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Genootschap Oud- Noordwijk

Ere leden Genootschap Oud- Noordwijk

Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
Tel: 071- 3617884
e-mail: algemeen@g-o-n.nl
w.w.w.g-o-n.nl
www.museumnoordwijk.nl
www.streekmuseumveldzicht.nl

K. Kok †
A. Weelen †
J. v. Kan
L. v.d. Bent †
B. Koemans
A. van Duijn
W. Baalbergen

Bestuur Genootschap Oud-Noordwijk
Voorzitter:

Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

2de Secretaris:

Anton Kors
Cees van der Bent
Hennie van der Zalm
Aya de Bes
Wim Krewinkel

071-3619588
071-3613260
0616317850
071-3616327
071-3613419

voorzitter@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl
penningmeester@g-o-n.nl
secretaris@g-o-n.nl

Conservator en Contact vrijwilligers: conservator@g-o-n.nl
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
Vanaf 2 april t/m 2 oktober 2011
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondags van 14.00 tot 17.00 uur

Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Vanaf 2 april t/m 2 oktober 2011
Open zaterdag en zondag van 14.00 -17.00 uur.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
23 Maart 2011 in DE Vinkenhof
Het bestuur van het Genootschap “Oud Noordwijk” nodigt zijn leden van harte uit voor de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 maart 2011 om 20.00 uur in De
Vinkenhof, Achterzeeweg 1 te Noordwijk-Binnen. Het bestuur zal verantwoording afleggen
voor het beleid van het afgelopen jaar en heeft daartoe bijgaande agenda samengesteld:
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken
Notulen van de ALV van 24 maart 2010
(zie bijlage onder de agenda)
Jaarverslag 2010 secretaris (zie bijlage onder de agenda))
Jaarverslag 2010 penningmeester
Begroting 2011-2016 penningmeester
Verslag kascommissie
Benoemen nieuw lid van de kascommissie
Behandeling Beleidsplan
Rondvraag

11.

Pauze

12.
13.

Presentatie van historische filmpjes door de film werkgroep
Afsluiting

Toelichting:
Op de website van het Genootschap “Oud Noordwijk” zullen de documenten ter inzage staan,
zie www.g-o-n.nl. De documenten kunnen ook bij de receptie van het Museum Noordwijk
opgehaald worden, Jan Krooonsplein 4 te Noordwijk. De financiële documenten zullen op 23
maart 2011 ter vergadering aanwezig zijn.
De navolgende documenten kunnen worden ingezien:
Agenda, (Algemene Ledenvergadering 2011, Notulen 2010, Jaarverslag 2010, Beleidsplan
2011-2015 de toekomst van het verleden.)
Namens het bestuur,
A. de Bes
secretaris
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Van de bestuurstafel

x

Anton Kors

Onze expositie “Op school in Noordwijk” is alweer voorbij. Alle inspanningen van onze
vrijwilligers om een mooie en goede expositie samen te stellen hebben een groot aantal
bezoekers opgeleverd.
De voorbereidingen voor de volgende expositie
zijn gestart. Op 2 april gaat de deur open voor de
expositie “Charlotte van Pallandt werken in
Noordwijk”. In deze expositie zullen tekeningen,
attributen en beelden van Charlotte van Pallandt
tentoongesteld worden. Sommige van de
tentoongestelde voorwerpen zijn nog nooit elders
tentoongesteld.
Een aanrader voor deze zomer!!!
In de plaatselijke kranten heeft de subsidie van de
Gemeente Noordwijk aan het Genootschap “Oud
Noordwijk” uitgebreid aandacht gekregen. Het is
in deze tijd van subsidieafname positief dat de
Gemeente onze activiteiten op deze manier weet
te waarderen.
Toch is de inbreng van onze sponsor werkgroep
nog steeds hard nodig. Willen we ook voor de
toekomst ons museaal bezit kunnen bewaken en
uitbreiden, dan zijn deze sponsorgelden hard
nodig.
Ook uw extra bijdrage, die u als lid van het
Genootschap boven op de contributie kunt
storten, is erg hard nodig. Met al deze extra

bijdragen kunnen we bijvoorbeeld ‘nieuwe’
historische voorwerpen aanschaffen, de bewaking
van de expositieruimtes vergroten of apparatuur
aanschaffen om temperatuur en luchtvochtigheid
op peil te houden.
Gemeente Noordwijk, sponsors en betrokken
leden hartelijk dank voor jullie bijdragen aan de
investeringen die de toekomst van het verleden
een vastere plaats geven.
Zoals in de vorige Blauwdotter is gemeld, heeft
de Stichting Vrienden Museum Noordwijk een
drietal schilderijen aangekocht. De overdracht
van deze waardevolle werken zal op 9 maart
plaatsvinden in het Gemeentehuis van
Noordwijk.
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.
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Charlotte van Pallandt
Toonaangevende expositie over beeldhouwster Charlotte van Pallandt in Museum Noordwijk

Door Renée Korbee
Met de aankoop door het
Genootschap Oud Noordwijk van
een 53 centimeter hoog, bronzen
beeld dat Koningin Wilhelmina
voorstelt, uitgevoerd door de
fameuze
beeldhouwster
Charlotte van Pallandt, heeft
Museum
Noordwijk
in
augustus
2010
een
interessante en belangrijke
uitbreiding
van
zijn
kunstcollectie gerealiseerd. De
aankoop werd mogelijk
gemaakt door de Vrienden van
het Museum en de Stichting
MOBO Foundation. Deze
aankoop was de opmaat naar
een ambitieus project voor het
Museum namelijk de organisatie
van een toonaangevende expositie
over het leven en werk van de lange
tijd in Noordwijk woonachtige
kunstenares. Vanzelfsprekend wordt
de ‘Wilhelmina’ tentoongesteld. Het is
een exacte kopie, maar dan in het klein, van
het originele beroemde beeld in steen, dat in
Rotterdam staat, en de bronzen versie in Den
Haag.
Charlotte Dorothée baronesse van Pallandt
(1898-1997) is afkomstig uit een adellijk
geslacht. Al op jonge leeftijd blijkt dat ze veel
aanleg voor pianospelen en tekenen heeft. Dat ze
haar beroep hiervan zou maken, was in die tijd
volledig onacceptabel. Haar levensloop is zonder
meer bijzonder te noemen. In 1919 huwde zij
‘gearrangeerd’ met Graaf van Regteren Limpurg
maar dit huwelijk liep stuk. Op 24-jarige leeftijd

gooide zij zoals ze zelf zei ‘haar
trouwring uit het raam van de trein’
die haar naar Lausanne brengt waar
haar broer Floris werkt als
diplomaat. Vanaf dat moment
kiest ze definitief voor zichzelf en
het kunstenaarschap. Ze neemt
in Zwitserland en in Parijs vele
teken- en schilderlessen. Later
leert ze ook beeldhouwen op de
Académie van Charles Malfray
in Parijs. Ze maakt kennis met
topbeeldhouwers als Aristide
Maillol en Ossip Zadkine.
Eenmaal definitief terug in
Nederland verhuist ze in 1943
naar de kunstenaarskolonie op de
Zomerdijkstraat in Amsterdam.
Hier leert ze bekende Nederlandse
beeldhouwers als Mari Andriessen,
Piet Esser en Fred Carasso kennen
die haar op het juiste beeldhouwspoor
zetten. Ze leeft een vrij teruggetrokken
bestaan maar oogst veel lof tijdens
exposities bij toonaangevende galeries.
Vanaf 1927 stelde Jonkheer Hugo Gevers van
Kethel & Spaland (1891-1956) zijn eigendom;
een zogenoemde ‘houten hut’ op het Landgoed
Oud Leeuwenhorst in Noordwijk ter beschikking
als atelierruimte aan zijn goede vriendin
Charlotte van Pallandt. Hugo Gevers was
eigenaar van onder andere landgoederen in
Noordwijk en Friesland. In 1911 kocht hij uit
een faillissement het landgoed Oud
Leeuwenhorst, dat vrijwel tegenover zijn woning
op Klein Leeuwenhorst lag. Het fraaie loofbos had
tot dan toe als sanatoriumterrein gediend waar
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Hij gaf haar vele complimenten en begreep dat
haar werk het allerbelangrijkste element in haar
bestaan was. De relatie duurde tot aan de dood
van Hugo Gevers in 1956.

Jonkheer Hugo Gevers van Kethel & Spaland
(1891-1956)
ook een doktershuis ‘Villa Zandhorst’. en het
verpleeghuis ‘Remotus’ waren
gevestigd.
Daarnaast stonden er zogenaamde ‘gezinshutten’,
ontworpen door architect K.P.C. de Bazel en
bestemd voor kurende gezinnen. Een van de
houten hutten, gebouwd in 1906, werd vanaf
1927 tijdens de zomermaanden een uitstekende
uitvalsbasis voor de eveneens naar licht, lucht en
ruimte snakkende beeldhouwster.
Tussen de beeldhouwster en Hugo Gevers
ontstond een liefdesrelatie. Uit brieven en
verhalen van directe familieleden van Hugo
Gevers blijkt dat Hugo haar veelvuldig opzocht
in haar atelier en dat er een intensieve
briefwisseling plaatsvond tussen de geliefden.
Hierin wordt duidelijk dat Hugo Gevers
Charlotte stimuleerde in haar kunstenaarschap.

Charlotte van Pallandt verhuisde in 1967
definitief naar Noordwijk waar zij een flat aan de
Beeklaan betrok. Zij werkte van mei tot oktober
zo veel mogelijk in het atelier aan de Gooweg.
Hier ontstond een groot aantal van haar beroemde
portretten van onder anderen Adriaan Roland
Holst, Kees Verwey en de beide vorstinnen
Juliana en Wilhelmina. Ze blijft tot op hoge
leeftijd zwemmen in zee, is de Soefi-tempel in
Katwijk een belangrijke rust- en inspiratieplek
voor de kunstenares. Vanaf 1941 het jaar, waarin
zij ingewijd wordt als Soefi-leerlinge vindt zij
haar inzichten en levensbeschouwing in deze leer.
Tijdens haar lange leven, de kunstenares zal bijna
100 jaar worden, blijft ze zeer produktief.
Honderden monumentale en kleinere beelden in
brons en steen; vrij werk en in opdracht, vinden
hun weg via haar atelier aan de Gooweg naar
particuliere opdrachtgevers, musea en galeries.
Voor de Noordwijkse Reddingsmaatschappij
maakte zij de bronzen ‘Redder’ die gesitueerd is
in het helmgras op de Koningin Wilhelmina
Boulevard. Een beeld waar in de zomer duizenden
toeristen langs slenteren. Haar laatste maanden
brengt ze door in verzorgingshuis Groot
Hoogwaak waar ze in 1997 overlijdt. Vanuit de
Soefikerk wordt ze begraven op ‘Oud Eik en
Duinen’ in Den Haag.
Museum Noordwijk heeft veel medewerking
gehad van musea die werk van haar in bruikleen
hebben gegeven en de erven van Charlotte van
Pallandt. Dat heeft geleid tot een verzameling
van uniek beeldmateriaal, brieven en kleinoden
naast uiteraard een aanzienlijke collectie beelden
en tekeningen. Zo wist de Noordwijkse fotograaf
Peter van Kampen nog een aantal fraaie, door
hem geschoten, foto’s van de beeldhouwster in
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Hoe kwam het Dobbelmannduin
aan zijn naam?
Bij de meeste Noordwijkers is het Dobbelmannduin bekend als een aparte villawijk, gelegen
tussen de Prins Hendrikweg, de Emmaweg en de Pieternelweg. Het stukje duin, waarop deze
villa’s zijn gelegen, heette in de 19e eeuw nog ” het Pieternelsduin”

Kees Verweij
In de tweede helft van de 19e eeuw werd de
Maatschappij Noordwijk tot exploitatie van
duingronden opgericht, die verschillende
initiatieven ontwikkelde tot bevordering van de
badplaats. Een ervan was de oprichting van een
villa aan de voet van het Dobbelmannduin langs
de Prins Hendrikweg. Deze villa werd “Villa
Stirum”genoemd, omdat ze was gebouwd voor
rekening van Mr. H. Graaf van Limburg Stirum,
medecommissaris van de genoemde maatschappij
en later burgemeester van Noordwijk.
Villa Stirum werd in 1898 aangekocht door Louis
Dobbelmann, tabaksfabrikant uit Rotterdam.
Oorspronkelijk stamde Louis Dobbelmann uit een
vermogend geslacht van zeepfabrikanten uit
Nijmegen. In 1857 vertrok hij naar Amerika,
waar hij zich tijdens de Amerikaanse
burgeroorlog als vrijwilliger aanmeldde om te
strijden tegen de zuidelijke staten. In 1865 keerde
hij naar Holland terug, waar hij te Rotterdam een
tabaksfabriek overnam.
Vanwege zijn matige gezondheid zocht hij een
zomerverblijf in de frisse zeelucht en zo kwam hij
bij Villa Stirum terecht. Lang heeft hij niet van
dit zomerverblijf mogen genieten, want in 1901

overleed hij te San Remo in Italië . Zijn vrouw,
mevrouw Dobbelmann- von Weise, bleef nog
geruime tijd in Villa Stirum wonen en het is
vooral aan haar te danken, dat het
Dobbelmannduin zijn naam kreeg. Zij breidde
het villaterrein uit tot een aanzienlijke
“wohnsitz”, zoals zij dat placht uit te drukken. De
vermaarde Noordwijkse geschiedschrijver J.
Kloos sprak in dit verband de wens uit “dat dit
duinlandgoed tot in lengte van jaren in ééne hand
moge bestendigd blijven ter wille van
Noordwijk’s schoon”.
Het is helaas heel anders gelopen. Het verhaal
gaat, dat mevrouw Dobbelmann in haar
testament had laten vastleggen, dat na haar dood
het Dobbelmannduin ten dienste zou komen te
staan van de gehele Noordwijkse bevolking. Als
zodanig was het ook in het bezit gekomen van de
gemeente Noordwijk. Daar is helaas niets van
terecht gekomen, want in de zestiger jaren werd
het gehele duinterrein in kavels verdeeld en
uitgegeven voor de bouw van villa’s en
bungalows. Op deze manier kwam het ook ten
dienste te staan van de Noordwijkse bevolking,
maar hoogstwaarschijnlijk niet in de zin, zoals
mevrouw Dobbelmann het bedoeld had.
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Dobbelmannduin (het Pieternelsduin)

Gezicht op het Dobbelmannduin.
Villa Stirum.

Foto: Arie BarnhoornSr
Foto: Admiraal
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Foto’s van Arie Barnhoorn
Twee foto’s van de Prins Bernardstraat. Een oude uit de schoenendoos van het Lido. De tweede
zoals het nu is.

Foto: Goof Roos

Foto: Arie BarnhoornSr
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Engelandvaarders
Vanaf het strand van Noordwijk zijn in de jaren 1940-1945 verschillende pogingen gedaan om
naar Engeland over te steken. Soms met succes, soms met een dramatische afloop. Bekend is
de geslaagde oversteek van twee Noordwijkers en de mislukte poging van de zogenaamde
soldaten van Oranje. Jan Bruin en Jan van der Werff schreven in 1998 een boek over de
Engelandvaarders waaruit blijkt dat er meer mensen vanuit Noordwijk naar Engeland wilden
ontsnappen.

Willem Baalbergen
Al snel na de bezetting van ons land, op 5 juli
1940, slaagden drie studenten, Kees van
Eendenburg, Karel Michielsen en Freddie vas
Nunes vanaf het Noordwijkse strand naar
Engeland te ontkomen. Zij gebruikten hiervoor
een twaalfvoets jol, die normaliter op De Kaag
lag. Zij brachten de boot enkele weken voor hun
vertrek met een paard en wagen naar het strand
nabij Huis ter Duin. De dagen daarop
vermaakten zij zich met het spelevaren op zee. Op
4 juli hoorden zij dat alle boten van het strand af
moesten, waarop zij besloten de volgende dag
over te steken. Hoewel ze nog wel bij het vertrek
werden beschoten kwamen ze veilig in Engelse
wateren en werden daar op 7 juli door een
mijnenveger opgepikt. Twee dagen later werden
zij door koningin Wilhelmina ontvangen ,waarbij
zij zich uitvoerig over de situatie in Nederland
liet voorlichten. De drie mannen namen dienst bij
onderdelen van het Engelse en Nederlandse leger
en overleefden de oorlog.
Door boek, film en musical zijn de pogingen om
over te steken van Erik Hazelhoff Roelfsema en
zijn vier vrienden in augustus 1940 overbekend
geworden. Zij probeerden enkele malen, onder
andere vanaf het strand ten noorden van
Noordwijk, met een kano en een vlet te
vertrekken. Door het overkomen van water in de
boten lukte dat echter niet. Uiteindelijk wisten
zij als verstekening op een Panamese boot

Restant van het vliegtuig waarmee Leen den
Hollander sneuvelde.
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Engeland te bereiken. Hazelhoff
uiteindelijk adjudant van de koningin.

werd

Jan Roos uit Amsterdam wilde met twee
vrienden op 9 maart 1941 met een kano met
buitenboordmotor naar Engeland. Ter hoogte van
het Palace Hotel werden ze daarbij door Duitse
soldaten ontdekt en beschoten. De twee medeinzittenden werden gearresteerd en van Jan Roos
is nooit meer iets vernomen.
Een groep van 9 mannen, onder anderen uit
Leiden, Amsterdam en Den Haag, onder wie
Hans Fles, probeerden op 3 april 1941 met een
motorsloep over te steken. Nog voor ze konden
vertrekken werd een deel van de groep in een huis
in Leiden, door verraad van een Noordwijkse
elektricien, opgepakt. De meeste mannen van de
groep bezweken in concentratiekampen. De
elektricien werd na de oorlog tot levenslang
veroordeeld.
Twee in Indonesië geboren mannen, Bernard
Ruesink en Freddy van der Upwich, wilden op 11
juli 1941 vanaf het strand van Noordwijk met
een kano met buitenboordmoter naar de
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overkant. Hun kano liep al snel vol, zodat ze naar
de kust moesten zwemmen. In 1943 lukte het ze
wel, via de landroute, Engeland te bereiken.
Op 28 september 1941 ondernamen twee
studenten, Daan Boom en Henk Jonkers, de
oversteek naar Engeland. Er is alleen bekend dat
zij met een zeilkano zijn weggevaren. Daarna is
niets meer van hen vernomen.
Ook in de maand september van 1941 vertrokken
Bert Sloth Blaauwboer en Koos Schouwenaar met
een vouwkano vanaf het strand van Noordwijk.
Ook van hen is nooit meer iets vernomen.
In oktober 1941 ondernamen Sam Meijer, Harry
Meijler en Joke Sanders en vluchtpoging. Een
Rotterdamse garagehouder vervoerde hun stalen
kano naar het strand van Noordwijk. Hun kano
sloeg al snel om waarna ze met moeite het strand
weer konden bereiken. Bij een latere
ontsnappingspoging via land werden ze
gearresteerd en naar een concentratiekamp
gebracht. Daar zijn ze omgekomen.
Zeven personen, onder wie ene Van den Berg uit
Noordwijkerhout vertrokken
eind oktober/ begin november
1941 met een motorboot
vanaf het Noordwijkse strand.
Onderweg
kregen
zij
problemen met de motor
zodat doorvaren niet meer
mogelijk was. Ze werden door
een Scheveningse vissersboot
opgepikt, naar de wal
gebracht en opgesloten in het
Oranjehotel. Een aantal leden
van de groep moest het later
met de dood bekopen. Van de
man uit Noordwijkerhout is
verder niets meer vernomen.
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Boerenburg
Honderden jaren behoorde deze boerderij bij “Dijkenburg”, wat een grote buitenplaats is
geweest vroeger.

Leo van der Meer

Boerderij Boerenburgh

Fotoarchief: v.d.Meer

Het oudste wat ik er over vind is, dat Huybert
Heemskerk te Noordwijkerhout, vanaf 1721 de
boerderij “Boerenburg”pacht met ruim 35 ha
land. (Deze gegevens gekregen van Mevrouw
A.P.H. van Eeden uit Lisserbroek.)

Huygensdochter van Steyn, weduwe en
boedelhoudster van wijlen Willem van Noort,
voor de ene helft en aan de burgers Jan Jansen en
Jan Lindekes als aangestelde voogden over de 5
minderjarige
kinderen
van
Neeltje
Huygensdochter van Steyn, in huwelijk verwekt
bij de voornoemde burger Jan Jansen en nog
allerlei landerijen daarbij: totaal f. 8200,-.

Mevrouw
Gerlings,
eigenaresse
van
Dijckenburgh destijds, liet de boerderij in 1788
taxeren Groot omtrent 26 morgen en gebouwen
enz. Dit geheel was toen 15.000,- gulden waard.

De boerderij Boerenburg komt door erfenis op 25
november 1833 in handen van Mevrouw
Wilhelmina van Noort, weduwe van Jan
Zonneveld, die reder was te Noordwijk aan Zee.

Op 3 juni 1796 verkocht Mevrouw Maria
Cornelia Rietveld geboren Desamorie,
eigenaresse van Dijckenburgh, de boerderij
Boerenburgh aan de burgeresse
Grietje

Op 12 november 1849 verkoopt Wilhelmina van
Noort, weduwe van Jan Zonneveld de boerderij
Boerenburg aan haar zoon (ook) Jan Zonneveld.

Hierbij wat gegevens over de historie van de
boerderij Boerenburg.
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De herbouwde boerderij Boerenburg
Op 3-11-1857 overlijdt Wilhelmina van Noort
en wordt haar zoon eigenaar van Boerenburg,
zoals beschreven in de koopakte van 12-11-1849.

Fotoarchief: Leo v.d.Meer
overlijden, een weduwe (Cornelia van Leeuwen)
en 4 minderjarige kinderen achterlatend, te weten
Wilhelmina Johanna, Petrus, Anna en Cornelia
Johanna Zonneveld (mijn grootmoeder).

Op 27 mei 1856 komt Jan Zonneveld te
Op 3 november 1857 is de boedelscheiding van
Wilhelmina van Noort, weduwe van Jan
Zonneveld (de reder). Hierbij wordt genoemd:
Cornelia van Leeuwen, thans echtgenote van
Gerrit Vink, landarbeider, als moeder en voogdes
over hare vier minderjarige kinderen, genoemd als
hierboven.
Cornelia van Leeuwen, echtgenote van Gerrit
Vink, komt te overlijden op 25 augustus 1883 en
op 8 en 15 januari 1884 wordt de boerderij
Boerenburg met alle landerijen publiek geveild
bij notaris Theodoor Willem van der Schalk in
het Hof van Holland te Noordwijk Binnen.
Daarna in eigendom bij de familie Wassenaar.
Op 26 oktober 1899 verbrandde de oude
boerderij Boerenburg. De herbouwde boerderij
werd gesloopt in verband met de ontwikkeling
van het bouwplan Boerenburg tussen 1965 en
1970. Op de plek van de boerderij staat nu een
school.
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Noordwijkse duinaardappeltjes
Begin vorig jaar overleed Simon Leenheer. Hij was 92 jaar en zoon van een Noordwijkse
bakker, die zich in Rijnsburg had gevestigd. Die bakkerij was in de oorlog een toevluchtsoord
voor vervolgde joodse onderduikers. Daarvoor kreeg Leenheer de Israëlische onderscheiding
Yad Vashem. Later hield hij zich bezig met onderzoek naar lokale en regionale geschiedenis,
ook van Noordwijk waarover hij een boek vol interessante columns schreef. Het werd onder
de titel Noordwijkse Verhalen uitgegeven door uitgeverij Verhagen in Rijnsburg. Hier volgt
zijn verhaal over Noordwijkse duinaardappeltjes.

Simon Leenheer
De duinen hebben als natuurgebied veel moeten
inleveren. Wij mensen willen het heldere
duinwater tot de laatste druppel gebruiken, al is
dat om de auto te wassen. Maar de duinen lijden
daar onder. Onze techniek kan dikke stromen
rivierwater in de duinen pompen. Ook na al die
injecties blijven de duinen toch min of meer een
noodlijdend gebied.
Lang voor dat er duinwaterleiding was
uitgevonden, stond het grondwater in de duinen
soms zo hoog dat er kleine meertjes ontstonden en
de landschapschilders uit de tachtiger jaren van
de vorige eeuw schilderden duinmeertjes waarin
tevreden koeien stonden. In het begin van onze
eeuw, toen ons bevolkingsaantal in de Randstad
veel geringer was, waren de duinen een groen en
grazig gebied.
En in die tijden waren er hardwerkende, vlijtige
mensen die diep in de duinpannen kleine akkers
aanlegden, die enkele meters lager waren dan de
omgeving. Daar teelden zij de beroemde
‘duinaardappels’ die in onze herinnering de smaak
van alles op dit gebied ver overtroffen. Hier en
daar in de duinen zijn die akkertjes nog in
verwilderde staat te herkennen.
Diep in de duinen, waar bramen, duindoorns en
Salomonszegel groeien, daar hing toen nog de
geur van een smetteloos paradijs. Daar ritselden

de hagedissen en renden de konijnen. In die
omgeving groeiden die beroemde aardappeltjes.

Ruim een eeuw
Columbus bracht ze mee uit Amerika, waar de
aardappel al door de Indianen werd gegeten. Onze
voorouders, die erwten, bonen, rapen, kool en
brood aten, hadden wel ruim een eeuw nodig om
dit nieuwe voedsel te leren kennen. Maar in het
begin van de achttiende eeuw kwam de aardappel
snel omhoog. In de zeventiende eeuw wist men
nog niet zo goed wat men er mee aan moest. Toen
sprak men nog van ‘appelen van onder de eerde’.
Ook in Noordwijk duurde het tot 1745 voordat
op de Gasthuis-rekening voor het eerst een post
‘aard- en boomappelen’ voorkwam.
Misschien kwamen ze wel uit de duinen . . .
Voor 1745 was de aardappel nog een wat deftig
voedsel. Zoals champignons hier voor 1940 alleen
door ‘dure lieden’ werden gegeten.
Maar rond de jaren 1730 stonden er toch op de
akkers al heel wat aardappelen in onze streek. Dat
weten we van een ontwikkeling die in onze tijd
niet vreemd is. Juist.. er kwam belasting op! De
Staten van Holland en West-Friesland deelden in
1731 mee, dat nu ook over aardappelen de
tienden zouden worden geheven, zo als over alle
andere ‘tiendbare’ vruchten. Want dat vreemde,
rare produkt was door de slimme landbouwers
altijd een beetje buiten het beeld gehouden. Maar
regeringen hebben steeds méér geld nodig en dan
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Een duindel, hier groeiden die beroemde aardappeltjes.
worden de mazen van het net kleiner gemaakt.
‘t Is oervervelend om van de heerlijke smaak van
duinaardappels, de pikante geur van duindoorns
en de helderheid van duinwater weer op belasting
terecht te komen.
Maar we leven niet in een paradijs! Elke tiende
mud aardappelen was voor de pachter van de
tienden! Dat moest de nijvere kweker dan in baar
geld afdragen tegen de hoogste marktprijs. Die
tienden waren een, aan de bron geheven, belasting
die door de bloedgierige Tiendpachters tot de
laatste cent werd geïnd. Want zij hadden aan de
dorpsheer, de volksregering of de Staat van te
voren een geschat bedrag (pacht) betaald.

‘Doop’
De manier van het eten van de aardappels was in
Holland nog primitief. Midden in een schaal
gekookte aardappels stond een klein bakje, waarin
het aardappel- kookwater aangevuld met een
klontje reuzel stond, in de volksmond ‘doop’
genoemd.
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Foto: Arie Barnhoorn.sr

De aanzittenden pikten met de vork een
aardappel en doopten deze in het bakje.
Op Van Gogh’s schilderij ‘De Aardappeleters’ is
dat goed te zien.
Oude Noordwijkers herinneren zich nog met veel
plezier een gebeurtenis uit het begin van onze
eeuw. Prins Hendrik zat met jachtvrienden aan
tafel in één van de eerste Noordwijkse hotelrestaurants. Daar was een brave Noordwijker als
kelner werkzaam en hij riep bij het voorschrijden
van de maaltijd het, in Noordwijk nog jarenlang
gevleugd gebleven, woord: ‘Motten de heren nog
doop?’

Lekker
Een deftige kunstschilder uit het midden van de
vorige eeuw, die zeker niet de natuur in ging om
te schilderen, zei eens: ‘Wat is er nu mooi aan een
aardappelveld?’ De kwast - hij kende zeker niet de
smaak van nieuwe duinaardappeltjes met
roombotersaus . . . en peterselie!
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WOUTERSLAND Deel 2
Adriaan van der Does, eind 1481 door koop in bezit gekomen van het leengoed Woutersland,
is geen onbekende in de Noordwijkse historie. Hij was onder meer bekend als rentmeester van
de abdij van Rijnsburg, lid van de hoge heemraad van Rijnland en van 1488 tot 1502 baljuw
van Noordwijk. Hij trouwde tweemaal. Uit zijn eerste huwelijk met Lijsbeth van Cats liet hij
2 kinderen na, zoon Dirk en dochter Lijsbeth. Zijn eerste vrouw overleed in 1477. Adriaan
hertrouwde in 1487 met Geertruijt van Reijmerswaal, uit welk huwelijk meerdere kinderen
werden geboren. Tijdens zijn tweede huwelijk bewoonde hij huidige het pand Voorstraat 48.
Adriaan van der Does overleed in 1502 en zijn vrouw Geertruijt in 1514. Zij en hun kinderen
zijn de hoofdrolspelers in dit tweede deel van Woutersland.

Door Herman Schelvis
Eerste huwelijk tot 1477

Tweede huwelijk 1487 tot 1502

Adriaen van der Does X Lijsbeth van Cats
|
|
Elisabet *1470
Dirk *1472
X
Josina van Zuijlen

Adriaan v/d Does X Geertruit van Reijmerswaal
|
|
|
|
|
|
* Jan Hendrik Hugo Adriaan Aleyt Margriet
1487

In 1494 verkreeg hij van de leenheer Maximiliaan
van Oostenrijk bij octrooi toestemming om bij
het maken van een testament over al zijn
goederen, inclusief de lenen, te beschikken. In
september 1501 werd het bewuste octrooi door de
nieuwe leenheer Philips van Bourgondiën
vernieuwd.
Toen Adriaan op 24 februari 1502 kwam te
overlijden, werd duidelijk dat hij kort daarvoor, 6
februari 1502, een testament had op gemaakt,
waarin hij zijn goederen had vermaakt aan de
kinderen uit zijn 2e huwelijk. De omstreeks 1487
geboren zoon Jan werd daarin begunstigd met de
leengoederen te Noordwijk en Leiderdorp. Aan
zoon Dirk uit zijn 1e huwelijk waren hem eerder,
bij diens huwelijk met Josina van Zuijlen,

Maximiliaan van Oostenrijk
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verschillende goederen toegezegd. Aanvankelijk
had Dirk met de kinderen uit Adriaans 2e
huwelijk een regeling getroffen, waarin hij afzag
van de hem bij huwelijkse voorwaarden door zijn
vader beloofde goederen. Toen hij echter kennis
kreeg van het hem onbekende testament, voelde
hij zich gepasseerd en eiste een andere regeling in
de verdeling van de nalatenschap. Hij wilde ofwel
de hem bij de huwelijkse voorwaarden beloofde
goederen, ofwel de twee lenen te Leiderdorp en
Noordwijk waarop hij als oudste zoon recht had
en daarenboven zijn gerechte aandeel in de
overige goederen. Hij vond dat hij temeer recht
had op de lenen, omdat deze gekocht waren met
geld van zijn moeder.1
De 4e april 1502 werd de nog minderjarige Jan
van der Does Adriaansz door Philips, aartshertog
van Oostenrijk, beleend met een huijs ende
woninghe mit haeren toebehoren mit veertich
margen lants daertoe behoirende gehieten wouters
lant gelegen inden ambochte van nortich. Jans
moeder, Geertruida van Reimerswaal, werd
begunstigd met een jaarlijkse lijftocht van 100
pond Hollands. Willem van Reimerswaal, broer
van Geertruijda, had namens zijn minderjarige
neef Jan, hulde, eed en manschap gedaan.2 Jan
van der Does werd in 1512 meerderjarig en heeft
op de 14e augustus van dat jaar zijn eed als
leenman afgelegd.3
Dirk van der Does had onderwijl een verzoek
ingediend bij het Hof van Holland om een
onderzoek in te stellen naar de rechtsgeldigheid
van het testament.
Toen het Hof van Holland met een voor Dirk
ongunstige uitspraak kwam, ging Dirk met
betrekking tot deze kwestie in hoger beroep bij
de Grote Raad te Mechelen De op 24 december
1520 gedane uitspraak door de Grote Raad
luidde, dat Jan van der Does cum suis werden
veroordeeld om ofwel de twee renten die Dirk bij
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zijn huwelijk waren beloofd - twee jaarlijkse
renten van 225 gulden en 75 gulden - aan hem te
betalen, ofwel scheiding en deling te doen van de
door Adriaan nagelaten eigen goederen. Er werd
een termijn van 3 maanden gesteld om aan deze
eis te voldoen. Bij niet nakoming zou aan een
door Dirk tevoren gedaan aanbod moeten worden
voldaan. Dit aanbod behelsde dat Dirk zou afzien
van de rente van 75 gulden, en verder de
leengoederen zou ontvangen plus een kindsdeel
van de eigen goederen. Beide partijen zouden via
door hen opgestelde lijsten de door hun vader
geschonken goederen inbrengen. Na inlevering
van de inventarislijsten, diende Dirk een protest
in tegen de inventarislijst van Jan cum suis. Hij
eiste de twee lenen met de vruchten daarvan op,
die de jaren daarvoor door Jan van der Does waren
geïnd. Jan stelde dat bij de uitspraak van 1520 de
lenen niet aan Dirk waren toegewezen; hierin was
alleen Dirks actie op de lenen gereserveerd.
Verder zei Jans partij dat zij de voorkeur hadden
gegeven aan het afstaan van de beide renten aan
Dirk. De laatste antwoordde dat zij echter te laat
op dit voorstel hadden gereageerd. Jan van
Schellacht, deurwaarder van de Grote Raad, gaf
eind maart 1522 opdracht aan Gerijt van
Assendelft, stadhouder van de lenen van Holland
en Gerijt van Lochorst, leenheer van het betwiste
leen te Noordwijk, om Dirk in het bezit van het
leen te stellen. De deurwaarder begaf zich daarna
naar Rijnsburg en beval Vincent Jacobsz van
Reijmerswaal, gemachtigde van de kinderen uit
Adriaans tweede huwelijk, en Gerijt Jan
Kerstensz, pachter van het leen, om dit toe te
laten. De deurwaarder dagvaardde Vincent van
Reijmerswaal en Jan van der Does om op 9 mei
voor de Grote Raad te verschijnen.
Bij vonnis van 13 april 1526 bepaalde de Grote
Raad dat Dirk recht had op het leen. Hij moest
echter een kindsdeel van de veldopbrengst uit het
Noordwijkse leen afstaan aan zijn halfbroers en
zusters. De 25e augustus 1526 kreeg de pachter

24

Blauwdotter nr.157

van het Noordwijkse leen van Jan van Schellacht
opdracht om de opbrengst van het leen over de
jaren 1525 en 1526 aan Jan cum suis af te dragen.
Dirk wilde echter de vruchten van 1526 en de
volgende jaren zelf behouden. Omdat hij nalatig
bleef in het uitvoeren van de bij vonnis van 1526
gestelde voorwaarden, daagden Jan cum suis hem
voor de Grote Raad. Ter andere zijde stelde Dirk
dat Jan en zijn gevolg, die slechts recht hadden
op een kindsdeel, alle vruchten van beide lenen
waren blijven innen. Hij diende op zijn beurt een
klacht in bij de Grote Raad gericht tegen Jan
cum suis. Omdat Dirk en zijn vrouw bleven
volharden in hun weigering om de bij vonnis
vastgestelde erfdelen en hun aandeel in de
inkomsten van de lenen aan Jans partij af te
dragen, werd Dirk nogmaals voor de Grote Raad
gedaagd. Jan cum suis verkregen nu van de Grote
Raad toestemming tot de gerechtelijke verkoop
van het betwiste leen.
Op 13 juli 1529 werd de beslissing tot openbare
verkoop bij vonnis door de Grote Raad
bekrachtigd en de 29e oktober van dat jaar vond
de openbare verkoop van het leen Woutersland
plaats inden Hoern te Leiden.
Als hoogste bieder werd Jan van der Does voor
200 carolus gulden, boven de nog uitstaande
schulden, de nieuwe eigenaar van het leen.4 De
verslagen van de Grote Raad met betrekking tot
dit onderwerp zijn hierna niet langer vervolgd.
In het archief van de Leen en Registerkamer zijn
nadere bijzonderheden aangetroffen, die meer
duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop
deze openbare verkoop tot stand is gekomen. Na
een bezoek van een deurwaarder aan de te Delft
vertoevende Dirk van der Does, werden op last
van de deurwaarder executeur in de kerk te
Noordwijk op vier zondagen, gelegen tussen eind
november 1528 en half januari 1529, de
kerkgeboden afgelezen. Op de vier daaraan
voorafgaande zaterdagse marktdagen te Leiden,
werden deze geboden aldaar eveneens afgelezen.

Vooruitlopend op de openbare verkoop, had Jan
van der Does, via zijn broer Hendrik, een bod
uitgebracht van 200 carolus gulden boven de door
de Grote Raad verordonneerde betalingen aan de
mede erfgenamen. De 22e januari 1529 hield de
deurwaarder executeur zijn zitdag te Leiden om
het leen bij opbod te verkopen en omdat aldair
nijement en quam die tot tvoors(eijde) leen meer
geboden hadde dan de voors(eijde) jan vander does
ende dat hij bij dien laetsten verhoogere bleef zoe
hadde de deurwairder den coop aangeslegen ende
den palmslach gegeven voor de voors. somme van
twee hondert carolus guldens eens boven de lasten.
De 13e juli van dat jaar werd de voorgenomen
verkoop door de Grote Raad te Mechelen
goedgekeurd, terwijl op de 29e oktober
daaraanvolgende de openbare verkoop inden
Hoern te Leiden plaats vond.
Volgens de op13 juli 1529 gedane uitspraak van
de Grote Raad zou Jan van der Does pas als
eigenaar van het leen met haar toebehoren worden
erkend, nadat hij de kooppenningen aan de griffie
van de Grote Raad had overgemaakt. Dirk van der
Does werd daarbij veroordeeld deze beslissing te
gedogen en de gemaakte kosten van het proces, de
kerkgeboden en de overige lasten te restitueren
aan de leden van de Grote Raad. Omdat Jan van
der Does in gebreke bleef de 200 karolus guldens
aan de Raad over te maken, werd de bieding op 21
januari 1530 heropend. Jan van Barrij, als
gemachtigde van Adriaen Stalpaert, rentmeester
generaal van Kennemerland en Friesland, heeft de
voors(eijde) van barrij dair vooren meer geboden zes
hondert rinsguldens van XL groeten vlaemscher
munten tstuck. De kinderen uit Adriaans tweede
huwelijk, Adriaan, Hugo, Hendrik, Margriet en
Alijt van der Does, verhoogden daarop het bod
met honderd rijnsguldens, gevolgd met een zelfde
verhoging door Jan van Barrij. Dit biedspel werd
nog een aantal malen herhaald, en eindigde
tenslotte met het door Jan de Barrij gedane bod
van die somme van twe duijsent negenhondert ende
vijftich rinsguldens munten voorseijt.5 Met Adriaen
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Keysershuys, gelegen in het keizerlijke Leen Woutersland. De naam Keyserswey is hieruit
ontstaan.
Stalpaert was het leen in handen gekomen van
een telg, stammend uit een voornaamVlaams
geslacht van staatsambtenaren, een architect, een
schilder, een priester/schrijver enzovoorts.

1

2
Omstreeks 1528 werd door commissaris Lambert
de Briarde in een in het Frans gesteld proces
verbaal, gewag gemaakt van ’t Keysershuys als
behorende tot de nagelaten persoonlijke
eigendommen van Adriaan van der Does. Het
huis was gesitueerd in het van oorsprong
grafelijke leen Woutersland, een leen dat in de
16e eeuw in het bezit van Keizer Karel V was
gekomen. Aan dit keizerlijke leenbezit heeft de
Keyzerswey haar huidige naam te danken.
Desondanks werd de naam Woutersland in de
leen- en transportaktes tot ver in de 17e eeuw
gehandhaafd.

3
4

4

5

Inleiding bij de processtukken Grote Raad
van Mechelen m.b.t. het proces tussen eiser
Dirk van der Does en verweerder
Jan van der Does.
N.A. Graven van Holland. Toegang 3.01.01.
LRK, inv. nr. 122c, fol. 36v.
N.A. LRK, inv. nr. 122c, fol. 35v-27.
K.B. Chronologische lijsten van de
Geëxtendeerde Sententiën berustende in het
archief van de Grote Raad van Mechelen.
Deel VII. J.Th. de Smidt. N.B. De lijsten
bevatten korte uittreksels van de sententiën
berustende in het archief van de Grote Raad
van Mechelen. Het gedeelte van dit artikel
vanaf noot 3 t/m noot
is hieruit samengesteld. Met dank aan Harrie
Salman voor zijn afgestane gegevens m.b.t.
deze bron.
N.A. LRK, inv. nr. 125c, fol. 24 t/m 27.

Dank aan gulle gevers
In 2010 heeft het Museum van diverse gevers veel artikelen van textiel en anderszins ontvangen. Hierbij
zijn een paar topstukken.Bij het maken van textielexposities zullen we hier dankbaar gebruik van
maken.Fijn dat u aan ons denkt; hartelijk dank !
Sjaan van Kekeren-Brouwer
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Uit het Museum Foto Archief

Oude Jeroenskerk Foto: Willem Krol
De restauratie van de Oude Jeroenskerk in 1906. Fotos komen uit het archief Kloos.
Fotograaf J.Braakman.
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Vijftig jaar van Noordwijk af
Iedere keer als de Blauwdotter op de mat valt pak ik hem als eerste om te lezen. Al 50 jaar ben
ik van het dorp af en altijd nog krijg je het thuisgevoel als je er over leest.

Arie Jan Korbee
De verhalen van Ees Aartse spreken me erg aan.
Over de oorlog en de maatschappelijke
omstandigheden in die tijd, het is of hij mijn
eigen herinneringen vertelt. Over de zee
verkenners ook, omdat ik als een van de groenen
(de Doormangroep)me hem nog goed kan
herinneren, ook zijn broer Frans( we noemden
elkaar Kobusrarekoek). Zij zaten bij de gelen, de
van Speijkgroep, er was een gezonde rivaliteit
tussen de groepen en vanzelf keken we op elkaar
neer. Gerust kan ik zeggen dat die ervaringen bij
de zeeverkenners onder leiding van Schipper Dick
van Delft mijn verdere leven zeer heeft beinvloed,
hij had een grote positieve invloed op ons.

Dirk Spaanderman

Het artikel Winkelen in Noordwijk riep bij mij
andere herinneringen op. De mensen die uit
noodzaak een eigen winkeltje begonnen in
bijvoorbeeld de voorkamer van het huis is zo‘n
ervaring die ik me nog goed kan heugen. Ik ben
zelf van 1932 en ik zal een jaar of 4 geweest zijn
toen mijn vader startte met een viswinkel. Als
jongen van 9 jaar was hij al genoodzaakt te gaan
werken in de visserij, op het land of in de rokerij
(de bokkemdam,er waren er wel vijf), dus
scholing heeft hij niet veel genoten. En na een
leven van haringvisser , landarbeider ,rokerij
werker ,huisschilder bij hotel de Hollander en
steuntrekker door werkloosheid (het stempelen) is

Fotograaf: Goof Roos
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hij in de Piet Heinstraat zijn eigen winkel
begonnen. Wat een werk heeft die man verricht.
Handig als hij was bouwde hij een werkplaats
achter het huis samen met zijn broer die destijds
naast ons woonde. Dus als metselaar had hij ook
nog kunnen werken, maar er was geen werk. In
die schuur was een eigen ruimte om vis te roken,
een bak waar paling in zwom, een gemetselde
oven waarop hij de vis bakte.Als ik uit school
kwam en hij daarmee bezig was kreeg je weleens
een gebakken haring en dat was een heerlijkheid .
In de winkel, dat was dus de voorkamer, kwamen
een toonbank, een ijskist (dat was een
dubbelwandige geisoleerde bak van een meter
breed en lang met een diepte van tachtig cm. met
zink bekleed) . Een uithangbord in de vorm van
een scheepsboeg met “DE VISWINKEL’
erop.Het meeste zelf gemaakt. Ik weet nog dat er
dan staven ijs van 20cm. in het vierkant en een
meter lang gehaald werden ,dat moest ik later ook
doen,die dan verbrokkeld in die ijskist werden
gedaan om de vis goed te houden.Bij Gerrit
Ammeraal of bij Van Rijn in de Schäfferstraat
werden die gehaald.
Tegen de concurrentie in werd er toch een
broodwinning mee behaald, wij hadden als een
van de weinigen een telefoon thuis, dat hielp ook.
Ik weet het nummer nog: 414. En concurrentie
was er genoeg. Zo herinner ik me nog Janus
Hazenoot (de Clipper) met zijn haringkar, de
Manus (van der Niet ), De Abel, Ai Prein met zijn
zonen, Dirk Spaanderman.
Bijnamen weet ik nog wel maar de echte namen
zijn me ontschoten, zo ging dat vroeger, en zij
hadden allemaal zo‘n kar waarmee ze op vaste
plekken in het dorp hun handel dreven.
Moeder ondersteunde de handel met op de fiets
een mand met gerookte paling waarmee ze ging
venten tot in Aerdenhout toe. Mijn broer Floor
ging, ook voor de zaak werken met een eigen
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bakfiets, een motorbakfiets, naar de dorpen in de
buurt zoals Voorhout en Noordwijkerhout.
Nog voor de oorlog van 1940 werd in een
doorbraak, wat de Bomstraat werd, een winkel
betrokken, wat al een hele verbetering was, want
dan hadden we thuis meer ruimte die hard nodig
was met een gezin van 9 kinderen. Vader was een
auto didact in praktische dingen maar een
boekhouder is hij nooit geworden en als s avond
de opbrengst van de dag moest worden geteld zat
hij het geld op stapeltjes te leggen om te tellen ,
wat hij heel secuur deed.
In de schaarse jaren van de oorlog was er weinig
handel,(geen visserij). Toen moest er bij verdiend
worden met eigen teelt tabak van de volkstuin,
dus ook dat was weer een idee van hem.
Hij had meer ideeën, zo maakte hij met zijn
andere broer van een halve harington een
schrapmachine voor aardappelen. De bodem werd
draaibaar gemaakt en aangedreven door een
centrale as en een fietsaandrijving. De binnenkant
was bekleed met cement met fijn grit en
schrappen, een emmer met water en een
hevelslang zorgden voor spoeling. Er was niet veel
brood te krijgen, dus was twee keer warm eten
nodig, ga maar schillen voor een groot gezin.
Toen er geen brandstof voor de kachel meer was
maakte hij een cilindrische bus ter grootte van
een kachel, centraal een ronde houten stok met
een diameter van 5cm. en daarom heen werd dan
zaagsel ,afkomstig van de rokerij, gestampt, de
stok werd verwijderd en zo onstond een
verbrandingskanaal. Het brandde uren met een
felheid van een gasvlam waardoor de kachel soms
roodgloeiend werd.
Om aan vis te komen probeerde hij langs het
strand, toen het nog mocht, met een kistvormige
boot, die aan de achterkant open was, wat te
vangen. Zijn idee was als ik hem met een
snijbord, zoals bij het garnalen vissen langs het
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Fotoarchief Arie Barnhoorn

Voorstraat 1905 Noordwijk Binnen. Foto: J. Braakman

Bomsteeg (Bomstraat) Noordwijk aan zee. Foto archief: Museum Noordwijk
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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

Admiraal schilders - Stichting MOBO Foundation Van der Wiel Bouw b.v. - Van Asten elektrotechniek
Project Sponsors
Admiraal schilders - Delta Medical Scientific Instruments b.v. - Jora Vision b.v. Koninklijke Beuk -Lionsclub Noordwijk - Rotary afdeling Noordwijk-Katwijk Stichting Baalbergen Fonds - Van Asten elektrotechniek - Stichting Vrienden van
het Museum Noordwijk
Club van 100 sponsors
Alexander Hotel - Autobedrijf Boot - Autobedrijf van der Voorn - A.C. Groeneveld - A.S.P
Administratiekantoor Schilte&Partners - ArtNoordwijk J.Asselsberg rekl.techniek - Drinkland
Noordwijk b.v. - Expert Noordwijk - Gebr.v.d.Putten b.v. - Inkopak Holding b.v. - J.Bakker - J&R
Lijm&Metselwerken - J.A.Verbeek & H.Kors - H.van Rijn - Keur Slagerij Krijn van der Bent - Kok &
Butler catering - Korbee architectenbureau - Kraska b.v - Marco Heemskerk Natuursteen Makelaarskantoor Warmond - R.v. Egmond - Padero Kapsalon - Onderhoudsbedrijf vlak en strak Ouddeken Assurantien b.v./ Regiobank - Reisbueau de Haan - Restaurant Het Zuiderbad - Salon van
Zuylen - Slender You Noordwijk - Van Asten Elektrotechniek b.v. - Van der Meer makelaars &
Taxateurs - Villapark Witte Raaf - Woonhart advies beheer huur en verhuur - Yvonne's Haarstijl.

Sub Sponsors
Admiraal de Wit Visrokerij - Admiraal Schilders b.v. - Boekhandel van der Meer - Dekker Doeland 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 Katwijk - Notariskantoor Noordwijk - NOV Noordwijk - Putman Installaties b.v. - Spider
Media b.v. - Van Duyn accountants en belastingadviseurs - Verhagen uitgeverij b.v.

