geduld,
doorzettingsvermogen, gevoel voor het kleine en
voor het verband, keuze voor het goede ogenblik,
durf, combinatievermogen en vooral een grote
laveerkunst.
Daniel Noteboom was 21 jaar toen hij in
1931/32 deelnam aan het Hastingstoernooi in
Engeland, waarna hij samen met Euwe op 7
januari zou terugvaren naar Nederland. Dat ging
niet door, omdat er sprake van was, dat hij nog
een ander toernooi in Londen als verslaggever zou

bijwonen of er misschien
aan
zou
kunnen
deelnemen. Wat er
intussen is gebeurd is
nooit
duidelijk
geworden, maar een feit
is, dat Daniel in het
Londense St Pancras
Hospital is opgenomen,
waar hij vijf dagen later
op
21-jarige leeftijd
overleed. Er werd wel
gefluisterd, dat hij was
vergiftigd. Want volgens
zijn metgezel dr Euwe
verkeerde Daniel tot dan
toe in goede gezondheid.
Maar dit soort geruchten
heeft nooit bevestiging
gekregen.
In het
Londense St Pancras
Hospitaal werd als
doodsoorzaak longontsteking

vermoedelijke
genoemd.
Daniel Noteboom was lid van het Leidsch
Schaakgenootschap en omdat het honderd jaar
geleden was, dat hij werd geboren, heeft dit
Genootschap in februari jl. het zeventigste
Daniel Noteboom schaaktoernooi georganiseerd
en een jubileumboekje over de jonge begaafde
schaker uitgegeven.
Daniel Noteboom ligt begraven op de algemene
begraafplaats in Noordwijk. Zijn graf is een
fraai monument, dat wordt onderhouden door
leden van de Noordwijkse schaakvereniging
Daniel Noteboom. Die zijn sinds 1997 bezig het
monument te laten erkennen als historisch
–cultureel erfgoed.
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Prachtig met die paarden
De bezoekers konden op de boerenmarkt bij streekmuseum Veldzicht al kennismaken met de
totaal herstelde en vernieuwde nettenkar. Prachtig met die paarden ervoor!
De nettenkar is op donderdag 20 mei naar de Vuurtoren gereden. Hier kreeg ze haar eerste "opdracht".
Bij de Vrijwilligersmarkt op vrijdagmiddag mocht de nettenkar zich als attractie laten fotograferen.
Ook op zaterdag tijdens de Rookwedstrijd en het Goede Vis Culinaire evenement stond de nettenkar
te pronken. Na afloop van deze activiteiten van de Week van de Zee is de nettenkar naar haar oude
plaatsje aan de Parallelboulevard gereden. Het bestuur van het Genootschap "Oud Noordwijk" wil
Willem Peschier hartelijk danken voor deze uitstekende prestatie.
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Hoort zegt het voort
Aflevering 2 van de zeeverkenners in Noordwijkperiode 1945 t/m 1955.

Door Ees Aartse
In de vorige aflevering van De Blauwdotter, nr. 153, winter 2010, hebt u kunnen lezen dat de
Noordwijkse zeeverkennersgroep op 20 augustus 1945 werd opgericht. Dat betekent dat Scouting
Noordwijk, zoals de groep nu heet, dit jaar 65 jaar bestaat. Deze ‘bejaarde’ vereniging bruist van
activiteiten. Niks bejaard! Op zaterdag, 28 augustus 2010 wordt een grote reünie gehouden in het
clubgebouw aan de Van Berckelweg. Kijk op: http://reunie.norvicus.nl

Als een welp ongeveer 12 jaar oud was, ging hij
met enige ceremonie over naar de zeeverkenners.
Hij stapte dan over een touw symbolisch uit de
welpenjungle naar het spel van verkennen. Een
welp die. bij de Van Speijkgroep kwam, ruilde
het groen van de welpen voor het donkerblauw
met gele das van de zeeverkenners en verhuisde
van het natte, klamme bunkertje bij het zwembad
naar het troephuis. Zo’n welp kon. geplaatst
worden in de Zeehondenbak met Tinus van Veen
als bootsman. Van de Zeehondenbak en Jan van
Gentenbak zijn de meeste logboeken uit de
beginperiode bewaard gebleven. Het is dus geen
wonder dat juist deze bakken veelvuldig worden
geciteerd.
De Zeehondenbak was een verheven bak. Zo’n
twee meter boven de vloer waren acht bakshokken
gecreëerd, vier voor de Doormangroep en vier
voor de Van Speijkgroep. De bakshokken van de
Doormangroep lagen aan de ingangzijde
(oostkant) van het Troephuis en die van de Van
Speijkgroep aan de zeezijde (westkant). De
scheidingswandjes tussen de bakshokken
onderling en tussen de Doormangroep en Van
Speijkgroep waren gemaakt van rietmatten. Je
kon ook duidelijk horen wat er in de andere
bakken gezegd werd. Het bakshok van de
Zeehonden was de laatste van de vier richting
zaal. Naast de Zeehonden zaten de IJsvogels, de
Jan van Genten en de Zeemeeuwen.

Het bakshok van de Jan van Genten was een
bijzonder hok. De bootsman van deze bak, Ab
Steenvoorden, was gehandicapt en kon slecht
lopen. Speciaal voor hem was een takelinstallatie
gemaakt zodat hij zich op een stoeltje naar boven
kon trekken. De anderen moesten via een dik
touw klimmend naar het bakshok. De stijven
konden ook gebruik maken van een touwladder.
Sorry, maar dat was de eer te na.
De opening van de middag werd gezamenlijk
gedaan op de Pax Hill (vredesheuvel). De Pax Hill
was een hoog duin even ten zuiden van het
Troephuis. Het pad naar boven was gemarkeerd
met stukken beton afkomstig van opgeblazen en
opgeruimde bunkers. De stukken waren wit
beschilderd, hetgeen toch wel een apart gezicht
gaf. Op de top werd de vlag gebroken en de wet
opgezegd. Het breken van de vlag ging soms mis.
De vlag werd stijf opgerold en met de lijn zo
vastgezet dat een lichte ruk aan de lijn de vlag
moest ontvouwen. Was de lijn niet goed om de
vlag gerold, dan ontvouwde de vlag zich te vroeg.
Soms werd als versteviging een dun stokje
gebruikt dat moest breken als aan de lijn
getrokken werd. U begrijpt dat vaak het stokje te
dik was zodat de vlag zich niet ontrolde. De hele
ceremonie moest worden overgedaan. En ging het
goed, dan zat blauw boven! Maar vaak ging het
wel goed. Na het breken van de vlag gingen de
zeeverkenners terug naar het Troephuis waar ze
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Sint Jorismarsen

Tekening: Kees Leenheer

zich konden vermaken in het bakshok. Technisch
heette dit bahokwa (bakshokwacht). Ze praatten
wat, leerden elkaar knopen leggen en andere
zaken. Natuurlijk werd er ook gedonderjaagd
waarbij men wel moest uitkijken dat je niet naar
beneden kukelde of door de rietmatten viel en bij
de buren terecht kwam. Meestal werd vanaf
beneden geschreeuwd om op te houden. De
stuurman of schipper kwam tijdens bahokwa
langs om de contributie te innen en het
programma voor die middag door te spreken.

was want we vonden overal bloedsporen. Nadat we
enige tijd gezocht hadden langs velden en wegen,
over duinen en strand vonden we toch het eindspoor
dat achteraf toch niet juist bleek te zijn. We trokken
gezamenlijk naar het Troephuis. Een bloedstollend
spel. Stuurman Verloop badend in zijn bloed.
Waar waren de zeeverkenners in hemelsnaam mee
bezig!
Niek Schmal had een andere versie van deze
middag. Hij schreef in het logboek: Wij (de gele)
worden opgeschrikt door een luide knal. Vliegen
naar de kombuis en daar lag stuurman Verloop te
midden van ‘een plas bloed’ (bessensap).
Gelukkig! Geen bloed maar bessensap. Het
verdere verloop was duidelijk. Na veel geren en
gezoek met onverrichte zaken terug naar het
troephuis. Niet alles lukte.

In februari 1949 werd de Jan van Gentenbak
opgericht. Op12 februari 1949 schreef Jaap
Wolmerstedt in het logboek van de IJsvogels dat
de nieuwe bak de Jan van Genten het goed
deed.Hij schreef: De besten van die middag waren
de Jan van Genten. Goed zo Jan van Genten, gaat
zo door en gij zult spinoza eten. De bak van de Jan
van Genten bestond toen uit: Ab Steenvoorden
(bootsman) Frank Janzen, Niek Schmal en Clem
Passchier. Een maand later werden Koos Beurse
en Dick Dijkman aan de bak toegevoegd. Allen
zaten in de zesde en ‘verlengde’ zesde klas van de
openbare school.
Spannende
dingen
werden
op
de
zaterdagmiddagen gedaan. Op 26 februari 1949
was er een ‘bloedstollend’ spel.Tinus van Veen,
bootsman van de Zeehonden, schreef in het
logboek: Na de opening op de Pax Hill werd
bahokwa gehouden. Plotseling hoorden we een
hevige explosie en al de Van Speijkers vlogen met een
80 km vaart naar de kombuis en vonden daar
stuurman Verloop badend in zijn bloed. Alles werd
meteen geregeld; de IJsvogels eerste hulp en de andere
bakken de dader achterna die blijkbaar ook gewond

Op 12 maart 1949 werd geoefend voor de Sint
Jorismarsen waarbij zelfs gemarcheerd werd met
begeleiding van een trommel waarmee de jongens
de hele weg vervelend zijn geweest (vooral De
Zeemeeuwen), schreef Tinus van Veen. Het
logboek van de IJsvogels noch van de Jan van
Genten repte over een trommel. Wel werd
geschreven dat het een zooitje was.
De leiding was altijd zeer creatief. Vlaggenroof
bijvoobeeld kende vele variaties. Niet om meer
mee te mogen doen aan het spel kon door
aftikken, draadjes van je mouw aftrekken, gooien
met krijtzakjes, papiertjes afpakken enz. Er werd
ook veel gepionierd. Voor de komende
ouderavond moest geoefend worden. Tinus van
Veen schreef: Er moesten enige driepoten in elkaar
gepionierd worden wat door de Zeehonden en
IJsvogels er goed afgebracht werd. Alleen de driepoot
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van de Jan van Genten begaf het toen hij het volle
gewicht kreeg en dus overgemaakt moest worden.
Ab Steenvoorden, bootsman van de Jan van
Genten, schreef in het logboek: De opper zei:
‘Gaan jullie allemaal er aanhangen, kijken of hij
sterk is.’ We gingen er allemaal aanhangen. Toen
ineens KRAK. Daar stortte onze driepoot in elkaar.
Maar op de ouderavond ging het goed.
Op 23 april 1949 was het Sint Jorisdag, de
beschermheilige van de padvinders. In het
logboek van de Zeehonden stond geschreven: Om
7 uur ’s morgens moesten we op de Pax-Hill zijn om
te openen met vlag en wet voor St.Jorisdag. Nadat
schipper Van Delft de boodschap van St.Joris voorgelezen had werd de rode tulp uitgedeeld. Toen dat
gebeurd was mochten we verder de hele dag in het
dal kamperen. Het was een prettige dag en heerlijk
weer. Het eten wat we zelf gemaakt hadden
smaakte goed. Zonder dat we er erg in hadden werd
het 8 uur om het kampvuur te ontsteken.
Ongemerkt waren de zeeverkenners dertien uur
in touw geweest! Bij het kampvuur werden
liedjes gezongen. Gijs Houwaart las een gedicht
voor en de dag werd beëindigd met belofte, lied
en gebed. Op 7 mei 1949 waren de Sint
Jorismarsen in Oegstgeest. Een gedeelte van de
IJsvogels en Jan van Genten ging op de fiets naar
Oegstgeest en nam Ab Steenvoorden op zijn
driewieler op sleeptouw mee. De anderen gingen
met de tram. Ab Steenvoorden schreef er niets
over. Geen melding dat hij op de driewieler naar
Oegstgeest ging. Hij liet het voorkomen dat hij
16 km gelopen had! Gezien zijn handicap was dat
niet mogelijk. Zijn handicap wuifde hij altijd
weg. Niets aan de hand. Tinus van Veen schreef
onder andere:
Er was afgesproken dat we met de tram van 10 over
half twee naar Oegstgeest zouden gaan. Om 2 uur
kwamen we op de plaats van bestemming, waarna
we na een poosje gekankerd te hebben over de
medailles, onze plaats in gingen nemen.
(Toelichting: Als je voor de eerste keer meeliep, kreeg
je een medaille. Liep je voor de tweede of derde keer

mee, dan kreeg je een metalen bandje met een 2 of
een 3 erop dat je om de medaille kon buigen. Dat
uitzoeken van de bandjes was altijd een heel gedoe).
Al spoedig marcheerden we af onder commando van
stuurman Verloop in de richting Rijnsburg waar we
links afsloegen naar Katwijk waar we doorheen
getippeld zijn. Vlak voor de nieuwe weg hebben we
nog even halt gehouden om te lossen waarna we weer
verder trokken achter een groep gidsen aan die we
het leven een beetje zuur gemaakt hebben. We
hebben verder het hele eind lopen galmen om de
stemming er in te houden. Er zijn ongeveer 2000
potjes en pannetjes met vet op de schoorsteen gezet en
nog meer van dat moois.
De hormoontjes begonnen kennelijk al aardig op
te spelen. Geen wonder overigens. De leeftijd van
de zeeverkenners was een jaar of veertien/vijftien.
Meisjes werden net leuk gevonden. Een
intrigerende vraag is: waren ze nog aan het lossen
toen de gidsen voorbij marcheerden? Karel van
Venetiën, bootsman van de IJsvogels, vermeldde
in het logboek niets over een plaspauze of van
gidsen pesten. Ook Ab Steenvoorden schreef er
niets over. Zo zie je maar dat ieder een eigen visie
had van een middagje ‘zeeverkennen’.
11 juni 1949 was een belangrijke dag. De vlet zou
naar strand gebracht worden. Tinus van Veen
schreef: Op strand aangekomen gingen eerst de
Groenen in de boot maar werden door de korte
zeeën telkens terug geslagen. Een ploeg stuurlieden

Roeien op zee

Tekening: Kees Leenheer
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Waterkamp Rijpwetering 30/7 - 6/8 - 1949
Staand v.l.n.r: Tinus van Veen, Wijnand van Duijn, Kees v.d. Kraan, Bert van Wijk, Karel
van Venetiën, ? ,schipper Kees Verlooop, Ab Steenvoorden, Zittend: Kees Leenheer, Frans
Aartse, Ees Aartse, ? ,? , Piet van Duyn, Koos Beurse en Clem Passchier.
waagde ook een poging, maar dat liep op niets uit.
Een teleurgestelde groep ging terug naar het
troephuis waar een partij trefbal tegen de
Groenen werd gespeeld. De Groenen wonnen.
Ook dat nog!
Je komt in zo’n logboek van alles tegen. Op 18
juni 1949 schreef Wijnand van Duijn,
kwartiermeester van de Zeehonden, in het
logboek:
We zouden deze middag vuurtafels maken als
voorbereiding op het kamp. We waren met z’n
tweeën want Ees had een dreun gehad en was em
gesmeerd. De stuur wou ons twee nieuwelingen
geven maar daar gingen we niet mee akkoord. We
hebben de hele middag geen pest gedaan. De

vuurtafel kwam klaar. We zouden net ons fikkie
aansteken toen we hem moesten afbreken.
Karel van Venetiën van de IJsvogels was wat
positiever over deze middag. Hij schreef over het
maken van vuurtafels het volgende: Hierbij waren
de Zeehonden verreweg de besten. De Jan van
Genten hadden ’t ook wel voor elkaar gekregen niet
zonder hulp. Op 2 juli 1949 was het de beurt van
de Van Speijkgroep om met de vlet op zee te
roeien. In het logboek van de Zeehonden stond
o.a. het volgende: De eerste tocht was Nico Schmal
zo nat als een kat omdat er precies een golf boven op
de punt terecht kwam. Toen die tocht gebeurd was
kregen we roeiles in de kim van stuur Groot. Maar
daar kwam niets van terecht. Alleen Clem Passchier
kon het goed, maar met de anderen was het knudde.
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Zeg nu zelf: dat was toch heerlijk voor jonge
jongens om zo bezig gehouden te worden.
Het zomerkamp van 1949 naderde. Op 9 juli
1949 werd de zwemproef in Katwijk afgelegd.
De Katwijkse Uitwatering moest heen en terug
worden overgezwommen. Lukte dat niet dan kon
je het waterkamp in Rijpwetering wel vergeten.
Het was een druk programma die middag. Na de
opening om half drie ging de troep op de fiets,
vaak met iemand achterop, naar Katwijk. Als je
als jonge jongen aan de zeekant van de
Uitwatering staat is die best breed. Frans Aartse
zwom op zijn hondjes heen en terug de
Uitwatering over evenals Kees Leenheer. De
Zeehondenbak was geslaagd! Trouwens allemaal
waren ze geslaagd. Alle zwemmers mochten naar
het echte waterkamp. Na het zwemmen werd
weer terug gefietst naar het troephuis. Daarna
naar het strand om te roeien. Voor op de punt
zitten in de vlet was een geliefde plek. Het ging
wel eens mis. Koos Beurse mocht die middag
voorop zitten. De laatste golf van de branding was
een voltreffer en trof iedereen in de boot. Koos
voorop kreeg de golf voluit en was druipend
zeiknat. Ach dat hoorde erbij.
De Jan van Genten hadden een speciale
advertentie voor De Brulboei ontworpen:

VOLGENDE WEEK HET LANG
VERWACHTE
WATERKAMP
ROMANTISCH
AVONTUURLIJK
GEVAARLIJK
EN MOORDDADIG!!!!
Het zomerkamp werd gehouden van 30 juli tot 6
augustus 1949 in Rijpwetering. De leiding was
in handen van Roel de Groot, Kees Verloop en
Dickens van der Niet. De bootslieden waren Kees
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van der Kraan (Zeemeeuwen), Ab Steenvoorden
(Jan van Genten), Karel van Venetiën (IJsvogels)
en Tinus van Veen (Zeehonden). Met de
‘Marinus’, een vrachtschip van schipper
Steenvoorden, werd de troep inclusief een Engelse
padvindersgroep, die te gast was in Noordwijk,
vanuit het Schie verscheept naar het kampeiland
in Rijpwetering.
Als we de logboeken mogen geloven was het weer
vaak een spelbreker. Natuurlijk werden de
nieuwelingen voorbereid op de kampdoop. Voor
de nieuwelingen een zeer ingrijpende
gebeurtenis. Dagen van tevoren werden ze al bang
gemaakt dat ze gekielhaald zouden worden,
driemaal onder de zeilboot door, gegeseld werden
met een plank met spijkers en wurmen moesten
eten. Vooral de verhalen van kielhalen werden
sterk aangedikt. Je kon onder de boot vast blijven
zitten (kiel). Je werd er dan met kracht onderuit
getrokken maar wel half gevild natuurlijk. De
jonge nieuwelingen werden wit om de neus.
Vooral Piet Bakker en Frans Aartse hadden het
moeilijk. Op maandag 1 augustus 1949 vond de
kampdoop plaats:
Ab Steenvoorden van de Jan van Genten, zelf
dopeling, schreef in het logboek: Alleen die niet
gedoopt werden mochten de tent uit. Want
Neptunus zou komen. Ze liepen met bijlen rond de
tent. Stuurman Dickens kwam binnen en zette zich
neer voor de opening. Hij zei: ‘Jullie worden
allemaal strakjes door de hudo (w.c.) getrokken,
daarna met wagensmeer ingesmeerd en daarna
gekielhaald onder drie zeilboten. En op een plank
gebonden en dan 25 sec. onder water gehouden.’ De
stuur ging weer weg. Frans Aartse begon te grienen.
De dopelingen werden in een tent opgesloten en
bewaakt door twee al eerder gedoopten met bijl.
Dat was heftig. Frans probeerde naar buiten te
kruipen maar schoot als een haas de tent weer in
toen op een paar centimeter van zijn vingers af
een grote bijl in de grond werd geslagen. Toen
Neptunus, behangen met riet en waterplanten,
was gearriveerd, werden de geblinddoekte
dopelingen uit de tent gehaald. Het dopen viel
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mee. Iedere dopeling werd uit een emmer bagger
met een zelfgemaakte kwast van lappen flink
ingezeept (ongeblinddoekt nu) zodat ze konden
zien wat er gebeurde. Daarna was het afspoelen in
het water. Bootsman Tinus van Veen en Kees de
Monyé zouden de dopelingen vanuit een peurbak
het water in jonassen. Bij Frans Aartse ging dat
maar net goed. Hij spartelde te veel en ze moesten
hem bijna loslaten. Hij schampte net de grote
ijzeren punt waar de roeispanen in moesten. Tinus
van Veen schreef in het logboek, dat een paar van
de verdrinkingsdood moesten worden gered. Dat
was wel een beetje overdreven, maar het was niet
prettig. Ze werden gedumpt in een veld vol
waterplanten. Het leek net of je onder water werd
vastgepakt, vertelden ze. Dat was de paniek. Ze
wilden zo snel mogelijk uit die rommel zien te
komen. Op dinsdag 2 augustus 1949 was er
ouderdag. De ouders werden met een pendel van
twee peurbakken vanuit Rijpwetering naar het
kampterrein gevaren.
’s Middags begon het te stormen en regenen. De
ouders durfden niet met de roeiboot terug en
besloten over land (door de koeien heen) naar
Rijpwetering te lopen. Piet Bakker ging mee. Hij
zag het kamp niet meer zitten. Op 3 augustus
1949 nog steeds storm en veel regen. De tent van
de Zeehonden stond op de wind en liep onder en
moest in de stromende regen omgedraaid worden
.Een dag later kon tussen de buien door gezeild
worden evenals de dagen daarna.
Je zult het altijd zien. Op de dag dat je vertrekt
wordt het weer zomer. Tinus van Veen schreef in
het logboek: Vertrek. Mooi weer en zuiver warm en
weinig wind. Het kampterrein werd opgeruimd en
in goede toestand achtergelaten.
Op 3 september 1949 kwam de groep na het
kamp weer voor het eerst in het Troephuis bij
elkaar en begon het winterprogramma. Het begon
al goed. Tinus van Veen schreef: Aangezien er dit
jaar Rotterdammers in het troephuis geweest waren
en het er een grote rotzooi was, moest eerst

Ongedierte tijdens roeien.

Tekening: Kees Leenheer

schoonschip gemaakt worden waar de hele middag
mee heenging.
Het Troephuis werd in augustus verhuurd aan
jeugdgroepen om op die manier de kas van de
Gelen en Groenen aan te vullen. In ieder geval
was Tinus niet zo gecharmeerd van
Rotterdammers.
24 september 1949 was voor de Van Speijkgroep
een belangrijke dag. Tjerk Heikens, die op de
Doormangroep zat, werd overgeplaatst naar de
Jan van Genten. Hij voelde zich bij de Groenen
niet thuis. Tjerk zat op de openbare school en
aangezien de hele bak van de Jan van Genten
leerlingen had die op de openbare school zaten,
voelde hij zich direct thuis bij die bak. Kees de
Monyé van de Zeemeeuwen werd overgeplaatst
als kwartiermeester bij de Zeehonden. Wijnand
van Duijn, die kwartiermeester was, werd derde
man. Tevens kwamen nog twee welpen over.
Het winterprogramma week niet af van
voorgaande jaren: pionieren, inventieve variaties
op vlaggenroof en spoorzoeken (al dan niet met de
Groenen), tenten opzetten, koken, stokbrood
bakken enz. Op 26 november 1949 werd het nog
spannend. Er was een verkenner ontvoerd door de
Noordwijkse Ruitervereniging ‘De Northgoruiters’. Iedereen er achter aan. Was het een spel?
Velen geloofden van wel, maar helaas de
Zeehondenbak niet. In duin probeerden ze de
ruiters tegen te houden. Geen enkele kans
natuurlijk. Frans Aartse rende met Kees Leenheer
naar het troephuis om touwen te halen om over
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een ruiterpad te spannen. Als de ruiters dan aan
kwamen galopperen zouden ze het touw
optrekken. Het lukte bijna, maar de ruiters waren
zo geschrokken van dit stel fanatiekelingen dat de
ontvoering direct werd opgeheven. Het bleek
gelukkig allemaal spel te zijn.
Begin 1950 werd Otto Leenheer, broer van Kees
Leenheer, stuurman bij de Van Speijkgroep. De
zeehondenbak kreeg er een nieuweling bij, Guus
Varkevisser. Toen Guus zich voorstelde zei hij:
“Ik ben Engel Jacob Varkevisser. Ze noemen mij
Guus”. Heel logisch toch. Wijnand van Duijn
vertrok en Tinus van Veen ging naar de stam. De
Zeehondenbak bestond begin 1950 uit: Kees de
Monyé, bootsman, Ees Aartse, kwartiermeester,
Frans Aartse, Kees Leenheer en Guus Varkevisser
en de Jan van Gentenbak uit: Clem Passchier
(bootsman), Niek Schmal, Koos Beurse, Tjerk
Heikens en Piet Bakker, Ab Steenvoorden ging
als leiding naar de welpen en Frank Janzen
verhuisde naar Leiden.
Op 7 januari 1950 was er weer eens een alternatief
schatzoeken. Het ging met ontcijferen van morse
op briefjes, ‘taartpunten’ die in elkaar gelegd
moesten worden en meer van dat moois. De troep
werd helemaal naar de Zuidduinen gestuurd.

Bakshok van de Zeehonden
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Uiteindelijk vonden Johan Bertram en Clem
Passchier de schat… een bus koek. De bus was
gauw leeg, maar wat doe je met een lege bus. Jan
Plug kwam op het idee om in de bus de dode
vogel, die hij kort daarvoor in duin had
gevonden, te stoppen en te begraven. Terug in
het troephuis zouden ze lekker tegen de stuurlui
gaan kankeren dat het een waardeloos spel was en
dat ze de schat niet hadden gevonden. De stuurlui
lachten iedereen uit en stuurden stuurman Kees
van der Niet naar de Zuidduinen om de schat op
te halen. De stuurman kwam terug met de bus.
Met enige moeite werd de bus open gemaakt.
Toen konden de anderen lachten. Geen koek
maar een dode vogel. Op 11 februari 1950 werd
een aantal zeeverkenners naar huis gestuurd om
een korte broek aan te trekken. Omdat het erg
koud was hadden zij de korte broek ingeruild
voor een lange. Bij de Doormangroep werd bijna
de hele troep naar huis gestuurd. De regel was:
Boven nul, korte broek, tenzij je een briefje van
de dokter kon overleggen dat een lange broek
medisch gezien noodzakelijk was. Geen
protesten. Je ging. Op 18 februari 1950 was er
een kookmiddag gepland. Er moest een complete
maaltijd gekookt worden met aardappelen,
groente en vlees. En dat allemaal op een vuurtje
tussen wat straatstenen. Ook werd stokbrood
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gebakken. Dat was heel eenvoudig. Je maakte een
stevige deeg, maakte daar een dikke rol van. Je
nam een stok en draaide de rol op het uiteinde van
de stok en dan boven een houtskoolvuurtje al
draaiend bakken. Iedereen was gek op stokbrood
en het werd dan ook vaak gebakken. De maaltijd
smaakte voortreffelijk, aldus Kees de Monyé in
het logboek. Stuurman De Groot schijnt ook
graag stokbrood te lusten, schreef hij. Maar dan
met een cm of zo suiker erop. Op 11 maart 1950
ging het niet goed bij de troep. Er was een spel
met een bal en een stok met de bedoeling om met
de bal de stok om te krijgen. Kees de Monyé
schreef:
Waarbij een incident voor kwam met een klein,
kinderachtig, kleinzerig, sagarijnig ventje waarbij
stuur Verloop ook misselijk begon te worden.
Daarna werd er gesloten. Dat was eigenlijk maar
het beste. Het was niet iedere zaterdagmiddag
kermis.
Op 18 Maart 1950 nam Karel van Venetiën
afscheid van de IJsvogels. Cor de Groot werd
bootsman. De bak bestond toen uit: Cor de
Groot, P. van Duijn, Jan Plug, Johan Bertram,

Kees Plug en Wim van der Niet. Op 25 maart
1950 was er weer eens spoorzoeken en dat spoor
was volgens Kees de Monyé nu eens goed gelegd.
Kees schreef in het logboek: Stuur De Groot gaf
een uiteenzetting over het spoorvolgen waar Frans
Aartse en Kees Leenheer beroerd vervelend waren.
Toch was iedere week de leiding present om weer
een middag lang het spel van verkennen te spelen.
Op 3 juni 1950 moest de vlet uit het Schie naar
strand gebracht worden. Dat was een hele
operatie. Eerst de kar van de NRB van strand
halen (NRB-vlet er af en later er weer op). Dan
met de kar naar het Schie, de vlet op de kar
trekken en dan naar strand. Daar was de troep
toch de hele middag zoet mee geweest.
Het zeeverkennerskamp was van 5 tot en met 12
augustus 1950 op de Koppoel in Rijpwetering.
De leiding was in handen van Roel de Groot, Kees
Verloop, Otto Leenheer en Kees van der Kraan.
De bootslieden van de bakken waren: Kees de
Monyé (Zeehonden), Cor de Groot (IJsvogels),
Clem Passchier (Jan van Genten), Karel van
Venetiën van de seniorenbak voor de
Zeemeeuwen).

Van: Michel van Dam <bouwhistorie@yahoo.co.uk>
Datum: 24 maart 2010 13:08:29 GMT+01:00
Aan: redactie.blauwdotter@g-o-n.nl
Onderwerp: Oproepje
In verband met een publicatie over de bouwhistorie van Noordwijk aan Zee vroeg ik mij af of er
Noordwijkers zijn die mij aan specifieke informatie kunnen helpen over “historisch bouwen in
Noordwijk”. Bijvoorbeeld over de constructies van de daken en vloeren of over de bouw van de
kelders. In de literatuur is er niet veel over te vinden maar wellicht is er uit overlevering nog het
één en ander bekend. Ik hoor het graag en alvast mijn dank.
Michel van Dam, bouwhistoricus. E-mail:
Michel van Dam
Bouwhistorisch Onderzoek
Mozartstraat 201
2324 XT Leiden
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Een grafelijke herberg of
jachthuis te Noordwijk
.In het door Jan Kloos geschreven boek “Noordwijk in den loop der eeuwen” staat op bladzijde 81 onder
het kopje “Het Henegouwse Hof” een stukje over een in 1322 door Jan van Beaumont gesticht hof of
jachthuis te Noordwijk. Het huis stond aan de westzijde van de Voorstraat ter plaatse van de huidige
bebouwing lopende van nummer 14 tot en met 24. Tot zover komt dit stukje overeen met de
werkelijkheid. Het vervolg is echter anders dan Kloos heeft beschreven. Zo kwam het pand niet eerder
dan 1441 in het bezit van de familie Van der Boekhorst en is het na de “troebelen” niet verkocht aan
Willem van Oudshoorn. Dankzij de steeds betere bereikbaarheid van de archieven is dit artikel bedoeld
als een aanvulling op het pionierswerk van Kloos met betrekking tot de geschiedenis van Noordwijk.

Door Herman Schelvis
Het is nooit met zekerheid vastgesteld of er te
Noordwijk nu wel of niet een grafelijke herberg
heeft bestaan. Hoewel er bewijs is dat in 1322
voor Jan van Henegouwen te Noordwijk een
woning is gebouwd of verbouwd, is daarbij niet
vermeld waar die woning stond en waarvoor het
huis diende. In de voor het jaar 1322 gemaakte
Bloise rekening staat aangetekend utgheven van
mins haer jans huis te maken te Nortich in ’t jaer
(13)22, en dat daarvoor ruim 17 pond is betaald
voor timmer- en metselwerkzaamheden en
materialen om het huis te dekken.1 Uit deze
beschrijving valt evenwel niet op te maken of het
een verbouwing of de bouw van een nieuw huis
betrof.
De rekening van 1367 geeft een indicatie dat de
genoemde woning in die tijd als herberg
fungeerde. Onder de uitgaven van dat jaar staat
ghegheven in miins heren herberghe te noertiic bi
janne breyen van miins heren cost 15 st. 10 pn.,
groten coman 4 pond 15 st.2 Met miins heren
wordt Jan van Blois bedoeld die tijdens dit
bezoek niet alleen een maaltijd heeft genuttigd,
maar zich ook ter plaatse de vleselijke geneugten
liet welgevallen.3 Janne Breyen was
fouragemeester voor het gevolg van graaf Jan.
Tijdens de tocht van Jan van Blois tegen

Gelderland in 1371/1372, was hij klerk van de
dagelijkse kost voor het leger van graaf Jan.4
Eind maart 1374 heeft Jan van Blois nogmaals te
Noordwijk overnacht. Bij die gelegenheid werd
bij Wyelands een maaltijd genuttigd bestaande
uit brood, bier, wijn (dat te Katwijk gehaald
moest worden), haring, bokking, appelen,
mosterd, en andere niet bij naam genoemde
voedingsmiddelen. Samen met de kaarsen in de
slaapkamer en het voederen en stallen van 10
paarden bij Weyelands en 25 paarden bij Gheret
Wouters, bedroeg de rekening 31 pond.5 Het is
niet uitgesloten dat de maaltijd en overnachting
in de grafelijke herberg heeft plaatsgevonden.
Wyeland was namelijk de grafelijke duinwaarder
die waarschijnlijk de herberg onderhield of
bewoonde. Het zou een aanwijzing kunnen zijn
waarom de herberg ook wel als jachtslot wordt
betiteld. Jan van Blois heeft omstreeks die tijd
nog een nacht in het ambacht Noordwijk
vertoefd. Ditmaal bij de eerder genoemde
Weyeland of Wieland in het Langeveld. In de
door Wieland in 1375 opgemaakte rekening van
dit bezoek, heeft Jan van Blois tijdens zijn
overnachting in het Langeveld een bedrag van 4 Ω
pond en 3 stuivers verteerd.6
Guy van Blois, die zijn broer Jan in 1381
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opvolgde, bemoeide zich weinig met zijn
Hollandse en Zeeuwse lenen. Hij zou Holland
slechts twee maal hebben bezocht, in 1382-1383
en 1389-1390.7 Zijn onderkomen te Noordwijk
is hem bij zijn eerste bezoek kennelijk niet
bevallen, want in 1384/1385 werd ten behoeve
van Guy te Noordwijk een huis gekocht. In de
rekening van 1385 werd dit als volgt omschreven
vanden huyse tot noertwijc dat heren symon pinghen
was dat florens (Florens van Alphen, baljuw en
rentmeester) bi beveling miins liefs heren raet
ghecoft heeft tot miins liefs heren behoef omme 200
pond heren ghelt daer of betaelt vanden eersten
daghe 100 pond. Deze eerste aanbetaling was door
Arend van Voorburg als hypotheek voorgeschoten
aan graaf Guy, terwijl Jan Boon, schout van
Noordwijk, de resterende 100 pond als hypotheek
had verstrekt. De eerste renteafdracht op deze
hypotheken werd in de rekening van 1385
opgetekend als item uutghegheven aernd van
voirburch vanden renten die hi heeft op mijns liefs
heren hofstede tot noertwijc 22 st. 6 pn. item jan
boen van sinen rente op die hofstede voirscr 22 st. 6 pn.8
Sijmon Pinghen was van 1369 tot 1377 priester in
de parochiekerk te Noordwijk.9 Het door Guy
van Blois gekochte huis was mogelijk de pastorie
van de parochiekerk.
Over het laatste bezoek dat graaf Guy aan
Noordwijk heeft gebracht (1390), is alleen iets
bekend door een rekening die schout Jan Boon
heeft opgemaakt van de kosten die aan dit bezoek
verbonden waren. Hierin staat doe miin heer
van boloys laeste toet noertich was doe bleef daer
een paert staen dat ziec was 27 daghe ende 27
nachte elcs daghes 2 st. 6 pn. facit 3 pond
7 st., maect an goeden ghelde 50 st. 6 pn.10
Toen graaf Guy in 1397 kwam te overlijden,
weigerde zijn vrouw het grootste deel van Guy’s
nagelaten boedel te aanvaarden. De Hollandse en
Zeeuwse lenen vervielen zodoende aan graaf
Albrecht van Beieren, waaronder Guy’s
leengoederen te Noordwijk.
Van de periode tussen 1397 en 1418 zijn geen

aanwijzingen met betrekking tot de herberg
gevonden. Daarna komt het gebouw weer in
beeld en wel op de 5e mei 1418 als Willem VI
heer Jan van Heemstede en van Benthuizen,
beleend met een huis te Noordwijk. Helaas is
deze akte niet te raadplegen, daar de eerste 11
folio’s van het des betreffende inventarisnummer
zowel op de film als in het handschrift ontbreken.
In een volgende (beschadigde) akte van 25e
september 1418 verlijftocht Jan van Heemstede
mijnre liever ..... dirc loef van heterscheiden vrou
van heemsteden ende van benthuijsen met een huis
en erf gelegen in de ban van Nortich, welk huis
Jan van Heemstede als onversterflijk erfleen te
leen houdt van van mijnre genadiche ...... vrouwe
van hollant.
Confirmatie van deze akte werd op dezelfde dag
afgegeven. Door overlijden van Jan van
Heemstede verviel het leen aan zijn zoon Gerard
van Heemstede.11 des betreffende akte, gedateerd
7 oktober 1437, geeft aan dat gherijt van
heemsteden sulke husinghe als hij staende heeft tot
noirtich ende him aengecomen ende bestorven is van
heren jan van heemsteden sinen vader die saliger
gedaichten te houden tot sulken recht ende lien.12
Een goed jaar later, op 12 februari 1438, draagt
Gerard van Heemstede uit vrije wil en met
toestemming van Dirk Loef van Hetterscheid,
vrouwe van Heemstede, het huis met hofstede en
erf te Noordwijk over aan Lodewijk van Treslong.
Margriet van Bourgondien beleende Van
Treslong terzelfder tijd met het verkregen
leengoed. Florijs, Jan en Vranck van der
Boekhorst ondertekenden deze akte als
leenmannen van de gravin.13
Lodewijk van Treslong was getrouwd met Maria
van Haamstede. Hij is bekend als baljuw van
Rijnland en Noordwijk en is in 1470 te
Noordwijk overleden.
Op de 3e april 1441 krijgt Frank van der
Boekhorst bij overdracht door Lodewijk van
Treslong; alle alsulke huysingen ende erven alsoe

Blauwdotter nr.154
groet ende wijde als die gelegen sijn binnen onsen
ambochte van noortich ende belegen hebben an die
oostzijde aelbrecht die viselair an die westzijde
daneels erfgenamen van langevelt ende margriet
wandelaers streckende voir vanden heerstraten tot
achter an die heilige strate. Dirk Loef van
Hetterscheid, vrouwe van Heemstede, heeft mit
hoiren vryen moetwille mit lachende monde ende
drogen ogen overgegeven ende quytgesconden sulke
duaryen ende lijftoucht als zij hadde anden
voirsc(reven) huysingen ende hofsteden.14
Bijna een kwart eeuw later verkrijgt Adriaan van
der Boekhorst, zoon van wijlen Frank van der
Boekhorst, op 19 april 1464 het huis en woning
en het daarbij behorende erfleen in onsen dorpe
van Noortich.15 Behalve deze woning verkrijgt hij
tevens enige stukken land in erfleen, gelegen in
het ambacht van Noordwijk en het Langeveld.
Het register Valor feodorum is een in de jaren
1472/1474 opgemaakte lijst waarin de waarde
van alle grafelijke leengoederen in Holland en
Zeeland zijn geregistreerd. Over het hier
behandelde leen te Noordwijk staat geschreven
noch sijn huijs tot noortich twelck mijns genaden
heeren exen herberge is welc huijs hij doet bewaren
bij sijnen dienaer die hij dair jairlicx of loont ende
moetet daden boven in rake ende in dake doen
houden dair om hier niet.16 Uit deze aantekening
blijkt duidelijk dat deze woning vroeger een
grafelijke herberg is geweest. Jammer genoeg
wordt de naam van de toenmalige bewaarder niet
genoemd. Of zou men met de dienaer leenman
Adriaan van der Boekhorst bedoelen?
De vrouw van Adriaan, douairière jonkvrouw
Katherina van Zwieten, verkrijgt van haar man en
met toestemming van stedehouder en leenmannen
van Holland het huis en erf te Noordwijk in
douarie en lijftocht. Onder voorwaarde dat
joncfrou kathrijn voirn(oemt) die voirs(eyde)
huysinge in rake ende dake betaemlic ende woinbair
houden sall op hoeren coste. Dit wil zeggen dat zij
de woning op eigen kosten moet onderhouden en
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in bewoonbare toestand houden.
Als Adriaan van der Boekhorst omstreeks 1500
komt te overlijden, blijven de hier aangehaalde
lenen in de familie Van der Boekhorst. Het is
wederom een Floris van der Boekhorst, zoon van
Adriaan, die in de voetsporen van zijn vader
treedt. De 13e mei 1501 wordt Floris beleend met
alle eerder beschreven erflenen die Adriaan van de
grafelijkheid in leen had, waaronder een huijs ende
woninge staende binnen onsen dorpe van noirtich
mit allen haeren toebehoiren tot eenen
onversterflicken erfleen.17
Floris van der Boekhorst, getrouwd met Janne
van Schagen, komt in 1509 te overlijden. Zijn
zoon Adriaan erft onder andere het huys ende
wonijnge staende binnen onsen dorpe van noirtich
mit allen haeren toebehoeren tot eenen
onversterflicken erfleen.18 Omdat Adriaan nog
minderjarig is, heeft zijn oom Dirk van der
Boekhorst voor hem hulde eedt ende manscip
gedaen, onder voorwaarde dat Adriaen bij
meerderjarigheid de hulde in persoon zal
bevestigen. Deze hulde is door Adriaan op 18
maart 1527 gedaan, maar des betreffende akte is
niet gevonden. Adriaan van der Boekhorst was
getrouwd met Engeltje Uten Eng. Op de lijst van
de 10e penning anno 1561 bedraagt de
huurwaarde van zijn huis te Noordwijk 36 pond
wat inhield dat hij 3 pond en 12 stuivers aan de
10e penning moest bijdragen.
Op 9 maart 1580 machtigt Adriaan van der
Boekhorst Willem van der Duijn Joostenz om al
zijn leengoederen plus zijn allodiale en alle andere
in eigendom hebbende goederen over te dragen
aan Adriaans zoon Amelius van der Boekhorst. De
overdracht staat in verband met het huwelijk van
zijn zoon Amelius met jonkvrouw Aleid van der
Duin. Ook hier moet zijn zoon uit de te erven
goederen aan zijn vader jaarlijks de somme van
hondert ponden grooten vlaems betalen en wel ieder
kwartaal 25 ponden. Deze betaling blijft van
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kracht zolang zijn vader leeft. Een pond Vlaams
had een waarde van 6 pond Hollands, wat
betekent dat het jaarlijks uit te keren bedrag 600
pond Hollands bedroeg. Tot de overgedragen
goederen behoort het huis en woning staande
binnen het dorp Noordwijk met al haar
toebehoren.19
Op 20 april 1604 wordt jonkheer Nikolaas van
der Boekhorst, getrouwd met Anna van der Noot,
wegens overlijden van zijn vader Amelius van der
Boekhorst, door de ridderschap en steden van
Holland en Westvriesland tot de nieuwe leenman
van een huijs ende wooninge staende binnen den
dorpe van Noortich met allen heuren toebehooren
tot eenen onversterflijcken erffleen ende te
verheergewaden alst versterft met eenen rooden
sperwer. Hiervan heeft Nikolaas van der
Boekhorst hulde, eed en manschap gedaan in
tegenwoordigheid van de leenmannen jonkheer
Johan van der Does, heer van Noordwijk,
jonkheer Frans van der Does en Jozef van
Meerhoudt.20 De verponding van 1628 geeft aan
dat het huis toen voor 231 gulden verhuurd was
aan jonker Willem van Oudshoorn, gewezen
baljuw van Den Haag. Een zekere jonkheer van
Alkemade wordt in de verpondingen van 1632
tot 1644 eveneens als huurder van het pand
genoemd.
De beleningprocedure herhaalt zich in 1641 na
het overlijden van Nikolaas van der Boekhorst.
De zoon van Nikolaas, jonkheer Amelis van der
Boekhorst, heer van Wimmenum, baljuw en
dijkgraaf van Rijnland, is op 29 oktober 1641
door het ridderschap beleend met de nagelaten
goederen van zijn vader. Hiertoe behoort het
inmiddels bekende huijs ende wooninge staende
binnen den dorpe van Noortich, enzovoort.21
Het heeft er veel van weg dat de nieuwe eigenaar
niet gehecht was aan het oude, voorvaderlijke
onderkomen. Zijn handelswijze maakt
aannemelijk dat hij meer inkomsten dacht te

verkrijgen uit de verkoop van bouwgrond, dan
aan het onderhouden van een oude woning
staande op een groot perceel gunstig gelegen
bouwgrond. Hoe dan ook, op 17 oktober 1647
behandelen vertegenwoordigers van de staten van
Holland en Westfriesland een door Amelis van
der Boekhorst ingediend verzoek, om zeeckere
huijsinge, ende erve, staende, ende gelegen in de
heerlijckheijt van Noordtwijck, die hij te leene was
houdende van de Graeffelijckheijt van hollandt, tot
een onversterffelijck Erffleen, welck huijsinge, ende
erve hij Verthoonder gaerne hadde allodiael
gemaeckt.22 Om de Grafelijke Domeinen niet
tekort te doen, draagt hij de Grafelijkheid uit
eigen bezit 4 morgen weiland op, om deze
vervolgens onder dezelfde voorwaarden zoals die
gelden voor zijn woning, tot een onversterflijk
erfleen van de Grafelijkheid terug te ontvangen.
Op zijn verzoek wordt door de staten van Holland
gunstig beschikt. Ontslaende mitsdien de
voors(eijde) huijsinge, ende erve van alle hulden,
manschappen, verlijen, ende betalinge van heerlijcke
Rechten, daer mede ’t zelve tot desen dage toe aen de
Graeffelijckheijt van hollandt verbonden was
geweest. Amelis van der Boekhorst overleed in
1669 en is begraven in de Grote Kerk in Den
Haag. Hij was de laatst levende uit deze tak van
de familie Van der Boekhorst.
Het definitieve einde van de voormalige herberg
is merkwaardigerwijs terug te vinden in de
verponding van 1632, waarin staat aangetekend
dat Deese huijsinge ende erff es opten 18e meij 1651
geegaliseert ende vermits ‘t selve gedemoleert es na
dattet selve bij den heere van Wimmenum was
vercoft aen perseelen als volcht te weet: Jan
Adriaensz., timmermans huijs op 2 £ 10 stuivers,
Dirck Jansz. Vermij mede 2 £ 10 stuivers, Jeroen
Cornelisz. op 3 £, Willem Barentsz. op 2 £ 10
stuivers, Claes Jansz. Ammerael op 2 £, Jan Willem
Riethoorn op 2 £, Pieter Claesz. Slachvelt op 2 £,
Thijman Thonisz. op 2 £ en het erf van de heere
van Wimmenum op 1 £ 10 stuivers.
Het vervolg van dit stukje historische grond te
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Noordwijk is te vinden in het boek “Van
karrenspoor tot klinkerweg.”
1). N.A. Archief Graven van Blois, toegang
3.19.10, inv. nr. 248
2). Graven van Blois, inv. nr. 258, fol. 5r.
3). Zie Katarina van Noordwijk in Blauwdotter
Nr. 151
4). De Tocht van Jan van Blois om Gelre 13711372.
5). Graven van Blois, inv. nr. 289, bijlage bij inv.
nr. 265.
6). Graven van Blois, inv. nr. 441, bijlage bij inv.
nr. 265.
7). Inleiding Inventaris archief Graven van Blois.
8). Graven van Blois, inv. nr. 275. fol. 14r en
15v.
9). Zie Noordwijk in den loop der eeuwen, blz.
13). Ook in “Haerlemse bijdragen bouwstoffen
voor de geschiedenis van het bisdom

Kasteel Leeuwenhorst Noordwijkerhout
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Haerlem.
Graven van Blois, inv. nr. 434, fol. 2, bijlage
bij inv. nr. 279.
11). Leen en register kamer, inv. nr. 59, fol. 15.
12). LRK, inv. nr. 59, fol. 55.
13). LRK, inv. nr. 59, fol. 56v/57r.
14). LRK, inv. nr. 115c, fol. 1.
15). LRK, inv. nr. 117c, fol. 18r/v.
16). Graven van Holland. Toegang 3.01.01, inv.
nr. 877, fol. 128v, item LXXVI.
17). LRK, inv. nr. 122c, fol. 21v/22r.
18). LRK, inv. nr. 123c, fol. 32r/v.
19). LRK, inv. nr. 135, fol. 162r tot 163v.
20). LRK, inv. nr. 136, fol. 353v tot 355v.
21). LRK, inv. nr. 149c, fol. 13v/14v.
22). LRK, inv. nr. 299, fol. 129v/131.
10).

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

De Voorstraat met links de kruidenierswinkel van Joh Vegt.
De tramhalte Voorstraat, het voormalige politiebureu.
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Zeetje houwen
Eén van de leukste spelletjes die we met vriendjes op strand deden, was zeetje houwen (houden).
Als we met een groep vriendjes zondagmiddag (het was bijna altijd op zondagmiddag) of in de
vakantie naar strand gingen om te spelen, werd al gauw zeetje houwen ingebouwd als we merkten
dat het vloed begon te worden. Zeetje houwen gebeurde altijd spontaan.

Door Ees Aartse
Met stukken hout, lege blikken e.d. gevonden
aan de vloedlijn, werd een eindje van de waterlijn af een grote berg zand gebouwd. Hoe hoger
de berg hoe langer je het uiteindelijk van de zee
won. De hele oude vloedlijn werd afgestruind op
materialen die je kon gebruiken om de berg
steviger en hoger te maken.
Het uitkienen waar je de berg bouwde was vaak
een riskante zaak. Was je te dicht bij de waterlijn
dan gebeurde het wel dat je halverwege door de
vloed verrast werd. Van zeetje houwen was dan
nauwelijks sprake hoewel je het toch probeerde.
Het mooiste was als je net klaar was met bouwen
en de vloed likte al aan de voorkant van de berg.
Met zoveel mogelijk jongens op de berg
trotseerde je de vloed. Bangeriken sprongen
vroegtijdig van de berg af. Zij hadden in ieder
geval droge voeten. De sport was zolang mogelijk
op de berg te blijven staan en als laatste met
droge voeten op het strand te springen.
De berg werd natuurlijk door de vloed steeds
kleiner. Aan de voorkant spoelde het water
stukken van de berg af. Vriendjes die nog op het
droge strand stonden, bouwden een soort
loopplank bestaande uit gevonden planken,

platen, nu ja van alles wat je maar dacht te
kunnen gebruiken. Op het laatst was de berg zo
klein dat er nog maar plaats was voor één
vriendje. Wie? Dat werd door elkaar van de berg
afduwen bepaald. Steeds grotere delen van de
berg werden weggespoeld. Vriendjes op het
droge joelden om vol te houden en dan….. een
grote golf. De berg zakte in en via de gammele
loopplank probeerde je het nog zolang mogelijk
vol te houden, maar onherroepelijk moest je de
strijd met het water staken en onder gejoel van je
vriendjes rende je dan door het water naar het
droge strand.
Menig keer kom je dan met natte schoenen
(soppers) thuis. Dan zwaait er wat. Vergeet niet
dat je ’s zondags zoals wij noemden je zundagse
lorren (zondagse kleren) aan moest. Je moest
altijd uitkijken. Maar zeetje houwen bij een
opkomende vloed trekt en trekt hard aan je. Dan
denk je niet aan natte schoenen.
De natte schoenen werden thuis opgestopt met
kranten en dan maar hopen dat er geen witte
zoutkringen in het leer trokken. Die kreeg je er
met veel poetsen wel uit, maar schoenen poetsen
stond niet op de lijst van echt prettige dingen.

Van omslagdoek tot schoudermantel
Deze tentoonstelling laat zien welke omslagdoeken en schoudermantels er in de loop van de tijd
gedragen werden door de verschillende bevolkingsgroepen in Noordwijk. Het geheel wordt
verlevendigd door een mooie collectie tassen,beursjes etc.
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Het Gat van Palace
"Het Gat van Palace" is in Noordwijk een ingeburgerd begrip.

Peter Muller
Het is een plek geworden waar motorclubs zich
verzamelen, popgroepen optreden, kermissen
worden gehouden en soms wordt geschaatst. Maar
het Gat van Palace is niet meer of minder dan het
faillissement van een openbaar bestuur dat na 10
december 1978 toen het oude Palace Hotel
afbrandde niet bij machte was om het mooiste
landmark dat Noordwijk ooit bezat te laten
herbouwen (zoals de latere Witte School) of er een
ander mooi en beeldbepalend monument voor in
de plaats te zetten (zoals Huis ter Duin).
Tennisbanen die verdwenen zijn uit de kern van
het dorp, historische villa’s die met toestemming
van het gemeentebestuur mochten worden
ingeruild voor opeengestapelde misbakselstenen
(de afbraak van Villa Nova als onbetwist
dieptepunt). Alle allure uit het dorp laten
wegvloeien in de veronderstelling dat goedkope
boetieks, patattenten en plat vermaak de
toekomst hadden. Een TROS-dorp. "De afbraak
van de tennisbanen is in mijn ogen een van de
vele grote schanddaden die in Noordwijk
gepleegd zijn (naast het huis van Verwey, de
Noord-Boulevard etc. etc.)." De fysieke afbraak
van de oude badplaats haalt het overigens niet bij
de liefdeloosheid en het gebrek aan historisch
besef, die uiteindelijk ook leidden tot het

verdwijnen van de vele 'lieux de mémoires', en
uiteindelijk wellicht straks ook tot het
verdwijnen van die herinnering zelf. Tegen die
achtergrond is "Het Gat van Palace" wat mij
betreft een peilloos diep gat, ook al ziet het daar
op het eerste gezicht niet zo naar uit. Toch was er
al een ander gat ooit, niet óp, maar náást dezelfde
plek. Waar de boulevard vroeger doorliep tot aan
Huis ter Duin stonden nog een hotel en een caférestaurant, lekker dicht tegen het strand aan. Het
Oranjehotel (kleinschaliger, maar smaakvoller
dan het huidige) en Café Rietmeijer, een kroeg
waar de autochtone Noordwijker op een mooie
zondagmiddag zo maar kon aanschuiven bij een
exoot van een badgast of een exoot als prins
Hendrik (want die kwam daar regelmatig langs).
Het hotel en het café zijn verdwenen en er is ook
een gat voor in de plaats gekomen, dat ook nog
steeds niet is opgevuld. Het heet niet "Het Gat
van Oranje" of "Het Gat van Café Rietmeijer" Het
heet "Parkeerterrein" en het is jammer genoeg
nog ingeburgerder dan het aanpalende Gat van
Palace. Het wachten is op het "Gat van De
Blauwe Gans" en dan gaan we net zo lang door tot
we aan de Vuurtoren zijn. "Dan dooft het licht",
dichtte H.M. van Randwijk.

In Noordwijk an Zee my nightly resolutions
blather in the morning's regret
building again like the tide and waiting
for tomorrow, fresh with dune grass
I am only held by your heart
like a dark planet around an orange sun
Richard Freed
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Foto’s van Arie Barnhoorn
Twee foto’s van de kop van de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee.
Een oude uit de schoenendoos, de tweede zoals het nu is met dank aan Ronnie v.d. Putten

Foto archief: Arie Barnhoorn

Palaceplein met waterpomp en uitspanning voor rijtuigen ongeveer 1910.

Foto: Arie Barnhoorn
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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 sponsors en sub-sponsors zeer erkentelijk.

Sponsors
Drinkland Noordwijk b.v
Koninglijke Beuk groep
Stichting Oude Dorpskern Bestuur
Van der Wiel Bouw b.v.

Club van 100
Alexander Hotel
Autobedrijf Boot
Autobedrijf Van der Voorn
Cafe Thomas proeflokaal
Expert Noordwijk
Gebr.v.d.Putten B.V.
Harry v Rijn
Hotels van Oranje
Inkopak Holding b.v.
Jacky-O
Jora Vision b.v.
J&R Lijm&Metselwerken
Kok & Butler catering
Keur slagerij Krijn van der Bent

Korbee architectenbureau
Kraska b.v.
Marco Heemskerk Natuursteen
Padero Kapsalon
Pasta La Musica
Reisbueau De Haan
Restaurant Het Zuiderbad
Salon Van Zuylen
Slender You Noordwijk
Van Egmond
Vega automobielen
Woonhart advies beheer huur en verhuur
Yvonne's Haarstijl

Sub-sponsors
Admiraal de Wit Visrokerij
Admiraal Schilders b.v.
ArtNoordwijk J.Asselsberg rekl.techniek
Boekhandel Van der Meer
Dekker Doeland
Delta Medical Scientific Instruments b.v.
Drukkerij Laurens de Lange
Fixet Noordwijk
Fresco-Art Kunstuitleen
Hapjes on line
Joop Faase b.v. witgoed

Lassooy De verfspecialist Noordwijk
Lionsclub Noordwijk
Notariskantoor Noordwijk
NOV Noordwijk
Putman Installaties b.v.
Spider Media
Stichting Baalbergen Fonds
Stichting Vrienden van het Museum
Van Asten Elektrotechniek b.v.
Van Duyn accountants&bel.adv.
Verhagen uitgeverij b.v

TNT Post
Port betaald

De radiopalen van Radio NORA in het noordelijke duingebied
van Noorwijk, die bestemd waren voor radiocontact over zeer
grote afstanden, zoals met het voormalige Nederlands- Indie.

