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Genootschap “Oud Noordwijk”

Ereleden 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

Bestuur Genootschap “Oud Noordwijk”
Voorzitter:
Anton Kors

Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Lid:

Cees van der Bent
Thea de Vries
Aya de Bes
Jan Hoogeveen

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

071-3619588
071-3613260
071-8873804
071-3616327
06 53554722

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

Conservator en Contact vrijwilligers: conservator@g-o-n.nl
Lidmaatschap G.O.N. 2012: Rabobanknummer: 10.13.51.542

15,00 euro per jaar - 17,50 euro per jaar buiten Noordwijk
20,00 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 Thea de Vries: Tel. 0718873804 of per e-mail penningmeester@g-o-n.nl. Kijk ook op onze website
www.museumnoordwijk.nl. Indien u overweegt 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 e-mail info@noordwijknotarissen.nl.

Openingstijden Museum Noordwijk
Vanaf 3 november t/m 24 februari 2013
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondags van 14.00 tot 17.00 uur

Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Vanaf 6 april t/m 5 oktober 2013
Open zaterdag en zondag van 14.00 -17.00 uur
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C O L O F O N

Donderdag 29 november
in de Muze
De Noordwijkse première van …………….

is een uitgave van het
Genootschap “Oud Noordwijk”

Eindredacteur
Petra van Noord

Redactie
Willem Baalbergen
Gerard de Lange
Peter Mulder

Presentatie
Tekstcorrectie: Ingrid Koops
Beeld: Arie Barnhoorn
Vormgeving: Paul Berkhout
Verspreiding: Bernard Matser

KEES, DE ZOON VAN DE STROPER
Na 50 jaar teruggevonden op een zoldertje

Voor een reactie:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk

e-mail naar:
redactie.blauwdotter@g-o-n.nl

Vertoning van de grotendeels in Noordwijk opgenomen
kinderfilm uit 1950. Voorafgaand een reportage over de
hoofdrolspeler.

Toegang gratis
Wanneer: donderdag 29 november
Aanvang: 20 uur
Waar: Theater ‘De Muze’, Wantveld 2,
Noordwijk aan Zee (parkeren gratis)
071 3646226
Voor wie: elke geïnteresseerde
Mogelijk gemaakt door het Baalbergen Fonds.

Het copyright op alle artikelen in
dit blad berust bij het G.O.N.
Niets uit deze uitgave mag geheel
of gedeeltelijk worden
overgenomen of vermenigvuldigd,
in welke vorm dan ook, dan na
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
SSN:1381-1592

Informatie: NENS: Ard Zandbergen 071 3614858
ard.zandbergen@nens.nl Antiquariaat Moby Dick:
Wim Baalbergen 071 3619498 mobydick@xs4all.nl
Omslag: Piet van Rooyen op de schimmel van manege
Kees Barnhoorn (obat) aan de Schoolstraat.
Omslag nr. 162 Foto Bert van Duijn
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Van de bestuurstafel
Anton Kors
Op 30 september hebben we de expositie
‘Het
Verleden
Bewaard
50
jaar
collectievorming Museum Noordwijk’
afgesloten. Het was een goed bezochte
expositie, die een goed beeld gaf wat er in
de loop van 50 jaar aan kunstschatten door
het Genootschap is bijeengebracht.
Na de afsluiting is gelijk begonnen met het
vernieuwen van de verlichting in het hele
museum. Als op 3 november de expositie
‘De porceleinfabriek De Kroon 1906 –
1910’ voor het publiek wordt opengesteld,
dan kunt u met eigen ogen zien dat het een
kwaliteitsverbetering zal zijn. In het hele
museum werken we dan met dezelfde
lampen, een geweldige aanwinst!
Graag vragen wij uw aandacht - als lid van
het Genootschap “Oud Noordwijk” - voor
de grootste uitdaging waar wij op dit
moment voor staan, namelijk een collectieuitbreiding van vazen van Porceleinfabriek
De Kroon. Porceleinfabriek De Kroon is
onlosmakelijk verbonden met Noordwijk.
Deze Porceleinfabriek is opgericht in 1906
en heeft haar activiteiten gedwongen
moeten staken in 1910. De vestiging was in
de voormalige conservenfabriek ‘Anna’ aan
de Gooweg, ongeveer op de plaats waar
lange tijd het hoofdgebouw van het
Zilveren Kruis stond.
Ons is een unieke mogelijkheid geboden
om in het bezit te komen van een te koop
staande particuliere collectie. Met de
aankoop van deze collectie zal Museum
Noordwijk een geweldige kwaliteitssprong
kunnen maken. Wij zullen hiermee een

toonaangevende positie op museaal gebied
verkrijgen. Een fantastische kans die het
Museum én Noordwijk niet voorbij mogen
laten gaan en die wij - met medewerking
van u - graag willen realiseren.
De beoogde collectie-uitbreiding kost
€ 20.000,00. Wij beseffen dat het veel geld
is in deze crisistijd, maar wij zijn ervan
overtuigd dat de uitbreiding deze
investering meer dan waard is.
Als lid van het Genootschap “Oud
Noordwijk” kunt u ons hierin geheel
vrijblijvend ondersteunen met een
minimale bijdrage van € 10,00. Uw gift
kunt u op onze rekening 10.13.51.542 ten
name van Genootschap “Oud Noordwijk”,
onder vermelding van “Kroonvazen”
overmaken. Uiteraard zijn ook andere
bedragen meer dan welkom.

We zijn dringend op zoek naar uitbreiding
van ons team suppoosten:
Een suppoost zal voor een of meerdere
dagdelen per week of maand als
gastheer/vrouw in de receptie van het
Museum Noordwijk aanwezig zijn en daar
onze gasten ontvangen. Lijkt het u leuk om
een paar uurtjes in de week in een gezellig
team vrijwilligerswerk te verrichten?
Neem dan contact op met voorzitter@g-o-n.nl
of kom eens langs in ons Museum
Noordwijk aan het Jan Kroonsplein en
maak een praatje met een van de
suppoosten om meer te horen over de
werkzaamheden.
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De tweede wereldoorlog in
gebruikte schoolschriften
Op 2 april 2012 kreeg het museum van de heer J.Hazenoot, Piet Heinstraat 33, twee gebruikte
schoolschriften volgeplakt met allerlei documentatie uit de Tweede Wereldoorlog. Deze
schriften zijn van Hiltje (Hilde) Plug uit Canada. Via de heer Hazenoot schenkt zij deze
schriften aan het museum.

Ees Aartse

Ik kreeg de schriften toegeschoven met de
vraag: ‘Kun je daar wat mee?’
Met verbazing heb ik de schriften
doorgelezen. Hoe komt een meisje van
negen jaar ertoe om - ruim vijf jaar lang alles wat zij belangrijk vond uit de
oorlogsjaren in gebruikte schoolschriften
te plakken. Het is een unieke verzameling
geworden.
Niet
alleen
door
de
krantenknipsels, maar ook door de
distributiebonnen, postzegels, grappen
over oorlogsleiders, uitspraken vanuit de

Oorlogshumor
overgeschreven
uit de Volkskrant

straat, een brief van het Rode Kruis waarin
stond dat het goed ging met haar vader tot
zelfs een Jodenster! Hilde schreef dat ze
deze ster van haar vader had gekregen. Hij
had hem gevonden in een leegstaande villa
in De Zuid.
Op de begeleidende brief stond een emailadres. Noordwijk-Canada: in een
fractie van een seconde is er contact. Wat is
de wereld dan klein geworden! Ik heb haar
gevraagd waarom ze als negenjarige begon
met het volplakken van oude school-
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schriften met allerlei oorlogsdocumentatie.
Daar kon ze geen antwoord op geven. Haar
broer Jacob verzamelde ook alles. Zij is
toen ook gaan verzamelen. Misschien een
soort kopieergedrag? Waar de schriften van
haar broer terecht zijn gekomen, weet ze
niet.
Zij vindt het fijn als in de Blauwdotter
aandacht wordt besteed aan haar schriften.
Zij heeft ook haar oorlogsherinneringen op
papier gezet.

De schriften
Om u een indruk te geven wat Hilde
zoal over de jaren 1940-1945
verzamelde, laat ik u een paar kopieën
zien uit de schoolschriften. Voor
belangstellenden liggen de schriften bij
het Genootschap “Oud Noordwijk” ter
inzage op iedere donderdag van 10.00
tot 16.00 uur (Jan Kroonsplein 4 te
Noordwijk).

7

Onrust of avontuur?
Volgens haar distributiekaart is Hiltje
(Hilde) geboren op 19 november 1930.
Hilde heeft een avontuurlijk leven achter
de rug.
Na haar schooltijd heeft ze van januari
1949 tot en met december Amsterdam
gewerkt in een kindertehuis en daarna in
een kindertehuis in Amersfoort.
Met een kamergenote ging ze in november
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1953 naar Engeland en werkte daar in het
Isolation Hospital als ‘nurses aid’ en vanaf
juli 1954 werkte ze in het Diabetic
Convalescent Home.
In januari 1955 verruilde ze Engeland voor
Frankrijk en werkte in Roubaix als
gouvernante.
Ze keerde begin 1956 terug naar
Noordwijk en ging in Sole Mio werken.
Hilde schreef in 1958 op een advertentie
waarin men iemand vroeg die Frans kon
spreken om voor een aantal weken in het
Hans Brinkerthuis op de hoek van de
Rembrandtweg
en
Pickéweg
(nu
Erasmusweg) voor drie kleine kinderen te
zorgen.
Hilde verhuisde daarna met de kinderen en
familie naar België en werkte daar ook als
gouvernante.
Vanuit België vertrok ze een jaar later naar

Canada omdat, schreef ze, het haar een
goed land leek.
Even het zwerven moe ging ze in 1960
terug naar Noordwijk en werkte van
oktober 1960 tot juni 1961 als
boekverkoopster bij Vroom & Dreesman.
Na een korte periode in Engeland, waar ze
als ‘nanny’ werkte, vertrok ze in 1962
definitief naar Canada. In Canada lag haar
hart. Ze werkte als ‘nanny’ in Toronto,
Ontario en Vancouver. In Canada
ontmoette ze haar man, een Engelsman, of
zoals ze me schreef een English-Canadian
die in 1969 met haar, een Dutch-Canadian,
trouwde. Ze woont nu in Agassis op ruim
twee uur rijden van Vancouver. Maar ja,
wat zijn afstanden in Canada!
Ze is niet vaak terug gegaan naar
Noordwijk. Eén keer heeft ze haar twee
zoons meegenomen.

Vierde klas van de Bardelmeierschool aan de Huis ter Duinstraat. In de cirkel Hiltje PLug.
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Herinneringen aan de tweede
wereldoorlog
Hilde Plug
Mobilisatie
De oorlogsdreigingen in Europa door
Hitler-Duitsland leidden ertoe dat
Nederland in 1939 mobiliseerde.
Noordwijk zat opeens vol soldaten. Ze
werden ondergebracht in leegstaande
hotels en scholen. Ook in onze school.
Mijn vierde klas (ik zat op de
Bardelmeierschool aan de Huis ter
Duinstraat) werd ondergebracht op zolder
van een huis, Het Kraaiennest genaamd, op
de hoek van de Quarles van Uffordstraat en
de Egbert de Grootstraat.
Wij vonden het wel leuk. In het
speelkwartier gingen we met de
onderwijzer een eindje de Duinweg op.
Waar de andere klassen waren, weet ik
niet.
De soldaten hadden in de mobilisatietijd
weinig te doen. De mensen inviteerden
hen om koffie te komen drinken. Bij ons
kwamen regelmatig twee soldaten. We
hadden toen nog echte koffie!
De keuken van de soldaten was in een villa
op de Zuid-Boulevard. De soldaten die bij
ons kwamen zeiden dat - als je dat wilde je met een pan het overgebleven eten uit
de keuken kon halen. Het eten ging anders
toch maar naar de varkens in de buurt,
dacht ik. En daar ging ik met een
aardappelemmertje naar de Boulevard. Op
de terugweg zette ik het emmertje zo nu
en dan neer. Erwtensoep, ‘Stew’1) was
zwaar om te dragen. Waarom ik, negen
jaar, er op uitgestuurd werd, weet ik niet,
maar de erwtensoep smaakte heel lekker.

.

.

Aantekeningen Ees Aartse
1)Ik denk dat Hilde het Nederlandse woord

‘snert’ vergeten is en het Engelse woord
‘stew’ hiervoor gebruikte. Besef wel dat ze
intussen 50 jaar in Canada woont!
(Vervolg in de volgende Blauwdotter waarin Hilde
schrijft over de oorlogsjaren in Noordwijk en in
Haren in de provincie Groningen.)
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Uit de bedstee geklapt
Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer
Foto: Eli van Kekeren
Een poos geleden werden we verrast met een bijzondere gift: een bovenlaken uit 1804 en twee
kussenslopen uit 1787 en 1838.

Het beddengoed is gemaakt van
handgeweven linnen. De jaartallen weten
we zo precies omdat er zowel op het laken
als op de kussenslopen mooie levensbomen zijn geborduurd met monogrammen van bruin zijden garen in
kruissteek (is waarschijnlijk zwart geweest,
maar verkleurd).
Het bovenlaken bestaat uit twee verticale
banen, die met de hand aan elkaar zijn
gezet.

Aan de ene zijkant van het sloop uit 1787
zit een tussenzetsel van ragfijne gekloste
Vlaamse kant en aan de andere zijkant
bandjes. Het sloop uit 1838 heeft aan de
ene zijkant een tussenzetsel van tule
doorstopwerk en aan de andere zijkant
bandjes.
Inmiddels waren we nieuwsgierig
geworden naar het gebruik van zulk
beddengoed. Het is namelijk te mooi om
elke dag te gebruiken.
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Een oproep ging rond in textielminnend
Nederland. Van diverse musea kregen we
hun bevindingen toegestuurd.
Zelf hebben we ook onderzoek gedaan. Bij
een bezoek aan het Dordrechts Museum
stonden we opeens oog in oog met een
schilderij ‘De Dordtse vierling’. Op dit
schilderij is net zo’n kussensloop te zien.
Ook in de Lakenhal in Leiden hangt een
schilderij ‘Kraamvisite’ van Matthijs Naiveu
1647 – 1726.
We zijn tot de conclusie gekomen dat het
pronkbeddengoed is, dat vanaf circa 1600
in het grootste deel van Nederland
gebruikt werd voor speciale gelegenheden,
zoals huwelijk, geboorte en overlijden. Het
lag in de bedstee. Dat verklaart ook dat de
kanten tussenzetsels aan de zijkant van de
kussenslopen zaten. De kant was op zo’n
manier beter te zien. Vaak werden er
gekleurde lapjes stof (blinkertjes) achter

11

de kanten gelegd. Rood of blauw bij
feestelijke aangelegenheden, de kleur was
afhankelijk van waar men woonde. En
zwart bij overlijden.
Ook in de linnenkast werden de slopen zo
gevouwen dat de kanten tussenzetsels
goed zichtbaar waren. Linnenkasten waren
een statussymbool.
Deze aanwinsten zijn tevens de oudste
stukken die we in ons textieldepot
bewaren. We hopen ze een dezer jaren te
laten zien op een tentoonstelling.
Bronnen:
Boek: Onder de dekens, tussen de lakens…
Bulletin van de NVKKMS, Elly de Vries
Museum Huis van Gijn, Dordrecht, Chris de Bruyn
Artikel ‘Slapen als Rembrandt’ van Lia BaumeisterJonker
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Van een redding en een paard
Jaap van der Meulen (De Vlieg) is in het bezit van een boekje dat Jan Kloos speciaal voor zijn
grootvader, Klaas van der Meulen, maakte. In het boekje zijn knipsels geplakt uit het
Rotterdamsch Nieuwsblad van 3 december 1897. Het verslag beschrijft de stranding van een
schip op 1 december ten noorden van het dorp.

Willem Baalbergen
De bemanning van het
schip bestond maar uit één
persoon, een jonge man.
Ene Willem van Rijn ging
op een paard de zee in om
de jongen van het schip te
halen, maar deze was al in
het water terecht gekomen.
Hij dreigde daarbij te
verdrinken, maar werd
door Klaas van der Meulen gegrepen en
aan de wal gebracht. De geredde jongen
werd daarop, verstijfd van de kou, met een
paard en wagen naar het dorp gebracht. In
hotel Konijnenburg, met droge kleren en
achter de kachel, vertelde de drenkeling,
Arend den Dulk uit Scheveningen, zijn
belevenissen:

‘We zijn op 29 november in
een hevige storm door een
driemaster aangevaren. Acht
mannen van mijn schuit
sprongen over op het andere
schip. Ik was echter achter op
het schip en voor ik naar de
voorsteven kon komen, was
het andere schip al te ver uit
de buurt. Hulp van die zijde
was vanwege het slechte weer niet meer
mogelijk. Alleen op het schip dat ondanks
een groot gat in de boeg bleef drijven,
dobberde ik twee dagen en nachten rond.
Tot de kust in zicht kwam, ik dacht dat het
Engeland was.’
Aan Klaas van der Meulen en Willem van
R(h)ijn is op 19 januari 1898 ieder tien
gulden
als
gratificatie
toegekend.
In het bewuste boekje staan
ook enkele tekeningen van
het bovenstaande gebeuren.
En er zit een briefje in,
waarschijnlijk van de hand
van dezelfde Klaas van der
Meulen:
‘Toen ik nog in Noordwijk
aan Zee was en wij in de
duinen aan het helm planten
waren, dit geschiedde onder
mijn leiding, hadden we soms
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ook een paard en wagen nodig. Het was
wintertijd met guur en koud weer en het
paard moest dan buiten aan de kar zijn
middagvoer
opeten.
Daar
kwam
uiteindelijk verbetering in toen de baas
van het paard, Jan Marbus, een
verplaatsbaar houten schuurtje liet maken.
Daar werd het beest dan onder schafttijd
ingezet. Dat was een grote verbetering
voor het paard, dat Jaap heette. Ik schreef
toen dit versje in de schuur:

De dank van een paard
Wat heb ik vaak in duin in ‘t barre jaargetij
zo buiten in de kou mijn haver moeten eten.
Mijn hooi woei altijd weg, de deken langs mijn zij
ik rilde dan van kou en lustte vaak geen eten.
Maar nu is het een lust en alles doet mij smaken
`k ben dadelijk uitgerust, kan zelfs nog versjes maken.
Heb dank daarvoor mijn baas, `k beloof u en zal u lonen
al ben ik maar een paard, ook ik kan u belonen.’

Heeft u
een leuk
verhaal te
vertellen?

Als u een leuk verhaal heeft te vertellen over wat u vroeger
heeft meegemaakt in Noordwijk, dan nodigen wij u uit om dat
op papier te zetten en naar de redactie van ons blad te sturen.
Niet alleen verhalen uit de grijze oudheid, maar ook uit het
meer recente verleden zijn welkom.
Als u niet zo vaardig met de pen bent, kunt u ons natuurlijk
ook bellen. Wij nemen dan contact met u op en als het verhaal
geschikt is voor publicatie in de Blauwdotter, zorgen wij dat
iemand anders het verhaal voor u opschrijft.
Schrijf naar redactie.blauwdotter@g-o-n.nl of Jan Kroonsplein 4,
2202 JC Noordwijk. Bellen kan natuurlijk ook naar 071-3617884.
De redactie behoudt zich wel het recht voor om te bepalen
welke verhalen geschikt zijn voor publicatie en eventuele
wijzigingen aan te brengen.
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Foto’s uit het archief van
Arie Barnhoorn

Hoek Golfweg Ruyterstraat, gebouwd door aannemer Krijn Giezen. Eerste van rechts zijn zoon Bert Giezen.
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De Hoofdstraat anno 1892
Noordwijk aan Zee

Voormalige MULO en onderwijzerswoning.
Derde van links Bert Giezen, vierde van links Krijn Giezen, op de bouwplaats aan de Atjehweg van de villa
de Blokkendoos.

15
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‘Waar zoo iets al niet kan
terechtkomen!’
Noordwijk aan Zee, van vissersdorp tot badplaats

Deel 2

Michel van Dam

email: Privé: bouwhistorie@yahoo.co.uk Werk: m.vandam@baac.nl

Het Zuid-Hollandse kustdorp Noordwijk
aan Zee, vermoedelijk ontstaan in de
vroege veertiende eeuw,18 ontwikkelde
zich tot een vissersdorp van een
bescheiden omvang. De bebouwing was
eenvoudig: bakstenen huisjes zonder
architectonische verbijzondering om

schade door de weersinvloeden die
inherent zijn aan het wonen aan de kust tot
een minimum te beperken. Tot in het
derde kwart van de negentiende eeuw
draaide het leven van de inwoners vooral
om visserij en kleinschalige landbouw.
Vanaf 1866 maakte het dorp echter een

Fig6. Huis ter Duin en Oud Holland op een foto van rond 1900. Het bouwdeel met de markies en de serre is de
uitbreiding die in 1897 werd gebouwd. Op de achtergrond is de dorpskern van Noordwijk aan Zee zichtbaar. Er
bestaat een nagenoeg identieke foto die met ecoline is ingekleurd. De houten voorgevel van Oud Holland zou
een rode kleur gehad hebben. (Collectie Genootschap Oud Noordwijk)
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grote transformatie door, die onder meer
werd
aangezwengeld
door
de
ontwikkelingen binnen de zeevisserij, en
de opkomst van het toerisme. In het
genoemde jaar schafte herbergier Willem
van Konijenburg vier badkoetsjes aan om
de vreemdelingen, die in zijn herberg
verbleven, de gelegenheid te bieden tot het
nemen van een zeebad. Vanaf 1874
breidde hij zijn herberg uit door het
aankopen
van
buurpanden
en
braakliggende percelen, en noemde het
vervolgens Badhotel Konijnenburg.19
Het toerisme groeide uit tot de
belangrijkste basis van de lokale economie.
Een grote stap in de upgrading van het
dorp vormde de oprichting van de
Maatschappij Noordwijk tot exploitatie van
duingronden waarvoor in 1881 door een
Amsterdamse delegatie, bestaande uit
makelaar E.J. Heyer, bouwkundige Z.
Deenik, en architect W. Langhout Gz. het
plan bij de toenmalige burgemeester Pické
werd ingediend.20
Het plan behelsde het ontwikkelen van de
duinen ten zuiden van de dorpskern door
het aanleggen van een parkachtige
infrastructuur, en het bouwen van
badvilla’s. Een belangrijk onderdeel van dit
plan betrof de bouw van het hotel/
kuuroord Huis ter Duin, op het hoge duin
waar eens de vuurbaak stond. Het plan
voor de infrastructuur werd geleverd door
tuinarchitect D. Wattez, de villa’s werden
ontworpen door diverse architecten. Voor
het ontwerp van Huis ter Duin werd een
wedstrijd uitgeschreven waarop onder
meer de Amsterdamse architect A.W.
Weissman een plan indiende. Het
uiteindelijk gerealiseerde ontwerp werd
geleverd door architect A.R. Freem uit
Arnhem. Al snel na de feestelijke opening
van het hotel in 1885 bleek dat de
resultaten achter zouden blijven bij de
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verwachtingen. Dit hield vooral verband
met het ontbreken van een vermogend
achterland en nabijgelegen steden met
inwoners van statuur, zoals wel het geval
was bij badplaatsen als Zandvoort
(Haarlem en Amsterdam) en Scheveningen
(Den Haag). De grootste stad in de directe
nabijheid van Noordwijk is Leiden, dat in
de negentiende eeuw een periode van
grote armoede doormaakte. Een jaar na de
opening van Huis ter Duin bracht de
Maatschappij Noordwijk tot exploitatie van
duingronden het hotel in de verkoop,
waarna het werd aangekocht door
Heinrich
Tappenbeck.
Tappenbeck,
Duitser van geboorte, had zich na een
mislukt avontuur als textielhandelaar in
Amsterdam op het hotelwezen gestort.21
Hij was een groot commercieel talent en
richtte zich niet zozeer op de regionale en
nationale elite, maar vooral op die uit
Duitsland. En met succes. Samen met
burgemeester Pické kan hij worden gezien
als één van de belangrijkste personen van
de transformatie van vissersplaats
Noordwijk tot mondaine badplaats.22
Mede dankzij Tappenbecks advertenties ter
promotie van het hotel en de Badplaats
Noordwijk – die hij in nationale en Duitse
kranten liet plaatsen – stegen de
gastenaantallen. In 1887 werd het hotel
uitgebreid met een vleugel, een villa en
een dependance in de vorm van een
zestiende-eeuws houten stadshuis: Oud
Holland.
Waarschijnlijk had Tappenbeck bij de koop
van Huis ter Duin zijn ambities uit de
doeken gedaan, en werd hij over de veiling
van de huisjes die waren gebouwd ten
behoeve van de Tentoonstelling van
Voedingsmiddelen ingelicht. Voor een
onbekend bedrag zag hij kans het bierhuis
van Emil Staats te bemachtigen waarna het
naar Noordwijk aan Zee werd verplaatst.Zo

BLDotter163_Opmaak 1 20-10-12 17:21 Pagina 18

18

nr.163

Fig7. Een zeldzame opname van de volledig
vrijstaande dependance Oud Holland. De indeling van
het openstaande luik is op het luik geschilderd.
(Collectie Tappenbeck, Noordwijk)

kon het dus gebeuren dat het zeedorp,
waarvan de bebouwing werd gevormd
door de eeuwenoude, eenvoudige
bakstenen huisjes, werd aangevuld met
een quasi renaissancistisch stedelijk huis
met een wufte houten pronkgevel. Een
anachronisme dat vrijstaand bovenop een
hoog duin werd geplaatst; uitziend over de
Noordzee. (afb. 6)
In een beschrijving van de badplaats die op
31 augustus 1896 in het Leidsch Dagblad
werd afgedrukt, verwonderde de schrijver
zich daarover: ‘Oud Holland, een geveltje
van de voormalige tentoonstelling, waar
zoo iets al niet kan terechtkomen!’ (afb. 7)

Besluit
Uit de Duitstalige folders van Huis ter Duin
blijkt dat Oud Holland, ‘mit Holz

bekleidetet, liegt auf der Stranddüne’, in
totaal zeven kamers telde, 5,60 meter
breed was, en zo’n 7,70 meter diep. De
begane grond en de zolder hadden een
hoogte van 2,60 meter, de verdieping 2,30
meter. De trap was tegen de rechter
zijmuur gepositioneerd en buiten, tegen
de rechter zijgevel, bevond zich het
toilet.23 In hoeverre deze indeling te
relateren valt aan de Tentoonstelling van
Voedingsmiddelen is helaas niet bekend,
maar lijkt vanwege de ‘decor-functie’ van
de gebouwen onwaarschijnlijk. Een
tekening die Jacob Maris tijdens de
tentoonstelling maakte, toont een interieur
in de richting van de voorgevel waarvan de
indeling in sterke mate doet denken aan de
gevel van het Bierhuis van Emil Staats. Uit
deze tekening blijkt dat het gebouwtje
achter de voorgevel geen indeling had, en
ook geen verdiepingsvloer (afb. 8).
Dependance Oud Holland heeft relatief
lang standgehouden, ondanks het
gebruikte materiaal, de kwetsbare
vormgeving en de daarom volstrekt
onlogische ligging van het pand – samen
met andere villa’s aangeprezen met ‘sind
umittelbar am Meere gelegen und haben
volle Seeansicht’. De levensduur van Oud
Holland
hield
hoogstwaarschijnlijk
verband met het feit dat Huis ter Duin aan
het begin van de twintigste eeuw explosief
groeide, werd uitgebreid en Heinrich
Tappenbeck
op
het
omringende
duinterrein villa’s liet bouwen. Oud
Holland stond in de weg en werd in 1920
andermaal verplaatst, in de luwte achter
het hotel nabij de pas aangelegde
tennisvelden. Hier zou het tot in het
tweede kwart van de twintigste eeuw
blijven staan waarna het in een onbekend
jaar werd geamoveerd. (afb. 9)
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Fig8. De interieurtekening van Jacob Maris die hoogstwaarschijnlijk het bierhuis van Emil Staats weergeeft.
(Stadsarchief Amsterdam)
18) J. Salman, H. Salman, W. Hekkens, Aan zee en op de
geest, een nieuwe geschiedenis van Noordwijk. Noordwijk
2011, 61.
19)Ibidem, 227.
20)J. Kloos, Noordwijk in den loop der eeuwen, Noordwijk
1928 (herdruk 1986), 337.
21)Tappenbeck werd op 20 februari 1834 geboren in
Oldenburg. W.H. Nanninga, Grand Hotel Huis ter Duin,
honderd jaar gastvrijheid. Noordwijk 1987, 8. In 1881
bouwde hij een kurhaus in Wijk aan Zee, het
Oosterbadhuis dat vooral bedoeld was voor de vermogende
Amsterdammers en Haarlemmers. Toen Tappenbeck het
kurhaus wilde uitbreiden raakte hij in conflict met de
inwoners en het gemeentebestuur omdat deze de plannen
te grootschalig vonden. W. van Hilten, Noordwijk 125 jaar
badplaats. Noordwijk, 1991, 29, en
http://home.wanadoo.nl/arenddek/HTD/Huisterduin.htm.
22)Huis ter Duin zou 85 jaar door de familie Tappenbeck

Fig9. Een opname van het Casino tijdens de finale van
de Davis Cup die in 1925 te Noordwijk aan Zee
gehouden werd. (Collectie Tappenbeck, Noordwijk)

geleid worden. Nadat de familie in 1965 het hotel
verkocht werd er vooral mee gespeculeerd. Aan het einde
van de jaren zeventig vond een ingrijpende verbouwing
plaats die vanwege het instorten van de
appartementenmarkt niet geheel werd afgerond. Van
Hilten 1986, 55-56.
23)Folder Huis ter Duin, onbekend jaartal, begin
twintigste eeuw. Archief Genootschap Oud Noordwijk,
Huis ter Duin, archiefnummer: 237.
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Noordwijkse uitdrukkingen
Willem Baalbergen

Op het lijstje Noordwijkse uitdrukkingen in de vorige Blauwdotter is gereageerd. Zo
stuurde Kootje Plug-Barnhoorn een lijstje waaruit hierbij een selectie:
∗Je ken wel over z`n darreme gaan. (Iemand met een vredelievend karakter; darreme=darmen)
∗Zo fijn als poppestront.(Iemand die overdreven religieus is)
∗`Daar oor ik ie!` zee dove Manus (Reactie op een slimme opmerking)
∗Als de kat esketen eb kraig ik de skuld. (Mijn familie heeft de pik op me)
∗Kar en Blessie verspeuld. (Alles kwijt geraakt)
∗Ik eb gien paretje skijtgeld. (Het geld groeit me niet op de rug)
∗Die eb ut naaigare ook iet uitevonde. (Iemand die niet al te slim is)
∗Maassie val iet over je rokkies. (Kritiek op een kort rokje)
∗Ze zonge zo vals als Judas Iskariot. (Over een koortje in de kerk)

Bert Plug wist nog de volgende aanvullingen:
∗Ach Heeremetijd (Bij een slecht bericht)
∗Een noppie doen (Kort slaapje)
Van Aat van der Niet-Haasnoot komt het volgende:
∗Doe een das om anders sla je de klander. (Goed kleden bij koud weer)
Mevrouw R. van Schie-Rietmeijer zond ons de volgende aanvullingen:
∗Als een mens het hier krijgt naar welbehagen, wordt hij spoedig naar het graf
gedragen.
∗Klagers geen nood, pochers geen brood.
∗Regen voor tienen, hoef je niet om te grienen.
∗Alle waar naar zijn geld. (Een goedkope aanschaf valt vaak tegen)

Van Henk van Duin kwam de volgende
reactie:
Een leuk idee van Willem Baalbergen om
typische uitdrukkingen en gezegden, die in
Noordwijk of in Noordwijkse gezinnen
gebruikt werden, eens naar voren te halen.
Wij hadden een groot gezin, waaronder vijf
jongens, dan was het voor moeder niet

altijd even gemakkelijk om alles in goede
banen te leiden. Soms verzuchte ze wel
eens: `Job`s geduld en Salomo`s wijsheid
moet je hebben.`
Om ons scherp te houden kon ze zeggen:
`Acht is meer dan duizend.` of min of
meer in de zelfde categorie: `Wat het
hoofd vergeet moeten de benen lijden.`
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Uiteraard werd er onder de jongens vaak
gebekvecht en gekibbeld. Dan zei moeder:
`Jongens! Die ze niet hebben weten het
niet.`
Als je moeder vroeg wat ze voor haar
verjaardag wilde hebben, zei ze steevast:
`Een dag niet krieuwen.`
Het leven was sober dus: `Zaken gaan voor
vermaken.` en `Zuinigheid met vlijt bouwt
huizen als kastelen.` en `Heb je geen zin,
dan maak je maar zin.`
Als je ongezeglijk was dan werd: `Wie niet
horen wil moet voelen` in praktijk
gebracht. Je had ook nog: `Je wil staat
achter de deur.` en soms kon het gezegde:
`Wat niet weet, wat niet deert` uitkomst
bieden.
Wanneer je met een scheur in je broek, die

21

net uit een oude gekeerde jas was
gefabriceerd, thuis kwam werd het moeder
soms te machtig en zei ze verbitterd: `Je
haalt het bloed onder m`n nagels
vandaan.`
Mijn schoonmoeder bezigde regelmatig de
woorden: `Komen die tijden, komen die
plagen` en ook: `Elk tij heeft zijn weertij.`
Opa Van Duin, die zijn leven lang op
bomschuiten en loggers had gevaren,
stond vaak aardappelen te schillen op de
hoek van de tafel waaraan ons gezin zat te
eten. Hij zei nooit zoveel, maar als een
kind een beetje kieskeurig was placht hij te
zeggen: `Als je honger hebt wacht je op
geen doop.` (doop= jus) of als er één wat
zat te dreinen: `Drie happen een kaak!`

Mevrouw G. v.d. Heijden-Polman, dochter van de bekende Noordwijkse musicus
Theodor Polman, zou graag nog eens het boekje inzien dat haar vader aan de Belgische
koningskinderen schonk. De titel is:

Negen kroonjuweeltjes
Wie kan haar helpen? Tevens zou ze graag zien dat er een straatnaam naar haar vader
wordt genoemd. Waarvan akte!

OPROEP
De redactie van de Blauwdotter wil graag het bestaande team uitbreiden met nieuwe leden.
Wij zijn daarom op zoek naar mensen die het leuk vinden om een bijdrage te leveren
aan de Blauwdotter als redactielid en/of als schrijver over de geschiedenis en
wetenswaardigheden van Noordwijk. Als u interesse heeft, dan kunt u zich per e-mail
melden bij
redactie.blauwdotter@g-o-n.nl
of telefonisch bij Petra van Noord, 0252-223358.
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In de poort van de hemel
In de late middeleeuwen kwam meer aandacht voor het individuele geestelijke leven. Naast de
kloosterorden ontstonden kringen van mannen en vrouwen die niet de kloostergeloften
wilden afleggen en midden in de samenleving wilden leven vanuit een persoonlijke devotie.

Harrie Salman
Deze toewijding aan geestelijke idealen
vinden we vooral in de steden, maar de
aanwezigheid van de nonnenkloosters van
Rijnsburg en Leeuwenhorst heeft er mede
toe geleid dat ook vrouwen in onze streek
een leven als begijn zochten. Dit was een
eigen keuze, in tegenstelling tot de
nonnen, die door hun ouders in een
klooster werden ondergebracht.
De begijnen leefden ongehuwd in kleine
gemeenschappen, soms in één huis, later
ook in hofjes (bijvoorbeeld Het Begijnhof
in Amsterdam). Zij legden zich toe op het
doen van goede werken, zoals het
verzorgen van zieken of het geven van
onderwijs, en vaak voorzagen zij in hun
levensonderhoud met weven. Zij waren vrij
om weer uit dit leven te stappen en te
trouwen.

We weten niet waar in Noordwijk een
begijnenhuis of begijnhofje is geweest. In
de oudste lijsten van erfpachten uit het
archief van dorpsheren uit het huis van
Blois, vinden we een interessante
aanwijzing.2) Aan de Voorstraat, in een blok
van zeven huizen grenzend aan de Oude
Jeroenskerk en zich uitstrekkend tot
halverwege het latere Lindenplein,
woonde tussen 1317 en 1326 een zekere
Clare van Rapurst. Dit was de adellijke
Clara van Raaphorst, afkomstig uit een
Wassenaars geslacht. Zij was kennelijk niet
getrouwd (of een weduwe) en in dit blok
woonden ook nog Niese (Agnes)
Masijnsdr, Trude Fybiens en Alijd Crul. Vier
van de zeven bewoners waren vrouwen en
dit zou erop kunnen wijzen dat we hier te
maken
hebben
met
een
aantal
begijnenwoningen.

Ook in Noordwijk hebben begijnen
gewoond.
In
1301
zegde
Cille
Eggertsdochter, een non in Leeuwenhorst,
aan hen een jaarlijks bedrag van 10 schellingen voor hun levensonderhoud toe.
Schenkingen van anderen volgden, ook
aan begijnen in Rijnsburg. In 1308 werden
nogmaals 10 schellingen aan de arme
begijnen van Noordwijk geschonken. In
1333 wordt Geertruida van den Houte (de
Noordwijkerhout) genoemd, die vermoedelijk in Noordwijk heeft gewoond.
Daarna komen zij niet meer voor in de
bewaard gebleven documenten.1)

Tussen 1429 en 1438 is in Noordwijk aan
de H. Geestweg een convent van nonnen
gesticht, die later ook wel begijnen werden
genoemd. Er zijn geen aanwijzingen voor
een continuïteit tussen de Noordwijkse
begijnen en dit klooster. Er is wel een
verrassende tussenschakel, namelijk de
kluizenaressen. Dit waren vrouwen die
zich in een kluis lieten opsluiten en hun
tijd doorbrachten met bidden, mediteren,
het geven van geestelijke adviezen via een
venster, maar ook met spinnen en weven.
In veel gevallen waren hun kluizen tegen
een kerk aangebouwd en was er een
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Afbeelding van het huis Voorstraat 107-109.

venster gemaakt, zodat zij de mis vanuit
hun cel konden volgen. Een bekend
voorbeeld is de Utrechtse zuster Bertken
(1426-1514).
Op 11 november 1413 wordt in een
hypotheekakte, die in het archief van het
klooster Leeuwenhorst bewaard is
gebleven, melding gemaakt van een ‘cluze’
aan de Voorstraat. Deze kluis lag op een
perceel dat eigendom van het klooster
was.3) Het lag naast het huis en het erf van
Claas Vos. Uit de latere geschiedenis van
dit perceel blijkt dat het om het huidige
panden Voorstraat 107-109 gaat, die schuin
tegenover café-restaurant Royal liggen. Het
land waarop de kluis stond, liep door tot
aan de Offemweg en is misschien al in 1329
aan het klooster geschonken. Concrete
informatie over wie erin heeft (of hebben)
gewoond ontbreekt. Misschien was de
kluis alleen maar in een korte tijd rond

1413 in gebruik. Toen het perceel in 1474
in erfpacht werd gegeven, werd vermeld
dat het een erf was waarop de kluis pacht
te staan. De erfpacht van 5 schellingen
(later stuivers genoemd) werd betaald aan
het gasthuis dat op de hoek van de
Kerkstraat en de Van Limburg Stirumstraat
stond.
Van 1498 tot 1558 droegen de personen
die de erfpacht van dit erf, waarop
inmiddels een huis aan de weg stond,
betaalden als bijnaam ‘in de Poort’.4) De
eerste was Adriaan Pietersz in de Poort.
Deze bijnaam zou erop kunnen wijzen dat
dit de afgekorte naam van de kluis was. De
volledige naam zou dan zijn geweest: ‘In
de poort van de hemel’. In de
middeleeuwen
werden
kloosters,
begijnhoven en kluizen gezien als poorten
van de hemel.
Uit het archief van de abdij van Rijnsburg is
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bekend dat in 1428 in Katwijk een
kluizenares woonde die Agnes heette en
elk jaar van het Rijnsburgse H. Geestgilde
een pond ontving. In 1383 vermaakte
Margriete van Almkerk geld aan de nonnen
en begijnen van Rijnsburg, maar ook aan
een kluizenares in Rijnsburg, zolang zij in
haar kluis bleef. In het jaar 1382/83 had de
abdij 16 schellingen geschonken voor een
slot op haar deur.
De beweging van kluizenaressen kan in
samenhang worden gezien met de
Moderne Devotie, die o.a. op Geert Grote
teruggaat. Deze weinig georganiseerde
spiritualiteit werd steeds meer kerkelijk
ingekaderd en gereglementeerd. De in
Noordwijk gestichte Sint Barbara en Sint
Catharina kloosters waren hiervan een
goed voorbeeld. De Noordwijkse nonnen
hadden naast pachtopbrengsten aanvullende inkomsten uit spinnen en weven.
Het is niet bekend hoeveel nonnen er in
het Noordwijkse convent woonden. Veel
meer dan tien zullen het er niet zijn
geweest. Na de opheffing van het convent
bleken er in 1575 nog vijf te zijn.
Met de invoering van de Reformatie werd
de uitoefening van het katholieke geloof
tijdelijk verboden. Ondergronds ontstond
in de streken met een katholieke bevolking
een nieuw fenomeen, dat van de klopjes.
Dit waren ongetrouwde vrouwen die de
katholieke zielzorg en andere aspecten van
het parochieleven in stand hielden. Zij
hielden de gelovigen op de hoogte
wanneer er in de schuilkerken missen
waren. Vanaf 1670 beschikte de katholieke
gemeente in Noordwijk over twee naast
elkaar gelegen panden aan het einde van
de Kerkstraat, waar de priester kwam te
wonen en een schuilkerk werd ingericht.

In het overzicht van de parochianen uit
1686 vinden we in de buurt van de
schuilkerk een ‘gezelschap’ van negen
ongetrouwde vrouwen of weduwen,
waaronder Ariaantje Adriaansdr de Bruin
en Maartje Jansdr van Steenvoorde. Zij
zullen met spinnen en naaien de kost
hebben verdiend. In de jaren daarna
komen in de belastingregisters van het
dorp in deze buurt meer van dergelijke
gezelschappen voor. Het was een vorm van
armen- of bejaardenzorg. We kunnen in
hen vermoedelijk ook klopjes zien. In het
belastingregister van 1731 wordt met name
‘Yda het klopje’ genoemd, die op de hoek
van de Kerkstraat en de Bronckhorststraat
een woning huurde.
Deze vier vormen van vrouwelijke
spiritualiteit waren typisch voor een
Noordwijks verleden dat mede werd
bepaald door de aanwezigheid van twee
belangrijke nonnenkloosters aan de
grenzen van het dorp en van een derde
nonnenklooster in het dorp zelf. In 1896
werd aan de Bronckhorststraat een
klooster van de Orde van Jezus, Maria en
Jozef gesticht, waarvan de zusters zich
toelegden op verschillende vormen van
onderwijs.
1)Voor nadere informatie over de begijnen en het
Sint Barbara convent wordt verwezen naar het
hoofdstuk ‘Het kerkelijk erf in Noordwijk’,
geschreven door W. Baalbergen, Th. van den Berg
en G. de Lange, in het boek Aan zee en op de geest
– een nieuwe geschiedenis van Noordwijk, onder
redactie van J. Salman e.a.
2)Met dank aan Herman Schelvis.
3)Nationaal Archief, regesten van de abdij
Leeuwenhorst, nr. 337.
4)J. van Egmond, Rijnlandse pachters van de
abdij Leeuwenhorst, www.hogenda.nl
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Uit de kunst
Kleding uit het verleden en textielobjecten uit het heden
Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer
Foto: Maddy Schwarz
De nieuwe tentoonstelling
op de middenzolder van het
museum wordt anders dan
anders. Deze keer zijn er
niet alleen oude kleding en
accessoires te zien, maar
ook textielkunst uit deze tijd.
We zijn blij met de
medewerking van
plaatsgenoot Maddy
Schwarz. Haar atelier is op
het Vuurtorenplein. Maddy
maakt ondermeer
textielobjecten en sculpturen
in prachtige kleuren.
Deze objecten ademen een
bijzondere sfeer uit van
vergankelijkheid, maar ook
doen haar werken denken
aan de natuur. De
textielobjecten en sculpturen
zijn samen met oude
kleding en andere
voorwerpen uit het
textieldepot te zien in en
buiten de vitrines. Zij
versterken elkaar.
Bent u nieuwsgierig
geworden, kom dan kijken
naar het resultaat van deze
samenwerking. De
tentoonstelling is te zien tot
30 september 2013.
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De kruidentuin bij
streekmuseum Veldzicht
Ingrid Koops, Evelien Steenbeek en Lenie Zoetendaal

Vorig najaar is een nieuwe werkgroep van
het G.O.N. aan de slag gegaan bij de
kruidentuin van Veldzicht. Na het
winterklaar maken van de tuin lag het werk
in de wintermaanden natuurlijk stil. Maar
vanaf half maart waren we iedere
zaterdagochtend op de tuin te vinden. In
het voorjaar was het voor ons vooral de
kunst om te ontdekken welke kruiden

opkwamen tussen al het onkruid. Vooral
de heermoes stak steeds weer opnieuw de
kop op. Nu is dat ook wel een kruid, maar
het hoort meer bij de wilde kruiden die in
het Vogelbosje bij Veldzicht staan. En ook
de vele krokusjes die in het voorjaar
weelderig in de tuin bloeiden, moesten
eraan geloven. Overigens pas na enige
discussie, want sommigen van de
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werkgroep vonden het wel jammer… maar
ja, in een kruidentuin passen nu eenmaal
geen bloembollen. Gelukkig staan ze ook
in het grasveld, dus in het volgend voorjaar
zullen ze vast weer een mooie kleurenzee
bieden.
Met de hulp van andere vrijwilligers van
het G.O.N. en van Gert, de bewoner/
beheerder van de boerderij, is het
schelpenpad van een nieuwe laag
voorzien, is er een mooie rand rond de
kruidenbedjes aangelegd en is er een
compostbak neergezet. Daaromheen en
zelfs daarin stond het deze zomer vol met
prachtige klaprozen, een feest voor het
oog! Ook is de tuin voorzien van mooie
houten stoelen, zodat bezoekers rustig
kunnen genieten van al het mooie groen
en de bloemen.
De natuur heeft dit jaar flink zijn best
gedaan. De weersomstandigheden zijn
heel gunstig voor de plantengroei geweest.
Tijdens de Boerenmarkt stond de tuin er
nog vrij kaal bij. Toen dachten we nog dat
we heel wat nieuwe planten moesten
aanschaffen. Maar alleen een paar
lavendel- en rozemarijnstruiken hadden de
strenge vorst van de winterperiode niet
overleefd, hoewel enkele lavendelplanten
toch weer aardig op bleken te komen na
verloop van tijd. Week na week staken
meer planten hun blaadjes boven de aarde.
Zelfs zo, dat al gauw heel veel rekjes nodig
waren om de planten te steunen tegen de
zuidwesten wind. De doornappel is meer
dan manshoog geworden, terwijl dat
doorgaans zo’n 100 tot 120 cm is.
Een hoogtepunt was dit seizoen het
bezoek van zo’n 400 schoolkinderen
tijdens de scholendag op 7 september in
het kader van Open Monumentendag. We
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hadden wel al plannen – voor de toekomst
– om samen met de Jeugdeducatiewerkgroep van het G.O.N. te kijken wat we
voor kinderen zouden kunnen doen. Maar
door het thema ‘Groen van toen’ van dit
jaar kregen we zomaar deze leuke activiteit
in de schoot geworpen. Met hulp van vele
vrijwilligers hebben de kinderen een
‘rondje’ Veldzicht gedaan. Via het melken
van de (kunst)koe naar het voormalige
kruidenwinkeltje (waar René van Houten
de kinderen informatie gaf), dan een kijkje
bij de Blaarkoppen en de bollenteelt in het
museum, de keuken en woonkamer van
het zomerhuis (waar Jan Hoogeveen de
kinderen vertelde over vroeger). Via de
voordeur kwamen de kinderen in de
kruidentuin waar ze met een vragenlijstje
langs de kruidenbedjes gingen: de
magische kruiden, verfkruiden, medicinale
kruiden, keukenkruiden, aromatische
kruiden en cosmetische kruiden. Onder
deskundige begeleiding van Toon Benitez
mochten ze proeven van de kruiden:
lekker die dropplant of de muntblaadjes,
de gewone of de bronzen venkel. Via het
Vogelbosje, een spannend paadje door het
bos met griezelige spinnen en misschien
wel muizen, terug naar het begin. Met een
zakje zaad van de goudsbloemen uit de
kruidentuin
kunnen
de
scholen
meedingen met de prijsvraag: wie kweekt
de mooiste goudsbloemen?
Inmiddels zijn we druk doende om de rijke
oogst aan zaden te verzamelen en om de
tuin weer winterklaar te maken. De
winterperiode gaan we benutten om
plannen uit te werken voor komend jaar.
Zo hebben we al een begin gemaakt met
een inventarisatie van de historische
kruiden via een gesprek met Jos en Henk
Alkemade en René van Houten.
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Exposities museum Noordwijk
Tentoonstelling 'Porceleinfabriek De Kroon Noordwijk 1906-1910'
Als een hommage aan de vorig jaar
overleden Jaap van Ingen, kenner en
verzamelaar van aardewerk en porselein
als geen ander, is er deze winter een
expositie van gietaardewerk van De Kroon.
In deze Noordwijkse fabriek werden in
enkele jaren aan het begin van de vorige
eeuw onder andere siervazen gemaakt. Dit
werk, van een buitengewone kwaliteit, is
intussen zeer zeldzaam geworden.

siervazen en ook tegels en gebruiksgoed
van De Kroon bekijken, afkomstig uit eigen
bezit, van diverse musea en particulieren.

Begin 1900 zijn er bijzonder mooie en
kostbare stukken plateel gemaakt in
Porceleinfabriek De Kroon in Noordwijk.
De fabriek stond op het terrein waar nog
niet zo lang geleden het kantoor van het
Zilveren Kruis zetelde.
Museum Noordwijk heeft de grootste
museale collectie van de werken van De
Kroon in haar bezit.

Deze expositie loopt van 3 november 2012
tot en met 24 februari 2013.

Op deze overzichtstentoonstelling kunt u
in het museum een kleine honderd

Zo goed als alle tot nu toe bekende werken
van de fabriek zijn aanwezig. Ook is er een
catalogus samengesteld met daarin de
geschiedenis van De Kroon en een
overzicht en beschrijving van de vazen, de
tegels en het serviesgoed.

Tevens begint op 3 november de tentoonstelling ‘Uit de kunst, Kleding uit het
verleden en textielobjecten uit het heden’.
Deze tentoonstelling is te zien tot 30
september 2013.
Al met al een bezoek aan het museum meer
dan waard.

We zijn dringend op zoek naar uitbreiding van ons
team suppoosten.
Een suppoost zal voor een of meerdere dagdelen per week of maand als
gastheer/vrouw in de receptie van het Museum Noordwijk aanwezig zijn en daar onze
gasten ontvangen, een gezellige en sociale functie.
Lijkt het u leuk om een paar uurtjes in de week in een gezellig team vrijwilligerswerk
te verrichten?
Neem dan contact op met voorzitter@g-o-n.nl of kom eens langs in ons Museum
Noordwijk aan het Jan Kroonsplein en maak een praatje met een van de suppoosten
om meer te horen over de werkzaamheden.
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De laatste haringrokerij van
Noordwijk gesloopt
De haringrokerij van Nico van der Niet is niet meer. Ondanks pogingen om deze - zelfs voor
Nederland - unieke rokerij te behouden, is de rokerij kort geleden afgebroken. Dit dankzij het
feit dat Noordwijk, als enige dorp in de wijde omtrek, nog steeds geen gemeentelijke
monumentenlijst heeft.

Willem Baalbergen

Noordwijk aan Zee was lange tijd voor een
groot deel economisch afhankelijk van de
visserij. Natuurlijk van de mensen die op
zee waren, maar meer nog van de
visverwerking. Ook nadat men rond 1910
stopte met het vissen vanaf het strand,
bleef men tot na de Tweede Wereldoorlog
vis
roken
in
Noordwijk.
Deze
bedrijvigheid, die voornamelijk in de
wintermaanden plaatsvond, gaf werk aan
de vissers in de periode dat er niet of

minder werd gevist. Daarnaast werkten
veel vrouwen, onder andere voor het
`speten` van de haring aan de stokken, op
de rokerijen.
Volgens gegevens van Leo Salman is er één
rokerij in Noordwijk-Binnen geweest op
het terrein van Van Eeden aan het eind van
de Voorstraat. In Noordwijk aan Zee waren
er ten minste vijf. In de Schoolstraat waren
dat de rokerijen van Van Beveren (later
naar de Hoofdstraat verplaatst en nu
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Lombok), Van der Niet (nu afgebroken) en
Admiraal. In de Hoofdstraat Admiraal en
Van der Deyl.
De rokerij van Van der Niet was nog geheel
in de originele staat. Veel belangstellenden
hebben dit bij openstellingen in het
verleden kunnen bekijken. Helaas zullen
we het vanaf nu met de foto`s moeten
doen.
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1616 – De Vierboet
Een vierboet was onmisbaar voor de vissers van Noordwijk om de kust van
Noordwijk weer te kunnen vinden.

Rob Verhoeve

vierboet bestond toen uit een verhoging
van hout en steen waarop een vuur werd
aangelegd.
De vuurbaak lag hoog op het duin ten
zuidwesten van het dorp. De vuurboetstoker moest ervoor zorgen dat het
vuur brandend bleef. Deze stoker werd
officieel aangesteld door de ambachtsheer.
Vermoedelijk werden voor deze functie
oudere en/of mindervalide mannen
aangesteld, vissers met ruime zeemanservaring die hun laatste jaren aan wal
konden werken.
Rond 1614 worden weer volop
besprekingen gevoerd over het opbrengen
van de kosten van de vierboet. In 1616
wordt dit vastgelegd in een overeenkomst,
waarbij de kerkmeesters uit het jaar 1614
ook hun toestemming geven.

Vuurbaak van Noordwijk aan Zee op 28 dec. 1614 detail van schilderij van Hans 1 Savery. Het lijkt er op
dat de vuurbaak al dicht bij de afgrond staat.

Al in 1444 nam de kerk van Noordwijk het
op zich om een vierboet te bouwen. Als
tegenprestatie voor de bouw van de
vierboet moesten de 16 ‘stierluyden en
hun vennoetsen’ – volgens het contract uit
1444 – jaarlijks een bijdrage leveren aan
het onderhoud van de vuurplaats. De

Er waren veel mensen betrokken bij dit
nieuwe contract. Aan de ene kant waren dit
de oude en jonge ‘kerckmeesteren’ van de
kerk van Noordwijk-Binnen, namelijk de
schoenmakers Willem Pietersz en Adriaen
Florisz (als oude), en Jan Leendertsz
Kuijper en Harman Harmansz Stierman
(als jonge). Aan de andere kant waren dit
de ‘vierboetmeesters van Noortwijck opte
zee’: Willem Jansz Vermij, Cornelis
Cornelisz Heijn, en Americk Jansz. Verder
waren nog betrokken de ca. 40-jarige
‘joncheer Steven van der Does’ en de ruim
95-jarige Johan van Heusden ‘sijnen bailliu
ende schout’ en de tegenwoordige

BLDotter163_Opmaak 1 20-10-12 17:22 Pagina 32

32

nr.163

‘geswoorens’. Behalve bovengenoemden
ondertekenden de volgende mannen de
akte: Jan Warboutsz, Barent Willemsz,
Leendert
Lendertsz,
en
ook
de
‘kerckmeesteren van de jare 1614: Gerrit
Cornelisz, Cornelis Pietersz, Cornelis
Claes, Jeroen Florisz, Maerten Garbrants,
en Thonis Jacobsz.
Er wordt vastgelegd dat de kerkmeesters
en vierboetmeesters voor het onderhoud
en reparatie aan de vierboet altijd samen,
elk voor 50%, de kosten voor hun rekening
zullen nemen. Ook als de toren zou
omvallen of in het water zou vallen. De
vierboetmeesters zouden voor hun
aandeel financieel ondersteund mogen
worden door ‘den dorpe van Noortwijck
opte zee’. De vierboetmeesters mogen
geen reparaties doen zonder dit eerst met
de kerkmeesters besproken te hebben.
Afgesproken wordt dat het ‘dorpe van
Noortwijck opte zee’ jaarlijks zal betalen
aan de kerk een oortgen voor elke ton
schol plus nog een oortgen voor elke 100
schelvissen die worden afgeslagen (i.e.
verkocht) in Noordwijk aan Zee. Een
oortgen was 114 stuiver = 2 duiten 4
penning. Hiernaast krijgen de vierboetmeesters ook een oortgen per ton schol en
3 duiten voor elke 100 schelvissen.
Voordat het contract werd opgesteld,
hadden de kerk- en vierboetmeesters op
18 februari – acht dagen eerder – al een
akkoord gesloten met de ‘gemeene
stierluijden van Noortwijck op zee’ over de
bijdrage van de laatsten. De kerk en
vierboet zullen gelijk delen in de bijdrage
van de stuurlui, te weten 2 penningen ‘van
elcke coopmanschap’ tussen 50 cent en 2
gulden plus 4 penningen van opbrengsten
die 2 gulden of meer bedragen. Dit betrof

alleen de verkopen die in het openbaar
werden afgeslagen.
Het contract met de stuurlui was
onderhandeld door Maerten Gerbrants, de
burgemeester van Noordwijk aan Zee:
“Op huijden den achtiensten februarijus anno 1616
soo hebbe wij Maerten Gerbrants, burgemeester,
ende de gemeene stierluijden tot Noortwijck op Zee,
geaccordeert ende over een gecomen, op het versoeck
van de kerckmeesters ende vierboetmeesters, op de
condijtie hier naer volgende, te weeten dat ijder
Coopmanschap inporterende tien stuvers brabants
sal betaelen twee penninge, ende wat onder de tien
is sal niet gehouden sijn iets te betalen, ende voort
wat Comanschap inporteert twee gulden van
twintich der voorsz. stuvers stuck, sal gehouden zijn
te betaelen vier der voorsz. penningen. aldus gedaen
ende beslooten tenjare ende daghe voorsz. alles
sonder arch ofte list, in kennisse der waerheijt soo
hebbe wij burgemeester ende stierluijden voors. dit
ondergeteijkent met onse gewoonljck hantmerck.”
Er waren in februari 1616 in totaal 24
stuurmannen: Pouwels Aerijaenzoon,
Cornelis Aeriensen, Baerthout Florisz, Arije
Willemse Jonghals, Amerik Jansse, Pieter
Arentse, Corn. Willemse Jonghals, Jan
Arentse, Jan Tuenisse, Volkert Maertense,
Willem Janse Vermij, Jacob Jansse, Dirck
Jansse, Cornelis Dirckse, Jacobp Wouters,
Jeroen Wouters, Leendert Claesse, Huijch
Dircx, Maerte Jacobps, Pieter Damments,
Maerten Pouwelsz, Cornelis Heijne,
Cornelis Claesse Raechooft en Pieter
Cornelisse Hennevanger.
Bronnen: GA Nw Nr 627 / Oud Archief Ned Herv.
Kerk Noordwijk Inv.Nr 166
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fotoarchief Arie Barnhoorn
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Twee foto’s die rond 1932 in de Noordwijkse duinen zijn gemaakt van Noordwijkers die in de
werkschaffing werkzaam waren.
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Hoofdstraat, anno 1892.
Foto H. Jonker, archief Arie Barnhoorn
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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 Van Asten elektrotechniek
Project Sponsors
Admiraal Schilders b.v. - Van Asten Elektrotechniek b.v. - Koninklijke
Beuk groep - Jora Vision b.v. - Lionsclub Noordwijk - Noordwijkse
Ondernemers Vereniging - Rotaryclub Katwijk-Noordwijk - Stichting
Baalbergen Fonds - Stichting Vrienden van Museum Noordwijk
Club van 100 sponsors
A.S.P. Administratiekantoor Schilte & Partners - Alexander Hotel - Art Noordwijk Autobedrijf Boot - Drinkland Noordwijk b.v. - dhr. R. Egmond - Expert Noordwijk - A.C.
Groeneveld - Reisbureau De Haan - Heemskerk Marco Natuursteen - Hotels van Oranje
b.v. - Inkopak Holding b.v. - J & R Lijm & Metselwerken - Jora Vision b.v. - Keur Slagerij
Krijn van der Bent - Kok & Butler catering - Korbee Van der Kroft Architecten B.V. - Kraska
b.v. - Makelaarskantoor Warmond - Van der Meer Makelaars & Taxateurs - Ouddeken
Assurantiën b.v. / Regiobank - Plug Automobielen - Gebr. v.d. Putten B.V. - Salman
Ruimtelijk Advies B.V. - Salon van Zuylen - Slender You Noordwijk - Stichting Landgoed
Veldzicht - proeflokaal Thomas - G. van Tilburg - Van Egmond Totaal Architectuur - J.A.
Verbeek & H. Kors - Villapark Witte Raaf - Vlak en Strak Onderhoudsbedrijf - Vlieland
Dierenspeciaalzaken - Volmerk - Autobedrijf Van der Voorn - Van der Wiel Bouw b.v. Yvonne’s Haarstijl - Restaurant het Zuiderbad

Sub Sponsors
Admiraal-de Witt Visrokerij - Buro Binnen - Fixet Noordwijk - Kunstuitleen Fresco-Art Hapjes online - HUBO Noordwijk - Joop Faase b.v. witgoed - Lassooy De verfspecialist
Noordwijk - Laurens de Lange Drukkerij - Boekhandel Van der Meer - Multicopy Katwijk
- Notariskantoor Kruis-Sweere - Putman Installaties b.v. - Van Duyn Van der Geer Verhagen uitgeverij b.v.
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