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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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Anton Kors

2010 is voor het Genootschap “Oud
Noordwijk” een uitstekende zomer! We
hebben een aantal fraaie aanwinsten aan onze
collectie kunnen toevoegen.

Foto: Arie Barnhoorn sr

In mei van dit jaar kreeg het bestuur een mailtje
van Jane (Jannetje) Baak-Duijndam uit Canada.
Ze kwam op vakantie naar Europa en ze wilde
graag een schilderij van Daniël Noteboom
schenken aan het Museum Noordwijk. Of er een
afspraak gemaakt kon worden?
De afspraak was snel gemaakt en het in de
handbagage meegenomen schilderij (zicht op de
Hervormde kerk aan de Hoofdstraat en de
grootouders van Jannetje Baak-Duijndam,
Cornelis( Kees) (Keesbaas) en Jannetje Duijndamvan Beelen.) werd overgedragen. Een mooie en
waardevolle aanwinst!

Wilhelmina van Charlotte van Pallandt

Daniël Noteboom

Deze zomer heeft ook onze sponsorcommissie
uitstekende resultaten bereikt. Een in het oog
springend resultaat is de sponsoring van
JoraVision en JoraGraphics van schitterende
achterdoeken voor de marktkramen, één voor
Museum Noordwijk en één voor Streekmuseum
Veldzicht. Het achterdoek van Museum
Noordwijk is gelijk ingezet bij de zomermarkten
in de Hoofdstraat. JoraVision, JoraGraphics en de
sponsorcommissie hartelijk dank!
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Foto: Arie Barnhoorn sr
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Achterdoek van de marktkraam van het Museum Noordwijk
Op het 25-jarig jubileum van de Hotels van
Oranje op 4 juli kreeg het Genootschap “Oud
Noordwijk”, als een van de vijf Noordwijkse
goede doelen, van Charles de Boer en Bram Mol
van de Stichting MOBO Foundation een cheque
van € 5.000,00 uitgereikt!
Met deze cheque en een grote bijdrage van de
Vrienden Museum Noordwijk is deze zomer een
beeld van Charlotte van Pallandt aangeschaft. Dit
kunstwerk (beeld van koningin Wilhelmina)
werd op 12 augustus tijdens een informele
bijeenkomst door de heer Groen, voorzitter van
de Stichting Vrienden Museum Noordwijk, aan
het Genootschap overgedragen. Op deze
bijeenkomst waren o.a. de heren de Boer en Mol
aanwezig.
Al met al is het Genootschap “Oud Noordwijk”
deze zomer met een uitbreiding van zijn collectie

en zijn herkenbaarheid naar de buitenwacht een
stuk rijker geworden.
Allen, die hier aan mee hebben gewerkt, namens
het culturele erfgoed van Noordwijk hartelijk
dank!
Een felicitatie van het bestuur gaat uit naar de
gidsen van de Historisch Wandelingen. De
wandelingen zijn reeds dertig jaar een zeer
gewaardeerd onderdeel van het zomerprogramma
in Noordwijk-Binnen. De wandeling op
dinsdagavond met de enthousiaste groep gidsen is
van harte aan te bevelen!
Voor het actuele nieuws over het Genootschap
“Oud Noordwijk” kunnen we onze website
aanbevelen zie:
www.g-o-n.nl of www.museumnoordwijk.nl of
www.streekmuseumveldzicht.nl.

Taxatiedag 25 September
Zaterdag 25 september wordt in het museum een taxatiedag van schilderijen en porselein
gehouden. Ieder is welkom van 11.00 tot 16.00 uur.
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Winkelen in Noordwijk
Middenstand en detailhandel in Noordwijk, 1750-1975

Deel 1

Koen van Wijk

Koen van Wijk (1984) is historicus en als onderzoeksassistent binnen het project ‘Boekhouder
Generaal Batavia’ verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
Inleiding

De hedendaagse winkelstraten van Noordwijk
zijn nauwelijks te onderscheiden van
winkelstraten in andere Nederlandse dorpen en
kleine steden. De Nederlandse winkelstraten zijn
steeds meer op elkaar gaan lijken door de
zogenaamde ‘verblokkering’: door de opmars van
winkelketens als Blokker, Zeeman, HEMA,
Kruidvat en enkele tientallen andere, die ook het
straatbeeld in Noordwijk vanaf de jaren zeventig
van de twintigste eeuw zijn gaan domineren.
Slechts een enkele gespecialiseerde boetiek,
boekhandel of bloemenzaak weet zich nog te
handhaven. Ook winkeliers die zich richten op
andere niches, zoals delicatessenwinkels met een
breed, gespecialiseerd aanbod, weten te overleven.
De kruidenier op de hoek heeft in veel gevallen de
strijd tegen de grotere, beter gesorteerde en vaak
goedkopere supermarkt niet vol kunnen houden.
Zelfstandige kruideniers zijn er heden ten dage
nauwelijks meer. De glorietijden van de
Noordwijkse middenstand zijn voorbij.
Op verschillende plekken in het dorp,
bijvoorbeeld in de Voorstraat, zijn ze nog wel te
zien: de voormalige winkels, waar nu planten in
de etalage een heel ander gebruik verraden. In dit
artikel ga ik op zoek naar de verdwenen
middenstand van Noordwijk. Uitgangspunt van
dit onderzoek is te komen tot een schets van de
kwantitatieve ontwikkeling van de detailhandel
in Noordwijk in de periode 1750-1975. Daarbij
is tevens aandacht voor het winkelaanbod en het

aangeboden assortiment. Wat voor winkels waren
er in Noordwijk gevestigd en welke producten
werden er verkocht? In het tweede gedeelte wordt
gekeken naar de kwalitatieve ontwikkeling van de
middenstand. In het laatste deel wordt ingegaan
op de geografische ligging van de winkels,
waarbij de verschillen tussen Noordwijk-Binnen
en Noordwijk aan Zee ter sprake zullen komen.
Kwantitatieve ontwikkeling

Hoeveel winkels waren er in Noordwijk in de
periode 1750-1975? Deze schijnbaar eenvoudige
vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, daar
een deugdelijke registratie voor het grootste deel
van de periode ontbreekt. In de diverse,
verspreide tellingen in Noordwijk werden
verschillende criteria gehanteerd. De ene keer
werden uitsluitend de meest voorkomende
ambachten geregistreerd, dán weer werd er slechts
naar een specifieke branche gekeken. Door deze
verschillende benaderingswijzen is het vrijwel
onmogelijk complete winkelaantallen te
achterhalen. De enige uitzondering hierop is de
naoorlogse winkeltelling van het Economisch
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
(E.I.M.), die een compleet beeld geeft van het
Noordwijkse winkelapparaat. Desalniettemin zijn
de verschillende tellingen bruikbaar genoeg om,
met de nodige slagen om de arm, de belangrijkste
kwantitatieve tendensen aan te geven.
De vroegste registratie van winkels,
‘neeringdoende ingeseetene’, en ‘koopman-
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schappen’ in Noordwijk dateert uit 1750. 51
inwoners van Noordwijk werden door de Vrouwe
van Noordwijk geadmitteerd tot de verkoop van
‘zout en zeep’, ‘azijn en boter’, ‘gedistilleerd
water’, ‘koffie en thee’ en/of ‘tabak’. In het dorp
waren dat jaar 6 verkopers van zout en zeep, 15
van azijn en boter, 22 van alcoholische drank, 14
van koffie en thee en 8 van (snuif-)tabak
gevestigd. Daarnaast wordt melding gemaakt van
een viertal voermannen die met de koetswagen
hun waar rondbrachten, drie slagers en zes
grutters. In november 1758 werden opnieuw
inwoners van Noordwijk geadmitteerd tot de
verkoop van de bovengenoemde producten.
Ditmaal ging het om 45 personen, van wie 7 zout
en zeep, 13 azijn en boter, 19 alcoholische drank,
11 koffie en thee en 8 (snuif-)tabak verkochten.
Het dorp telde dat jaar vijf voermannen, wederom
drie slagers en slechts vier grutters. In
vergelijking met 1750 was de spoeling dus iets
minder dun geworden: de Noordwijkse bevolking
was licht in aantal toegenomen, waardoor, met
een iets slinkend winkelapparaat, ook het aantal
inwoners per winkel toenam.
In de tweede helft van de achttiende eeuw nam
het aantal middenstanders in Noordwijk in
absolute termen enigszins toe. In 1806 werd door
de Agent van Financiën Alexander Gogel (17651821) naar Frans voorbeeld de patentbelasting
ingevoerd, een belasting op de uitoefening van
een beroep of een bedrijf. Hoewel de vergelijking
met de gegevens uit 1750 en 1758 niet optimaal
is, daar in de telling uit 1814 meer branches zijn
opgenomen – in het patentregister zijn
bijvoorbeeld ook bakkers, vis- en fruitverkopers
terug te vinden – , is er wel een duidelijke
tendens van groei waarneembaar. Het
patentregister van Noordwijk uit 1814 vermeldt
dat jaar 90 detailhandelaren. Het gaat om 52
winkeliers, van wie 6 tabak- en 4 koffie en thee
verkopers, 29 koopmannen, 19 tappers, 7
broodbakkers, 3 fruitverkopers, 2 visventers, 2
grutters en 1 schoenmaker. Een eenvoudige
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optelsom laat zien dat er sprake was van een hoge
mate van branchevermenging: het merendeel van
de winkeliers stond tevens geregistreerd als
koopman, grutter en/of tapper.
Het patentregister biedt een interessante blik op
de omvang van de Noordwijkse middenstand aan
het begin van de negentiende eeuw. Echter, ook
hier geldt dat het geen totaalbeeld geeft. Voor een
aantal beroepen hoefde men geen patentrecht te
betalen. Het gaat onder meer om landbouwers,
varensgezellen, wevers met niet meer dan twee
getouwen, gezellen, knechts, werklieden,
dagloners, maar ook kleine ambachtslieden en
ingezetenen die hun eigen produkten
verhandelden. Dit verklaart het geringe aantal
geregistreerde visventers in het vissersdorp
Noordwijk. De vissers uit Noordwijk aan Zee en
de landbouwers uit de omgeving verkochten hun
produkten vaak zelf en het dorp werd daarmee
gekenmerkt door een hoge mate van
zelfvoorziening. Het geringe aantal week- en
jaarmarkten (in de negentiende eeuw werd er
soms jaren achter elkaar geen jaarmarkt in
Noordwijk gehouden), die in andere Nederlandse
dorpen gedurende de negentiende eeuw van groot
belang waren, bevestigen het zelfverzorgende
karakter van Noordwijk in deze periode.
In de loop van de negentiende eeuw nam de
detailhandel in Noordwijk verder in omvang toe.
Ook het aantal verkooppunten van alcoholische
drank steeg aanzienlijk. In 1846 kende
Noordwijk
27
drankhandelaren.
De
geregistreerde hoeveelheid ingevoerde drank in
de periode mei 1846 tot april 1847 wijst uit dat
de inwoners van Noordwijk graag een borreltje
mochten drinken: in totaal waren alleen al 16132
kannen jenever bij de slijters en tappers aanwezig.
Daarnaast was er nog een aanzienlijke voorraad
wijn en sterke drank uit binnen- en buitenland.
De verkoop van drank vormde dus een belangrijk
onderdeel van de middenstand in Noordwijk.
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Ook kende het dorp een relatief groot aantal
bakkerijen. In 1886 werd in zeven bakkerijen het
brood voor ruim 4200 Noordwijkers gebakken.
Dit aantal groeide van negen bakkerijen in 1891
snel door tot zestien bakkerijen in 1905 (het
aantal inwoners bedroeg op dat moment ruim
5800 personen). Onder deze ook de bakkerij van
de in Noordwijk wereldberoemde Jan Kloos. De
bakkerij, die eind negentiende, begin twintigste
eeuw in de grote steden steeds vaker
fabrieksmatig werd uitgeoefend, waardoor in één
bedrijf grotere hoeveelheden brood konden
worden gebakken, was in Noordwijk nog een
uitgesproken kleinbedrijf. Vandaar dat het aantal
bakkerijen in het dorp relatief groot was.
Gegevens over de kwantitatieve ontwikkeling
van het Noordwijkse detailhandelapparaat voor
de periode 1900 tot 1966 ontbreken vrijwel

geheel. In 1966 telde de gemeente Noordwijk
290 middenstandsbedrijven; 133 gevestigd in
Noordwijk-Binnen en 157 in Noordwijk aan Zee.
In de daaropvolgende jaren slonk het totale
winkelbestand met 54 winkels tot 236
detailhandelbedrijven in 1971. Dat jaar waren er
101 winkels die voedings- en genotmiddelen
(kruidenierswaren, zuivel, groente en fruit etc.)
verkochten, 77 winkels in duurzame
consumptiegoederen (huishoudelijke artikelen,
rijwielen, schoeisel etc.) en 58 winkels in overige
goederen
en
diensten
(bloemen,
dierenbenodigdheden, kappers etc.). In de jaren
1971-1972 bleef de omvang van het totale
winkelbestand in Noordwijk vrijwel gelijk: 17
winkels sloten de deuren en daarvoor kwamen er
16 in de plaats (zie tabel 1).

Opheffingen 1971

Opheffingen 1972

Vestigingen 1971

Vestigingen 1972

Zuivel
Slagerij
Schoeisel
Textiel
Bloemen 3x
Aardappelen,
groente & fruit
Juwelier
-

Zuivel
Drogist
Kruidenierswaren,
Aardappelen,
groente & fruit
Vis
Zuivel
Bloemen
Kapper

Slijterij
Bloemen 2x
Wild & gevogelte
Doe-het-zelf-zaak
Dameskapper
Kunstnijverheid
Banket
-

Kunsthandel 2x
Dierenbenodigdheden
Kruidenierswaren 3x
Slijterij
Textiel
-

Kwalitatieve ontwikkeling.
Een blik in en op de winkels Cijfers zeggen niet
alles. De vrijwel constante groei van de
Noordwijkse detailhandel in absolute aantallen in
de periode 1750-1975 kan gemakkelijk verhullen
dat de bloei van de middenstand pas laat in de
negentiende eeuw begon. Tot die tijd was het
aantal winkeltjes weliswaar relatief groot, maar
deze waren meestal van weinig betekenis en de
winkelnering was voor bijna alle Noordwijkse
handelaren niet meer dan een bijzaak. De
detailhandelaren hadden naast hun winkeltje vaak

nog een andere inkomstenbron, bijvoorbeeld als
sjouwer, metselaar of scheepstimmerman. Veel
winkeliers verkochten hun waar dan ook niet
vanuit een winkeltje, maar vanuit hun eigen huis.
In de voorkamer ontvingen zij op al dan niet
gezette tijden de klanten.
De winkelnering in Noordwijk richtte zich dan
ook hoofdzakelijk op de (dagelijkse) behoefte in
het dorp. Pas met de opkomst van Noordwijk aan
Zee als badplaats zou hier enige verandering in
komen (zie hierover de volgende paragraaf). Deze
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sterke drank uit de slijterij van Van Veersen in de
Kerkstraat. Naarmate de inwoners van
Noordwijk mobieler werden, zeker met de
intrede en verspreiding van de auto, waardoor de
horizon van de Noordwijkers letterlijk en
figuurlijk breder werd, ondervond de
detailhandel in Noordwijk, zeker op het gebied
van duurzame consumptiegoederen, ook
concurrentie uit de plaatsen Haarlem, Den Haag
en zelfs Amsterdam. Vanaf 1966 kende de
middenstand in Noordwijk voor duurzame
consumptiegoederen een drainage van de
koopkracht van ongeveer 40 (!) procent. In
mindere mate gold dit voor nabij gelegen
kleinere plaatsen, zoals Katwijk, Oegstgeest en
Sassenheim, waarnaar Noordwijkse winkeliers in
1966 respectievelijk zeven, vijf en zes procent van
hun klandizie zagen verdwijnen. Het ging hierbij
voornamelijk om produkten uit de voedings- en
genotmiddelensector.
Dit artikel is gebaseerd op een verslag naar
aanleiding van een onderzoeksstage van de auteur
in 2007 binnen de Stichting Geschiedschrijving
Noordwijk. Dank is verschuldigd aan dr. Jeroen
Salman voor begeleiding en commentaar.

Foto archief: Arie Barnhoorn SR

oriëntering op de plaatselijke bevolking werd
grotendeels veroorzaakt door de nabijheid van de
stad Leiden. De nabijheid van deze stad, met een
groot en divers winkelaanbod, werkte remmend
op de ontwikkeling van het winkelapparaat in
Noordwijk. Door de aanleg van het
stoomtramtraject Rijnsburg-Noordwijk aan Zee,
dat in 1885 in dienst werd genomen, nam de
drainage van de koopkracht in Noordwijk verder
toe. Dat Noordwijk een interessante markt
vormde voor de winkeliers in Leiden blijkt onder
meer uit de advertenties in de krant De
Noordwijker. Ongeveer drie van de vier
advertenties in de krant in de periode 1890-1930
was afkomstig van Leidse detailhandelaren. De
Leidse winkeliers bieden in hun advertenties
voornamelijk duurzame consumptiegoederen,
delicatessen en goederen van uitzonderlijke
kwaliteit aan. De produkten afkomstig van
Noordwijkse winkeliers, die de advertenties aan
de man probeerden te brengen waren meer
alledaags, bijvoorbeeld de kruidenierswaren van
Van Hensbergen uit de Voorstraat, hoeden en
petten van Van der Weijden op de hoek van de
Bronckhorststraat en de Kerkstraat, vlees uit de
slagerij van T. Eichhorn in de Schiestraat en de
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We zien hier de achterkant van het allereerste gebouw (Hotel) van het toen nog te bouwen “Huis ter Duin” complex. Deze foto is
gemaakt op 12 september 1896 en is dus 114 jaar oud. Kort na het maken van deze foto werd dit gebouw uitgebreid met een
noordelijke en zuidelijke vleugel. Op de straat (de huidige Rudolf Tappenbeckweg) zien we de rails liggen van de ‘Stoomtram”.
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Foto archief: P.R
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Hoort zegt het voort
Aflevering 3 van de padvinderij in Noordwijk periode 1945 t/m 1955.

Door Ees Aartse
In de vorige aflevering van ‘Hoort zegt het voort’ in de Blauwdotter (nr.154) werd gemeld dat het
zomerkamp van 1950 gehouden werd in Rijpwetering op De Kaag. Een kamp met een geschiedenis.
Bootsman van de Zeehondenbak was Kees de Monyé.

De Zeehondenbak vóór de muiterij Op voorgrond v.l.n.r.: Roel de Groot en Kees de
Monyé.Achtergrond v.l.n.r.: Ees Aartse, Ronnie Mertens, Kees Leenheer, Frans Aartse.
Het kamp was vier dagen oud toen er muiterij
uitbrak in de Zeehondenbak. Dat was me wat! De
leiding zat er erg mee.
Kees de Monyé, bootsman van de bak, voelde zich
bij de Zeehonden niet thuis. Hij zat steeds bij de
IJsvogels en de Zeemeeuwen want daar zaten al
zijn vriendjes van de Wilhelminaschool. Daar
voelde hij zich thuis en niet bij de jongens van de
Openbare School. Dat in de Zeehondenbak ook
Ronnie Mertens zat, een Noordwijk Zeeër en daar
op school en Guus Varkevisser, ook van de

Wilhelminaschool, deed er kennelijk niet toe. De
bak begon te morren. Kees was er nooit. Hij
bemoeide zich nergens mee, zelfs niet met koken
hoewel hij wel kwam eten. De bom barstte op
dinsdag 8 augustus 1950. Kees de Monyé en Kees
Leenheer hadden de kookbeurt. Kees de Monyé
drukte zich en Kees Leenheer moest alleen koken.
De rest van de bak ging fourageren in
Rijpwetering. Kees Leenheer stond er alleen voor.
Door onervarenheid had hij echter de aardappels
en groente niet afgespoeld maar wel opgezet met
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slootwater. Dat was helemaal mis gegaan. Hij had
de aardappels en groente, zoals afgesproken,
moeten spoelen met slootwater en dan opzetten
met leidingwater uit de grote waterketel. Met
leidingwater
moest
zuinig
worden
omgesprongen. Helaas! Wat hij de bak
voorschotelde zag er niet uit. Zwarte aardappels
onder groen kroos evenals de groente, maar dat
zag je minder. Alles werd in de sloot gekieperd.
Die middag werd brood gegeten en ’s avonds pas
warm. De bak vond dat Kees Leenheer geen
schuld had. Kees de Monyé had als bootsman
Kees Leenheer moeten begeleiden. Kees de
Monyé had de boel verzaakt en de hele bak vond
dat Kees maar naar de IJsvogels of Zeemeeuwen
moest gaan. Zijn spullen werden buiten de tent
gezet en Kees kon gaan. Met algemene stemmen
werd Ees Aartse tot bootsman gekozen. Hoewel
Ronnie Mertens nog niet zo lang bij de bak zat,
vond men toch dat hij, omdat hij iets ouder was,
kwartiermeester moest worden. Zo geschiedde.
De nieuwe bootsman moest wel op het matje
komen bij stuurman Roel de Groot om alles uit te
praten. Aangezien de hele bak unaniem van
mening was dat Kees de Monyé voor de
Zeehondenbak geen goede bootsman was, werd
de wijziging door de stuurman bekrachtigd. Kees
werd liefderijk bij de IJsvogels opgenomen.
In september begon het winterprogramma.
Volgens het logboek was de bootsman van de

Zeehonden een kwaaie. Zijn broer Frans schreef
in het logboek op 30 september 1950:
Wij kwamen om 2 uur in het troephuis aan. En
meteen vroeg E.Aartse, hebben jullie je geld
meegenomen voor het logboek en de foto’s.
Gossiepietje dat heb ik vergeten want ik moest nog
naar de tuin en daarbij werd het wel een beetje laat,
dus ik moest opschieten. Ees stond te schuimbekken
van woede toen hij dat hoorde. ‘’Hàààlllè…!’’
schreeuwde hij. ‘’Halen of driemaal het logboek
schrijven.’’ Dat zag er beroerd uit en daarom besloot
ik het te gaan halen. ‘’Als je Guus Varkevisser
tegenkomt moet je het ook tegen hem zeggen.” Toen
we vertrokken waren, heerste er een grote rust in het
troephuis.
Een kwaaie bootsman dus. Hij stuurde zijn eigen
broer naar huis om geld te halen. Toen hij terug
kwam, met Guus, moest de vlet van strand
gehaald worden en naar het troephuis worden
gebracht.
1950 was voorbij en alle ogen waren gericht op
1951. Als 6e man kwam Richard de Groot bij de
bak. De Zeehondenbak bestond nu uit: Ees
Aartse,
bootsman,
Ronnie
Mertens,
kwartiermeester, Frans Aartse, Kees Leenheer,
Guus Varkevisser en Richard de Groot.

Op 6 januari 1951 werd blindenspel in het
troephuis gespeeld. In de zaal werd een hoop
rommel neergelegd waar het
blindemannetje
doorheen
moest zien te lopen. Stom spel
zult u zeggen, ware het niet
dat er veel palen in de zaal
stonden. Alle hoop was er op
gericht dat iemand met zijn
hoofd flink tegen een paal aan
zou
lopen.
Natuurlijk
gebeurde dat. Met praten
moesten de blind-gangers door
De ouders moesten toestemming verlenen dat hun zoon als
de rommel geloodst worden
en een paal werd wel eens over
zeeverkenner mocht zwemmen en roeien onder leiding.
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het hoofd gezien. Het spel eindigde in een
heerlijke ruzie.
In het logboek werden niet alleen de
gebeurtenissen van die middag genoteerd maar
Ronnie Mertens vulde het blad, omdat er nog
ruimte was, aan met een mop. Een mop zo oud als
een zeekakkelobbis. Maar ja, deze was uit 1951.
Een stuurman kwam in de stad een verkenner tegen
en vroeg aan de verkenner: “Zo Piet, wat voor daad
heb je nu gedaan?”
‘O Stuur,” antwoordde Piet glimlachend. Ik heb een
oude vrouw met moeite naar de overkant van de
weg gebracht”.
“Waarom met moeite? vroeg de Stuur.
“Omdat zij niet wou”, antwoordde Piet.
Soms hoopte men dat er iets mis zou gaan.
Leedvermaak is tenslotte ook vermaak! Kees
Leenheer schreef op 20 januari 1951 in het
logboek na het aftekenen van de klaskaarten:
Frans en ik kregen er genoeg van en gingen naar
buiten waar de Groenen een brug van het
gammelste soort over een door regen gemaakt soort
meertje aan ’t bouwen waren, maar er viel geen één
in ’t water, dat ons tot in de 10e graad speet.
Niek Schmal was echter heel positief en schreef

Roeien met de vlet op zee.
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inhet logboek van de Jan van Genten:
De‘Groen`en’ bouwden een mooie brug over de plas
in de vallei.
De leiding tussen de Groenen en Gelen werd
regelmatig gewisseld. Op 27 januari 1951 kregen
we houthakles van stuurman De Kleer van de
Groenen. Richard de Groot schreef: Een paar
jongens moesten een vuurtje maken. Ze hadden er
een ouwe jas overgegooid die ontzettend stonk en
rookte. Ondertussen werd onze bootsman Ees
gekaaskopt (dat is met je hoofd in een plas of de zee
duwen) omdat hij aan het pesten was.
Zo’n braaf jongetje was de bootsman kennelijk
toch niet.
Er waren middagen dat er niets te beleven viel en
dat je je grenzeloos verveelde.
Als je dan niets te vermelden hebt in het logboek
dan verzin je toch iets?
Op 27 januari 1951 schreef Niek Schmal dat er
roeien (midden in de winter!) op het programma
stond. Dat ging door! Hij schreef: Toen we van
wal gestoken waren, meldde de uitkijk: ‘Een
kottertje in zicht!’
‘Nu jongens,’ zei de stuur, ‘roei het ‘vuur’ uit de
dollen want die moeten we praaien’. Nu dat
gebeurde. We schoten met een gangetje van een mijl
of tien over de gladde
waterspiegel.
Na een roeitocht van een
halfuur werd langs het
kottertje aangemeerd en
werd de bemanning van
de vlet, volgens Niek,
rondgeleid. Het weer verslechterde. Het werd
spannend.
Niek schreef verder:
Maar intussen waren er in
het westen donkere wolken
komen aandrijven en de
stuur zei: ‘Dat wordt slecht
weer jongens. Roeien dat
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slecht weer jongens. Roeien dat we een boeggolf
hebben als een oceaanstomer’. Maar hij had het nog
niet gezegd of de storm kwam al aanrazen. Eerst
waren we nog niet bang, maar even later was het al
een orkaan geworden en er liepen grondzeeën zo
hoog als morgen de hele dag. En het duurde niet
lang of de vlet sloeg om en we verdronken
jammerlijk. En nu word ik wakker. N.Schmal
Op 3 februari 1951 was er een kookmiddag.
Laten we Richard de Groot in het logboek maar
volgen: Ja, we zouden koken krijgen. Het beloofde
heel wat te worden. Ronny; aardappels. Apie (Frans
Aartse) stokbrood en de rest ook stokbrood. Eerst een
vuurtje en de rest ging wel. Kees zat weldra met een
stok-met-touwtjes-brood want het begon te scheuren.
De aap was aan het kneden. Opeens zei hij: “Mot je
eens kijken. M’n deeg is bruin, hoe kan dat dan?”
Z’n vinger bloedde. Maar een uur later zat hij het
stokbrood heerlijk op te eten. “Mot je ook een
happie?” Guus had pikzwart brood. Ik had brood
met zand want het deeg was gevallen. En het was zo
klef als pap. Zo eindigde die fijne middag.
Stokbrood bakken was een geliefde bezigheid.
Het smaakte altijd lekker hoe het ook uit viel.
Tjerk Heikens van de Jan van Genten vertelde dat
hij het stokbrood vol trots mee naar huis had
genomen om het zijn moeder te laten zien. Thuis
legde hij het even op het aanrecht. Toen hij een
paar minuten later het
stokbrood wilde ophalen,
had de boxer er zich over
ontfermd. Met zijn tong
likte hij de laatste kruimels
op zijn bek weg. Een
troost: het was kennelijk
een goed stokbrood.
De logboeken zijn een
kostelijke
bron
van
informatie. Zo was er een
zaterdag dat het ‘Ding’ via
een speurtocht gezocht
moest worden. Uiteindelijk

Pionieren (tekening Kees Leenheer)
vond Niek Schmal het ‘Ding’. Het bleek een
bokkingkistje te zijn met veel papier erin. Op de
bodem van het kistje lag een bord waarop in zilver
geschilderd was ‘Ding’. Voelde men zich
belazerd? Nee. Alles was leuk.
Zo was er eens de opdracht om twee
schipbreukelingen die aangespoeld waren weer op
te kikkeren met hete thee. Hoe kom je aan hete

De ouders moesten toestemming verlenen als hun zoon zich als
zeeverkenner had opgegeven. Zo ook de ouders van
Bert Bouwmeester
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thee? Dat werd helemaal aan je eigen fantasie
overgelaten. In de stromende regen renden een
paar verkenners naar huis om thee te halen en
daarna weer rennend naar het strand. De
schipbreukelingen zouden bij de ‘Muur” op
strand liggen. Maar bij de ‘Muur’ geen
schipbreukelingen. Die warenvan wege het
slechte weer, zonder opgekikkerd te zijn, maar
naar het Troephuis gegaan
Het waterkamp werd in augustus 1951 gehouden
op het Boterhuiseiland (of Apeneiland zoals het
vaak genoemd werd) in de Zijl. Een heerlijk groot
kampterrein.
Wie een paar keer in het kamp kwam kijken was
de vader van Kees en Otto Leenheer. Hij ging op
de fiets naar Leiden en dan langs de Zijl naar het
kampterrein. Door zwaaien en roepen werd hij
per boot aan de overkant opgehaald. Hij vond het
geweldig als hij een dagje mocht meedraaien.
Kees vond het fijn dat zijn vader er was, want zijn
voorraad sigaretten raakte aardig op. Hij mocht
roken van zijn vader! Dertien jaar!
De bak rookte natuurlijk mee. Wel moest het
roken nog geleerd worden en om de peuk of flots
zoals de peuk ook wel genoemd werd, werd
gevochten.
Het logboek van de Jan van Genten van het kamp
is bewaard gebleven, dat van de Zeehonden niet.
Op 28 juli 1951 vertrok de troep vanaf de loswal
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bij de gritfabriek van De Groot aan de Voorstraat.
Met de motorboot van Roel de Groot de ‘Clarita’
werd de troep in de vlet naar het kampterrein
gebracht.
Frans Aartse herinnert zich die afvaart nog
levendig. Bij de Nachtegaalbrug vond hij het
leuk de ‘aap’ uit te hangen. Frans zat voorin de
vlet. Toen de vlet onder de brug doorvoer ging hij
aan een dwarsbalk van de brug hangen met de
bedoeling zich aan de achterkant weer in de vlet
te laten zakken. Dat ging helemaal mis omdat de
‘Clarita’ wat meer gas gaf. De vlet werd te snel
onder de brug doorgetrokken en daar hing Frans.
Iedereen brullen: ‘Stoppen! Frans hangt aan de
brug!’ In de motorboot hoorden ze niets. Frans
keek pijnlijk. Nu was het niet zo leuk meer. Door
het gebrul uit de vlet kwam er aandacht. De vlet
werd losgegooid en roeiend terug naar de brug.
Daar werd Frans weer opgepikt. Toch zegt het
logboek van de Jan van Genten daar niets over.
Wèl dat ze met de motorboot met vlet uit
Noordwijk waren vertrokken.
Een nieuw kamp, dus nieuwe woorden. In het
logboek werd geschreven dat de forizeurs naar
Warmond waren gegaan om inkopen te doen. Al
doende leert men en aan het eind van het kamp
waren de ‘forizeurs’ ‘fourageurs’ geworden. Het
‘we bennen gaan slapen’ werd nu ‘we gingen
slapen’. Hoe heilzaam kan een kamp zijn voor de
Nederlandse taal.
Wordt vervolgd

Touwtrekken met een eigen variatie. (tekening Kees Leenheer)
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Foto’s van Arie Barnhoorn

Twee foto’s van de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. Een oude uit de schoenendoos, de
tweede zoals het nu is.
Foto archief: Arie Barnhoorn
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De Hoofdstraat ongeveer 1900.
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Foto archief: Arie Barnhoorn
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De brand
Het einde van Villa Bianca
Door Kees Verweij
Begin juli van dit jaar werden we opgeschrikt
door het bericht, dat Villa Bianca, gelegen op de
hoek Rudolf Tappenbeckweg/Oude Zeeweg, voor
een groot deel door brand was verwoest. Deze
villa, die de laatste jaren in enkele appartementen
was opgesplitst, was verhuurd aan enkele hier
werkzame personen uit Polen. Gelukkig zijn er
bij deze brand geen slachtoffers gevallen. De
oorzaak van deze brand is tot op heden nog
onduidelijk.
Villa Bianca werd gebouwd rond 1900. Voor
zover kon worden nagegaan gebeurde dit in
opdracht van de familie Haufe uit Duitsland.
Villa Bianca heette destijds ook “Villa Haufe”.
Deze familie was niet de enige Duitse familie, die
in Noordwijk de zomervakanties doorbrachten in
hun eigen zomervilla. Andere voorbeelden zijn
Villa Poensgen aan de Koningin Wilhelmina- Foto: Arie Barnhoorn
boulevard en Haus Briesen achter het huidige
Hotel De Baak. Frappant is dat deze beide zomervilla’s ook weer door Duitsers in 1943 werden
afgebroken in verband met de aanleg van de Atlantikwal, de verdedigingslinie van de Duitsers tegen
aanvallen vanuit zee.
Voor ons zien we een opname van de bekende fotograaf Braakman van Villa Haufe, toen deze villa net
was klaargekomen. Ze stond destijds nog geheel alleen in het duin. De villa zag er toen nog heel anders
uit en was een typisch voorbeeld van de nieuwe “art nouveau”-bouwstijl. Vooral het linkergedeelte met
z’n torentje en de gebogen raampartijen zijn hiervan een typisch voorbeeld. Juist deze ornamenten en
enkele versieringen aan het dak werden in de twintiger jaren van de vorige eeuw gesloopt, waardoor
deze villa qua aanzien er behoorlijk verminkt uit kwam te zien.
De familie Haufe heeft niet zo lang plezier aan deze villa beleefd, want al in 1904 werd ze door notaris
Binnendijk geveild tegen een inzet van f 12.000,--. Daarna heeft blijkbaar een van de directeuren van
de firma Tieleman & Dros uit Leiden hier gewoond, getuige het bericht van een auto-ongeluk in 1915
voor zijn huis, waarbij de heer H.W. Tieleman van villa Bianca als getuige optrad. Naderhand heeft
ook de familie Baron de Vos van Steenwijk hier geruime tijd gewoond.
Tegen het einde van de vorige eeuw werd villa Bianca verkocht aan een projectontwikkelaar, die er via
een interne verbouwing een appartementengebouw van maakte. In deze vorm heeft Villa Bianca nu zijn
roemloos einde gevonden.
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Badpaviljoen van de Belgische koningskinderen.
tijding maakte overal een diepen indruk en niet
het minst in ons land, waar een groote en innige
sympathie voor het Belgische vorstenhuis leeft.
Was het te verwonderen, dat in Noordwijk, dat
vorigen zomer iederen dag Hare kinderen kon
aanschouwen, dit tragisch verscheiden een
bijzondere indruk maakte? De Raad der gemeente
Noordwijk heeft thans de hoffelijke beslissing
genomen en de kiesche attentie gehad om een der
voornaamste straten te Noordwijk, de ZuidBoulevard, te herdopen in Koningin Astrid
Boulevard”. Opvallend is, dat bij een
actualisering van de Noordwijkse straatnaamgeving enige tijd geleden op het
gemeentehuis een dergelijk raadsbesluit niet was
terug te vinden. Heeft de burgemeester op eigen
gezag gehandeld of is de stemming in de
gemeenteraad niet doorgegaan? Wie zal het
zeggen?
Na de overige toespraken verwijderde de
burgemeester het laken, dat de naam “Koningin
Astrid-Boulevard” op het monument bedekte en
heette de Zuid-Boulevard vanaf dat moment
officieel Koningin Astrid-Boulevard.
De aanleiding tot deze gebeurtenis werd gevormd
door de herdenking van de plotselinge dood van
de 29-jarige Koningin Astrid van België op 29
augustus 1935 als gevolg van een auto-ongeval in

27

Foto archief: Kees Verweij

het Zwitserse Küssnacht am Rigi. Koning
Leopold zat aan het stuur van de wagen, waarover
hij de controle verloor. De vorstin werd uit de
auto geslingerd en botste tegen een boom. Astrid
overleed in de armen van koning Leopold aan een
zware hoofdwond. Samen met de vorstin overleed
ook haar vierde ongeboren kind, terwijl haar
andere kinderen thuis waren.
Vele Belgen waren in rouw en treurden om de
prinsjes en het prinsesje, die op jonge leeftijd hun
moeder verloren. Door dit ongeval was Astrid
slechts één jaar koningin van België geweest.
Küssnacht schonk Leopold de grond van de plaats
van het ongeluk, waarop Leopold een kapel liet
bouwen ter herinnering aan haar. Astrid zelf ligt
begraven in een praalgraf in de Koninklijke
Crypte te Laken. Ze rust naast haar echtgenoot en
diens tweede vrouw, Lilian, prinses van Rethy.
Astrid schonk de dynastie de latere koningen
Boudewijn en Albert II van België en
groothertogin
Josephine-Charlotte
van
Luxemburg.
Koningin Astrid werd op 17 november 1905
geboren te Stockholm en was een dochter van
prins Karel van Zweden en prinses Ingeborg van
Denemarken. Zij huwde in 1926 de toenmalige
Belgische kroonprins Leopold en werd na de dood
van koning Albert I in 1934 koningin van België.
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Bezoek vam koningin Wilhelmina en prinses Juliana aan de Belgische koningskinderen, een
maand na het noodlottig ongeval van koningin Astrid.
Foto archief: Kees Verweij
Zij verwierf in korte tijd grote populariteit bij de
Belgische bevolking, mede doordat zij veel
aandacht besteedde aan de naastenliefde en zelf
ook inzamelacties organiseerde ten behoeve van
minderbedeelden.
Het jonge paar woonde eerst in het Bellevuepaleis te Brussel, maar enige tijd later verhuisden
ze naar het kasteel van Stuyvenberg, waar

Boudewijn en Albert werden geboren.
Dat ook Noordwijk, een jaar na het ongeval, een
speciaal gedenkteken wilde oprichten had
duidelijk te maken met het feit, dat jaarlijks de
Belgische koningskinderen geruime tijd te gast
waren bij burgemeester Van de Mortel. Voor hen
werd aan de Zuid-Boulevard een speciaal
badpaviljoen gebouwd.

Op school in Noordwijk
Deze winter kunnen de Noordwijkers weer naar school. In de Blauwdotterzaal is er dan een
tentoonstelling over de scholen in Noordwijk. Vanzelfsprekend zijn daar tal van oude schoolfoto`s te
zien. Daarnaast de schoolbanken met de inktpotjes en veel oud lesmateriaal. Ook een groot aantal oude
schoolplaten zijn in de expositie te bewonderen. Een bezoekje meer dan waard!!!
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Tsegghen van Noertich
Ailbrecht etc. doen cond allen luden, dat wy een seggen geseit hebben mit onsen rade van
sulken scote, als tot Noirtich gegadert is zeder onze neve van Blois starf, dien God genadich
sy, alsoe als dat aen onsgebleven is in sulker manieren als hierna volget.

door Frans Angevaare
Zo begint een oorkonde van graaf Albrecht van
Beieren van 31 mei 1400, die de titel Tsegghen
van Noertich heeft meegekregen.1 Wat met
Noertich bedoeld wordt mag duidelijk zijn,
tsegghen zal wat onbekender zijn. Dat segghen, is
het eigenlijk, en wat eigentijdser uitgedrukt, het
zeggen van Noordwijk.
Waar de graaf schrijft een seggen geseit hebben, is
de betekenis ervan dat hij een oordeel heeft
geveld, of een uitspraak heeft gedaan – met in dit
geval Noordwijk als onderwerp. Het was dus
voorjaar 1400, een jaar nadat Noordwijk zijn wat
onbezonnen verkregen stedelijke privileges weer
bij de graaf had ingeleverd. In 1398 zijn er door
de baljuw/rentmeester van Albrecht van Beieren
inderdaad schepenen aangewezen (zoals in het
handvest voorgeschreven was) en ook de twee
vereiste raden (raadslieden) blijken te hebben
gefunctioneerd.2
Wie dat waren, komt in tseghhen van Noertich tot
uiting: Clais Willem van Alphen, Jan Scout, die
burgermeesters waren, Boudiin Aernts soen, die clerc
was, Clais Jongen soen, Huge Gherijts soen, Willem
Hermans soen, Willem Wouters ende Willem
Boudiins soen. De eerste twee waren dus burgemeesters, bij welk ambt we natuurlijk niet een
hedendaagse burgervader moeten voorstellen.
Deze burgemeesters waren de “raden”, die
bepaalde uitvoerende taken voor het stedelijk
bestuur verrichtten. Welke taken was voor zo’n
beetje elke stad verschillend, en ook het aantal
verschilde van stad tot stad.3 Leiden had er
bijvoorbeeld vier, Noordwijk dus twee, die zich
bezig moesten houden met financieeladministratieve werkzaamheden. Eén was een

Albrecht van Beieren, ruwaard 1358-1389,
graaf van Holland 1389-1404
welgeborene, de ander huisman en zij dienden
jaarlijks verantwoording af te leggen tegenover de
schout en een gezelschap van acht inwoners (hier
verder de achten genoemd). De twee raden waren
door de schout, schepenen en achten gekozen .4
De functie van Boudijn Aerntsz als klerk is ook
wel duidelijk, van de anderen wordt geen functie
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Gouden Hollandse schilden van Albrecht van Beieren.
genoemd. Het zouden schepenen kunnen
zijn, maar hun taakgebied was de rechtspraak.
Het is waarschijnlijker dat de anderen behoorden
tot de achten. Genoemde personen hadden, aldus
graaf Albrecht: in den bedrive, doe wy die van Noirtich voirs, stederecht gegeven hadden, alsoe vele scots
upgebuert hebben, dat sy in hoeren uutgeven alsoe
bescheidelic niet en bewisen als sy sculdich waeren te
doen…

In hedendaags Nederlands wil dat zeggen dat zij
het schot dat ze hadden gebeurd in de periode dat
Albrecht aan Noordwijk stederecht gegeven had,
in hun uitgaven niet oordeelkundig hadden toegewezen, wat zij wel verplicht waren te doen.
Daardoor hadden zij in hevige mate inbreuk
gemaakt op de rechten van de graaf, en hun lijf en
goed verbeurd (tiegen ons ende onser heerlicheit
grotelic gebruect ende hoir lijf ende goet virbuert).
Dat is dus nogal wat. Het schot was de jaarlijkse
belasting die de inwoners van de stad moesten
opbrengen, en de onderzoekers van de graaf
hadden kennelijk geconstateerd dat de
Noordwijkse bestuurders dat schot wel hadden
geïnd, maar niet hadden verantwoord wat er met
het geld was gebeurd. Hadden ze misschien het
geld voor uitgaven voor de stad gebruikt? Dan

hebben ze toch niet duidelijk kunnen maken
waarvoor precies. Of hadden ze het in eigen zak
gestoken? Daarover spreekt het vonnis niet en het
zou wel erg brutaal zijn, maar het is wel duidelijk
dat het niet bij de graaf terechtgekomen is, want
ze hebben lijf en goed verbeurd, dat wil dus
zeggen dat ze al hun rechten kwijt waren en aan
de genade van de graaf waren overgeleverd. Zij
moesten zich tegenover de graaf dan ook beteren –
wat zoveel wil zeggen als hem schadeloos stellen
– door het betalen van duizend schilden, gelijk de
graaf die in 1395 had laten slaan. Dat bedrag
moesten ze gezamenlijk opbrengen, de eerste helft
ten tijde van de eerstvolgende Voorschotermarkt,
de tweede helft op Kerstavond. Niet alle acht
hoefden ze hetzelfde te betalen: Clais van Alphen
300 s., Jan Schout 200 s., Boudijn Aerntsz, Clais
Jongenz, Huge Gherijtsz en Willem Hermansz
elk 100 s., Willem Woutersz en Willem
Boudijnsz beiden 50 s. Clementie kende men
niet: Clais Jongenz was blijkbaar al overleden
want voor zijn 100 s. werden belast Clais Jongen
soen of siin wyf ende siin erfnamen.
Was dat nu veel geld? Een vergelijking met
hedendaags geld is weinig zinvol, wel kunnen we
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vergelijken met bedragen die tezelfdertijd in
rekeningen voorkwamen.5 De 1.000 s. is
bijvoorbeeld evenveel als de stad Haarlem in
1396 als bede betaalde voor de tocht tegen de
Friezen (Leiden en Amsterdam betaalden toen
300 s.), en heel Dordrecht als morgengeld in
1404. En de 300 s. die Clais Willemsz in zijn
eentje moest betalen, was evenveel als het
stederecht Noordwijk in 1398 had gekost. Voor
de bestuurders was het dus behoorlijk veel geld,
en het zal ze de nodige moeite hebben gekost om
het bij elkaar te krijgen. Waarschijnlijk waren ze
na het vonnis, of na betalingsverzuim, ook in het
gevang geworpen – dat weten we in ieder geval
zeker van Jan Schout, want op 1 augustus 1400
(de eerste termijn was dus voorbij) beloofden Dirc
van den Hoeke, Florens Trude, Dirc Vranc en
Boudijn Aerntsz dat ze de graaf de 200 s. die Jan
schuldig was zouden betalen, waarop hij uit de
gevangenis in Den Haag werd ontcommert. Hij
mocht dus naar huis, maar als zijn borgen het niet
lukte om het geld bijeen te krijgen, moesten ze
Jan levende of doot mynen here weder leveren.
Daarmee was het nog niet afgelopen, want op 19
mei 1401 blijkt nog steeds de tweede termijn van
zijn boete open te staan, en is er een
betalingsregeling afgesproken. 25 Schilden op St.
Lourisdag, 25 op St. Maartensdag en de laatste 50
op St. Maartensdag over een jaar. Ditmaal had hij
als borgen Florijs Pietersz6, Willaem Claisz, Dirc
Vranck en Philips heren Symonsz, maar de laatste
50 s. moest Jan Schout toch echt helemaal alleen
opbrengen. In 1401 is ten slotte ook nog aan
Boudijn Aerntsz en Clais Willemsz twee maal een
vrijgeleide gegeven, wat er op duidt dat ze óf verbannen waren, óf in gevangenschap, en de tijd
kregen het geld bij elkaar te krijgen.
Er waren er acht beboet, maar dat waren niet álle
Noordwijkse stadsbestuurders. De schepenen
waren er dus niet bij, en ook de schout7 niet. De
overige achten gingen ook vrijuit, al is het
moeilijker om in te zien waarom hun rol niet
hetzelfde was als die van hun collega’s. De graaf
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heeft in het vonnis nog wel een voorbehoud
gemaakt ten aanzien van de overige bestuurders:
….onse goede lude, die uptie tijt in den gerechte
waeren ende hiervoir niet ge-noemt en staen … dat
onse bailiu van Noirtich hiernamels bevynden
conde, dat enich van him of andere lude in den
stucken voirs. bruekich waeren…. Met het gerecht
worden de schepenen en raadslieden tezamen
bedoeld – en als de baljuw van de graaf er alsnog
achter kwam dat de anderen in dezelfde zaak ook
iets te verwijten viel, dan stond hen een zelfde
straf te wachten. Ten slotte bepaalde de graaf nog
voor alle zekerheid dat als er nog achterstallig
schot te betalen was, dat de inwoners van
Noordwijk het aan niemand anders mochten
betalen dan aan de graaf of diens eigen
ambtenaren. Het vertrouwen was dus blijkbaar
helemaal zoek. Kunnen we nu verder nog wat
zeggen over de in het vonnis genoemde
bestuurders? Dat zal niet zoveel zijn, het speelde
rond 1400 en de bronnen zijn schaars. Over de
‘hoofdschuldige’ is nog het meeste te melden. Hij
moet al aardig op leeftijd geweest zijn toen hij
burgemeester werd want in 1366 vergezelde Claes
Willam van Alfen Jan en Floris van de Boekhorst
en Reinier Dever op een krijgstocht naar Brabant,
met Noordwijks heer Jan van Blois. Uit 1386 is
er een vermelding van hem dat hij land heeft in
het zuidoosten van het dorp.
In 1396 was er een hoog-en langlopende ruzie
waarin ene Philips Heynricz een hoofdrol speelde.
Hij had in de vierschaar in Leiden woorden gehad
met Hughe Florisz, en het liep zo hoog op dat de
graaf op 3 januari tussen beide partijen een vrede
oplegde van zes weken op straffe van 1.000
schilden. Aan de kant van Hughe Florisz stond
Claes Willem(sz) – zeer wel mogelijk de latere
burgemeester. Ook bij hen hoorden Boontgen,
die een huis bezat waar nu de Lindenhof staat, en
Jan Boon, die in de periode 1383-1397 als schout
van Noordwijk wordt vermeld en land had dat
grensde aan dat van Clais van Alphen. Het is
denkbaar dat hij enkele jaren later wel Jan Schout
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genoemd werd8 en dus de andere burgemeester
was.
Het hele jaar 1396 sudderde de ruzie voort, ook
tussen Philips en Boontgen, en tussen Philips en
Dirc van Alphen uit Lisse en werden de heren
diverse malen naar Den Haag geroepen. In
november eiste de graaf de boete van 1.000 s. op
van Philips, en was er opnieuw vrede opgelegd,
nu door de baljuw van Rijnland. Bij die laatste
perikelen is Claas Willemsz niet meer betrokken.
De naam Van Alphen komen we in de omgeving
met enige regelmaat tegen in de tweede helft van
de 14e en begin 15e eeuw, en een ander lid van
deze familie, Jan van Alphen, zoon van Dirk
(hoewel niet zeker de voornoemde uit Lisse) en
bewoner van een huis in het ambacht van
Noordwijkerhout op de Bronsgeest9 bij
Leeuwenhorst, heeft rond de eeuwwisseling
wellicht ook deel uitgemaakt van het bestuur. Op
8 juli 1399 namelijk was graaf Albrecht koud
terug in Den Haag van weer een weinig
succesvolle tocht tegen de Friezen, toen hij een
bode erop uitzond naar Jan van Alphen ende
anders die goede lude te Nortich met de aansporing
dat ze nu toch echt eens met het geld over de brug
moesten komen dat ze de graaf schuldig waren
voor het handvest van het stederecht.10 Albrecht
had het geld hard nodig in verband met al die
activiteiten in en tegen Friesland, en het was nota
bene anderhalf jaar geleden dat het handvest was
verleend, en alweer vier maanden nadat het weer
was ingeleverd…. Die brief werd natuurlijk niet
zo maar aan de willekeurige burger Jan van
Alphen gericht. Jan Dirksz. van Alphen wordt
van 1400-1439 in de archieven van Leeuwenhorst
vermeld11 en is in 1429-1430 ook als schout
actief geweest in Noordwijk.12 Omdat de brief in
1399 aan hem was gericht, heeft hij
waarschijnlijk toen ook al een rol in het bestuur
gespeeld. De overige bestuurders en hun
companen blijven grotendeels in de mist van het
verleden verborgen. Hughe Gerijtsz is mogelijk
dezelfde als degene die als Huge Gerritsz in de

Sack genoemd wordt als leverancier van Leeuwenhorst, Boudijn Aerntsz komen we nog even tegen
als hij in 1410/11 vervangen wordt als
rentmeester van Leeuwenhorst13, Willem
Boudijnsz had in 1386 een hofstede nabij de
Brelofterweg en de zoon van Clais Jongenz,
Willem, en dus eerder waarschijnlijk ook wel zijn
overleden vader, bezat in 1429 grond bij de Hoge
Venne. Dirc van den Hoeke (een van 9) Zo wordt
het in 1343 beschreven, maar ook als liggend
tussen de weg en de Masloot, maar in 1410 ten
zuiden grenzend aan de Zwet. De hiervoor
genoemde Philips Heynricz was een oom van Jan.
10 E.Verwijs, De oorlogen van hertog Albrecht
van Beieren tegen de Friezen, in Werken van het
Historisch Genootschap te Utrecht, deel 8, p.192.
11 G.de Moor, Lonen en prijzen in het
cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst tussen
141/11 en 1571/71, p.38/39. 12 H.M.Kuypers in
Ons Voorgeslacht 1993, p.314. 13 G.de Moor,
Verborgen en geborgen, p.585. de borgen) wordt
in 1407 genoemd in samenhang met Jan van
Alphen, en Floris Trudenz (ook een borg) was
smid en de vader van de latere schout Adriaen
Florisz, en van hem wordt ook in 1438/39 een
keer een dochter genoemd. Maar daar houdt het
ook wel mee op.
Met het vonnis en de nasleep ervan kwam een
einde aan de stedelijke episode die Noordwijk
gekend heeft. Al met al is de balans niet zo
positief: privileges lichtvaardig toegekend,
schielijk weer ingeleverd, laat met betalen, en de
bestuurders belandden in de gevangenis…

1

Th.v.Riemsdijk, De rechtspraak van den Graaf
van Holland. Bewerkt en uitg. door J.Ph. de
Monté ver Loren, Deel III blz 337 onder 97A.
2 Herman Schelvis in De Blauwdotter
nr. 143, p.14.
3 J.Monté ver Loren/J.Spruit, Hoofdlijnen uit de
ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de
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Noorderlijke Nederlanden tot de Bataafse
omwenteling, p.204-205.
4 Voor transcripties van het handvest waarin de
stedelijke privileges werden verleend, zie Jan
Kloos in het Leids Jaarboekje 1914; en Herman
Schelvis in Kernpunten van maart 1998, p.4-9.
5 J.Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, bijlagen.
6 Mogelijk dezelfde persoon als Floris Trude en
dan een zoon van Pieter Trudenz.
7 In januari 1398 was Willem Heynen, eerder
schout van Leiden, tot schout van Noordwijk
benoemd als opvolger van Jan Boon.
8 Ook G. de Moor maakte deze gevolgtrekking in
haar artikel over leveranciers van de abdij
Leeuwenhorst in Genealogische Bijdragen Leiden
en omgeving, 1989. Jan Schout had een
boerenbedrijf en leverde aan Leeuwenhorst.
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Zo wordt het in 1343 beschreven, maar ook als
liggend tussen de weg en de Masloot, maar in
1410 ten zuiden grenzend aan de Zwet. De
hiervoor genoemde Philips Heynricz was een oom
van Jan.
10 E.Verwijs, De oorlogen van hertog Albrecht
van Beieren tegen de Friezen, in Werken van het
Historisch Genootschap te Utrecht, deel 8, p.192.
11G.de Moor, Lonen en prijzen in het
cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst tussen
141/11 en 1571/71, p.38/39.
12 H.M.Kuypers in Ons Voorgeslacht 1993,
p.314.
13 G.de Moor, Verborgen en geborgen, p.585.

Dotter Post
Geachte redactie,
Mijn moeder ontving vroeger altijd de Blauwdotter. Na haar overlijden heb ik vele exemplaren van haar
gekregen en nu ben ik e.e.a. aan het uitzoeken m.b.t. onze stamboom.
Ik ben op zoek naar de foto van Pie de Bruin. Deze is gepubliceerd in de Blauwdotter nr 61 uit 1987
(winter). De foto staat op de linkerzijde van pagina 9 met als onderschrift "vraag aan al onze lezers: van
wie is Pie de Bruin Grootmoeder?". Zou u mij deze foto willen toemailen als dat mogelijk is?
Pie de Bruin is de oma van Marij Hogendoorn-van Beelen. Marij Hogendoorn-van Beelen is mijn
moeder en ik zou graag in het bezit komen van deze foto.
Uw reactie zie ik graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Huig Hogendoorn

Redactie Blauwdotter
Ik heb een vraag, hebben jullie een oude foto van het welbekende snoepwinkeltje (Umbrella) in de
Hoofdstraat (nr 20) in Noordwijk? Het is een monumentaal pandje en ik zou graag een foto daarvan
willen hebben.
Kunnen jullie mij hieraan helpen? Een prentbriefkaart is ook prima.
Met vriendelijke groet,
Sophie Lips
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Index Blauwdotter
Na voorbereidend werk van Karel Kok, Jan Heus en Henk van Duin is door Ben Matser een complete
index op De Blauwdotter gemaakt. Van deze index, die zowel in boekvorm als op CD is verscheven,
wordt tot nu toe nog weinig gebruik gemaakt. Om iets na te kijken in de oude nummers van het blad
is het echter een onontbeerlijk hulpmiddel. De index is voor een redelijke prijs in het museum te koop.

Michel van Dam Bouwhistorisch Onderzoek
In verband met een publikatie 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.
E-mail: bouwhistorie@yahoo.co.uk

Geslacht Steenvoorde(n)
Door Harrie Salman en Henk Steenvoorde is een boekje geschreven over de adellijke heren van het
kasteel Steenvoorde in Rijswijk. Zij zijn de voorouders van de familie Steenvoorde(n), die sinds ca 1465
in de Bollenstreek woont. Het boekje wordt in kleur gedrukt en is rijkelijk voorzien van afbeeldingen.
Voor leden van het G.O.N. tot 1 oktober te bestellen via henksteenvoorde@hetnet.nl voor de
intekenprijs van 12,50 euro (franco thuis). Het komt in november uit.

Geachte redactie,
Ik denk dat u had moeten ingrijpen toen u het artikel van Ees Aartse ontving. Het gaat over een heel
specifiek onderwerp. de zeeverkennerij, en ik denk dat de lengte van een artikel in zijn algemeenheid
niet meer dan 3 pagina's zou moeten zijn. Ruim zeven pagina's geleuter over die prachtige
zeeverkenners is echt te veel van het goede. Wat dat betreft doet dezelfde Ees het een stuk beter met
zijn verhaal van 1 pagina over "zeetje houwen", het kan dus wel!
Met vriendelijke groet,
Nic van Dijk

Geachte redactie,
Als oud Noordwijker ben ik met een klein project bezig is mijn verzoek aan u om wat gegevens waar
u misschien aan kunt komen via het tijdschrift de Blauwdotter dat door uw vereniging wordt
uitgegeven.
Het gaat om de familie Barnhoorn, in 1940-1945 gewoond hebbende op de hoek Julianastraat,
Toekomststraat. Hun woning is getroffen door een bom in 1944. Daar woonden toen de heer en
mevrouw Barnhoorn,mevrouw Barnhoorn is daar bij omgekomen. Kunt u mij de voornamen en
geboortedata doen toekomen?Ter verduidelijking zij hadden als bij of scheldnaam de Obatjes.
In de Blauwdotter van winter 2002 nummer 121 staat een mevrouw Jaan Barnhoorn, maar ik weet niet
of dit de mevrouw is die ik bedoel.
Hopende dat u mij wat duidelijkheid kunt geven en uw antwoord afwachtend
J Barnhoorn Den Helder.
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Sponsors Museum Noordwijk
Met uw bijdragen van de afgelopen jaren is het ons mogelijk gemaakt het culturele erfgoed
van Noordwijk verder uit te bouwen. Het Genootschap “Oud Noordwijk” is onze hierna te
noemen sponsors zeer erkentelijk.

Sponsors

Stichting MOBO Foundation - Van der Wiel Bouw b.v.
Project Sponsors
Delta Medical Scientific Instruments b.v. - Jora Vision b.v. - Lionsclub Noordwijk
- Rotary afdeling Noordwijk-Katwijk - Stichting Baalbergen Fonds - Stichting
Vrienden van het Museum Noordwijk
Club van 100 sponsors
Alexander Hotel - Autobedrijf Boot - Autobedrijf van der Voorn - Cafe Thomas Proeflokaal - Expert
Noordwijk - Gebr.v.d.Putten b.v. - Inkopak Holding b.v. - J&R Lijm&Metselwerken - Jacky O mode
- Keur Slagerij Krijn van der Bent - Kok & Butler catering - Korbee architectenbureau - Kraska b.v M.vd Voort bemiddeling - Marco Heemskerk Natuursteen - Padero Kapsalon - Pasta La Musica Reisbueau de Haan - Restaurant Het Zuiderbad - Salon van Zuylen - Slender You Noordwijk - Van
Asten Elektrotechniek b.v. - Van der Meer makelaars & Taxateurs - 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 - Drinkland Noordwijk b.v. - Drukkerij Laurens de Lange
- Drukkerij Verhagen b.v. - Fixet Noordwijk - Fresco-Art Kunstuitleen - Gallery Fotovaklab
Noordwijk b.v. - Hapjes on line - Joop Faase b.v. witgoed - Lassooy De verfspecialist - Multicopy
Noordwijk - Notariskantoor Noordwijk - NOV Noordwijk - Putman Installaties b.v. - Spider Media
b.v. - Van Duyn accountants en belastingadviseurs - Verhagen uitgeverij b.v.

Foto kerktoren achterpagina: Een foto om bij te rillen, zeker voor iemand die last heeft van
hoogtevrees. Ze is vermoedelijk begin 1900 gemaakt door Braakman, fietsenmaker en
fotograaf in Noordwijk. We zien de leidekkers en timmerlieden bij werkzaamheden aan
de top van de Oude Jeroenskerk met zicht op de Voorstraat.
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