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Bestuur Genootschap “Oud Noordwijk”
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Jan Hoogeveen
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algemeen@g-o-n.nl
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Conservator en Contact vrijwilligers: conservator@g-o-n.nl
Lidmaatschap G.O.N. 2013: 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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Gerard de Lange
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Voor een reactie:
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e-mail naar:
redactie.blauwdotter@g-o-n.nl

Het copyright op alle artikelen in
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overgenomen of vermenigvuldigd,
in welke vorm dan ook, dan na
voorafgaande schriftelijke
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OP`EVIST
Maandag 3 december 2012 zijn op Buro Binnen de
eerste exemplaren van twee boeken over de
historie van Noordwijk aan wethouder Gerben van
Duin aangeboden. Het betreft een vervolg over
Noordwijk-Binnen en over het Langeveld op een
eerder uitgekomen boek over Noordwijk aan Zee.
Ton Meyer bundelde met deze drie kloeke delen
zijn Op`evist-verhalen uit een Noordwijks
weekblad.
Van elk verkocht boek komt één euro ten goede
aan het Genootschap “Oud Noordwijk”. Tijdens de
uitreiking bood Meyer de eerste 300 euro aan. De
boeken zijn in de plaatselijke boekhandel en in de
winkel van Meyer in de Kerkstraat te koop.

Omslag: Drie generaties Kloos getekend
door E. Kloos
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Van de bestuurstafel
Anton Kors
Als deze Blauwdotter bij u in de bus valt, is de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van het
Genootschap alweer achter de rug. Het is altijd een mooie gelegenheid om elkaar alle goeds
voor het nieuwe jaar toe te wensen.
Het afgelopen najaar is het Genootschap
verblijd met een tweetal beelden van de
landelijk
bekende
beeldhouwer
Wenckenbach, portretten van het echtpaar
Cor
Plasschaert-Gevers
en
Albert
Plasschaert. Deze schenking van de
Stichting Vrienden Museum Noordwijk
staat momenteel fraai geëxposeerd op de
zolder van Museum Noordwijk. Daar is ook
de tentoonstelling van kleding uit het
verleden en textielobjecten uit het heden
te bewonderen.

En heeft u de expositie van De Kroon in
Museum Noordwijk al bezocht?
Een bijzondere tentoonstelling met een
verzameling unieke en waardevolle vazen
uit de periode 1906 – 1910 hier in
Noordwijk gemaakt. Misschien heeft
familie van u daar destijds nog aan
meegewerkt! Vanuit het hele land komen
de bezoekers naar Noordwijk om deze
expositie te bezoeken. Het is bijzonder
jammer dat er in verhouding weinig
Noordwijkers naar ‘hun’ museum komen
om
deze
collectie
vazen
van
Porceleinfabriek De Kroon te bezichtigen.

Maar dit kan nog tot 24 februari, dus wij
verwelkomen u graag!
We weten uit de bezoekcijfers dat maar een
klein gedeelte van onze 2.300 leden een
bezoek brengt aan Museum Noordwijk. U
zult versteld staan van de hoeveelheid
‘Noordwijkse kunst’ die in ons museum
aanwezig is. Buiten een prachtige vaste
collectie hebben we twee maal per jaar een
wisselende
expositie.
Stel
onze
hardwerkende 120 vrijwilligers niet teleur
en kom regelmatig een kijkje nemen.
Tot slot wil ik iedereen die heeft gereageerd op de oproep in de vorige
Blauwdotter in verband met een
voorgenomen grote aankoop van vazen
van De Kroon hartelijk bedanken. Helaas
kon de aankoop op het laatste moment
niet doorgegaan. De ontvangen giften zijn
inmiddels aan de gevers teruggestort.
Voor het actuele nieuws over het
Genootschap “Oud Noordwijk” kunnen
we onze website aanbevelen en volg ons
op facebook en twitter, zie:
www.g-o-n.nl /
www.museumnoordwijk.nl /
www.streekmuseumveldzicht.nl /
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Ik vond een foto!

Ik vond een foto in het archief van mijn vader/opa van een gezin uit Noordwijk. Zou deze in de Blauwdotter
geplaatst kunnen worden met het verzoek om te reageren indien men weet welke familie dit is?
Met vriendelijke groet,
Anneke van den Akker - Admiraal

RECTIFICATIE
Hilde Plug schreef in De Blauwdotter nr. 163 herfst 2012 over haar herinneringen aan
de Tweede Wereldoorlog. Ik had er een aantekening bij gezet dat ik dacht dat Hilde het
Nederlandse woord ‘snert’ vergeten was en het Engelse woord ‘stew’ hiervoor
gebruikte. Dat was niet het geval schreef Hilde me. Ze gaf toe dat ze het Nederlandse
woord snert voor erwtensoep vergeten was maar ze bedoelde met ‘stew’ de Hollandse
pot hachee, een vrij dikke saus met veel vlees en uien.
Op blz. 9 wordt de tekst: Hachee was zwaar om te dragen. Waarom ik, negen jaar, er
op uitgestuurd werd, weet ik niet, maar de hachee smaakte heel lekker.
Ees Aartse
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Herinneringen aan de tweede
wereldoorlog Deel 2
Hilde Plug
In de vorige Blauwdotter ging Hilde in op de Mobilisatietijd.
In mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit.
Hilde schrijft over de oorlogsjaren in Noordwijk en - na
evacuatie naar Haren in de provincie Groningen - over de
oorlogsjaren in Haren, over de bevrijding en de terugkeer
naar Noordwijk.
De oorlogsjaren in Noordwijk
Op een dag kwam het nieuws in ’t dorp dat
er oorlog was uitgebroken. Onze ouders
wisten wat dat betekende. Als kinderen
ervaar je dat anders.

oorlog werden deze vrouwen opgepikt en
hun hoofden kaalgeschoren.
Wij gingen naar de Boulevard want we
hadden gehoord dat er mijnen op zee
dobberden. Je kon ze duidelijk zien. Wij
zagen geen gevaar! Maar op een dag
ontplofte er één.1) De ruiten van de
winkels in de Hoofdstraat braken. Opoe,
die niet ver van de Hervormde Kerk (in de
Hoofdstraat) woonde, dacht dat de klap
het einde van de wereld was.

Ik weet nog goed dat een van mijn
klasgenoten, twee huizen van ons vandaan,
die dag haar verjaardag had. Ze liet mij van
haar verjaardagscadeautjes een zak met
‘baksen’ zien, maar het was geen blijde
dag. De ouders waren bezorgd over de
toekomst en hadden
weinig tijd voor andere
De Tweede Wereldoorlog
dingen.

in gebruikte schoolschriften

Het duurde niet lang
totdat de Duitsers in het
dorp marcheerden en een
kazerne
maakten
in
gebouwen
in
de
Julianastraat. Ik meen me
te herinneren dat mensen
hun paarden aan de
Duitsers verhuurden om
op het strand te rijden.

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.

Sommige Duitsgezinde vrouwen gingen in
de kazerne aardappelen schillen. Na de

Later viel er een voltreffer
op een paar huizen. Ik
ben de naam van de
straat en ook van de
mensen die daar het
leven lieten, vergeten. Wij
kwamen uit bed en
stonden beneden in de
kamer te trillen. We
wisten niet wat er
gebeurd was en ook niet
wat er zou komen.

Niet iedereen had een radio en het nieuws
was vaak wat mensen hoorden en elkaar
vertelden. Het bevel kwam dat alle ramen
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Atlanticwall op de noordboulevard, richting vuurtoren.
’s avonds verduisterd moesten worden.
Dus iedereen kocht zwart papier om er
rolgordijnen van te maken.
Er waren altijd mensen die kans zagen om
geld te verdienen. Ze vulden zakken met
braambladeren waarvan thee gezet kon
worden. Wij gingen de duinen in om
bladeren te plukken. Je moest heel veel
bladeren hebben om er wat geld voor te
krijgen. Het ging om het gewicht.
Later konden we de duinen niet meer in.
De Duitsers legden er landmijnen. Na de
oorlog zijn er gewonden gevallen omdat ze
op een mijn liepen.
De Duitsers waren bang dat ze vanuit
Engeland aangevallen zouden worden. De
Duitsers bouwden een houten brug voor
de Boulevard die laag begon en hoger

Foto Roos.

werd, dieper zee in. De Duitsers hadden
rubberboten en sprongen vanaf deze brug
in de boten. Soms viel er één in het water.
Wij lachen, natuurlijk.
De Duitsers kwamen tot de conclusie dat
een brug niet voldeed en dus werd op de
Boulevard een betonnen muur gebouwd.
Na de oorlog werd de muur onder de
Boulevard begraven.
De Duitsers zongen vaak het lied: ‘Und wir
fahren gegen England…’. Wij zongen
plons… plons…plons… er achteraan.2)
We mochten niet meer op het strand
komen. Onze hond snapte er niets van
waarom we niet de weg naar het strand
namen om te wandelen.
Groenteboer Kruijer had altijd speciale
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advertenties waarvan iedereen de
bedoeling wist. Hij was niet Duitsgezind.
In zijn advertenties verwerkte hij altijd
O.Z.O (Oranje Zal Overwinnen).
Soms waren mensen gevaarlijk bezig. Mijn
vader stuurde eens een Duitse soldaat de
verkeerde kant op toen hij vroeg waar café
Seinpost was!
Er waren natuurlijk NSB-ers in het dorp die
informatie aan de Duitsers doorgaven wie
vóór of tegen de Duitsers was.
Op een dag kregen we het bevel dat we
moesten evacueren. Je moest alles
achterlaten in huis. Gordijnen, vloerbedekking, kachel, noem maar op. We
mochten die spullen niet meenemen. Wat
we natuurlijk wel deden.
Wij waren niet de enigen die moesten
evacueren. Heel veel bejaarden moesten
uit Noordwijk vertrekken. Mijn grootvader
Jan Plug en opoe moesten ook vertrekken.
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Ze werden allemaal ondergebracht in
kasteel Hemmen in Zetten. De meesten
waren nog nooit uit Noordwijk geweest. In
Hemmen sliepen de mannen en vrouwen
apart. Je kunt je wel indenken wat een
tranen dat veroorzaakte.

De oorlogsjaren in Haren in Groningen
Waarom mijn vader en zijn gezin naar
Haren in Groningen moesten evacueren,
weet ik niet, maar mijn vader vond een
klein meubelfabriekje waar hij kon werken.
Mijn vader was van beroep timmerman.
Het huis Piet Heinstraat 31 was van mijn
ouders. In de Schoolstraat had mijn vader
een kleine graanhandel. We hadden daar
ongeveer 100 kippen en verkochten de
eieren. We hadden ook twee geiten. Waar
de kippen uiteindelijk naartoe zijn gegaan,
weet ik niet, maar de geiten gingen met
ons mee naar Groningen.
Mijn vader vond een familie die op last van
de gemeente hun huis verhuurde aan

Atlanticwall op de noordboulevard, richting Huis ter Duin

Foto: Roos
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geëvacueerden.
We
hadden
een
huiskamer, twee slaapkamers en het
gebruik van een boerenkeuken. Mijn
moeder moest op een kleine houtkachel
koken. We hadden ook een hooikist waarin
je twee pannen met eten warm kon
houden.
Mijn moeder, zuster, broer en ik gingen
met andere families per trein naar
Groningen. Mijn vader bracht de geiten en
de inboedel met een verhuiswagentje naar
Groningen.
We konden het ‘Gronings’ eerst niet
verstaan, maar mijn broer en ik pasten ons
gauw aan.
Oom Arie Plug evacueerde naar Roden
(Drenthe) en oom Bert Plug naar Leiden.
We gingen weleens op de fiets naar Roden.
Oom Arie had nog voorraad uit zijn
verfwinkel en maakte daar samen met mijn
vader zachte zeep van. Deze eigengemaakte stukjes toiletzeep noemden we
‘luchtzeep’. Je kon ze als een spons in
elkaar knijpen.3)
Mijn vader ruilde eieren voor koolzaadolie
met de schippers die door het kanaal, waar
we vlakbij woonden, voeren.
De elektriciteit werd afgesloten. Er waren
geen kolen meer voor de centrales. Wij
hadden een glazen petroleumlamp die we
op een voetenbankje op tafel zetten. Mijn
broer en ik konden daarbij lezen. Als mijn
moeder de kamer uitging, draaiden wij de
pit tot een hogere vlam. Mijn moeder zag
direct wat we gedaan hadden.
De buren hadden een carbidlamp en mijn
zuster en ik gingen daarheen om wat te

Wehrmacht militair en NSBer, anoniem,
1940 - 1941 collectie Rijksmuseum, Amsterdam
borduren voor Sinterklaascadeautjes. Het
gaf goed licht.
Mijn vader hoorde dat er zo nu en dan een
vrachtwagen naar Groningen kwam om
aardappels te halen voor de Duitsers. Op
de terugweg nam de chauffeur pakketten
mee voor mensen met familieleden in het
westen die weinig te eten hadden. Ik wilde
graag mijn vriendin Rie van Asten wat
geven. We hadden een blik met tarwe
opgevuld met zes hardgekookte eieren. De
post was erg langzaam, maar ik kreeg later
een brief waarin stond dat ze op tafel
gedanst hadden en dat ze allemaal een
hard ei kregen. Het was voor mij moeilijk
om dat in te denken. We hadden zeker
geen honger. We hadden melk van de
geiten, eieren van de kippen, groente uit
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ons tuintje en fruit van de fruitbomen.
Toen er geen hout meer was in het
timmerfabriekje ging mijn vader de tuintjes
van de mensen in het dorp onderhouden.
Hij werd dus tuinman.
Mijn broer Jacob moest onderduiken,
anders moest hij voor de Duitsers werken
in
Duitsland.
Een
Oranjegezinde
onderwijzer bracht hem boeken en
huiswerk zodat hij later toch kon slagen
voor de Mulo.
Mijn vader bezocht één keer onze
familieleden in Noordwijk. Hij had wat
bonnen meegenomen, Hij voelde zich
achteraf schuldig dat hij van dat kleine
beetje eten had meegegeten.

Bevrijding
Wij werden op 14 april 1945 bevrijd door
de Canadezen. Mijn broer kwam thuis met
twee soldaten.4) Hij sprak wat ‘schoolEngels’. Wij hadden geen echte koffie en
thee meer, maar het werd heel gezellig. De
soldaten waren blij om even bij een familie
te zijn.
Terug naar Noordwijk
Wij waren blij om na de oorlog terug te
gaan naar Noordwijk, terug naar ons huis
in de Piet Heinstraat. Maar het huis werd
illegaal bewoond.
We kregen een sleutel van melkboer De
Vries in de Piet Heinstraat want hij wist een
leegstaand
huis
te
staan.
De
oorspronkelijke bewoners waren niet
teruggekomen. We zetten in de
woonkamer een paar bedden neer.
Moeder kookte op een petroleumstel. De
meeste tijd verbleef ik bij mijn vriendin Rie
van Asten totdat we weer in ons eigen huis
konden.
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We waren weer terug in Noordwijk met
twee geiten en onze hond. Het leven
begon weer een beetje normaal te worden.

Aantekeningen Ees Aartse
1) De mijn ontplofte op 40. In de winkel
naast ons op de Weteringkade barstte een
winkelruit.
2) Dat ‘plons … plons …’ erbij zingen en
lopen alsof je een nat pak had, had wel
consequenties hetgeen blijkt uit een
dienstorder van de politie.
Het personeel wordt bekend gemaakt dat
van hoogerhand bericht is ingekomen, dat
het zingen van de melodie van het
‘Englandlied’ met een andere tekst, of het
zingen van den tekst op een andere
melodie, verboden is en dat bij
overtreding zonder pardon door de
Nederlandsche politie ingegrepen moet
worden.
Het Englandlied is een Duitsch strijdlied,
dat ook in Duitschland bijzondere
bescherming geniet.
Noordwijk, 40
De Inspecteur van Politie.
Uit: Noordwijk in de jaren 1940-1945 door
G.Slats.
3) Hilde schreef me dat ze niet meer weet
waaruit ‘luchtzeep’ bestond, maar het had
wel een geelachtige zeepkleur.
4) Hilde schreef dat ze in Canada contact
gezocht heeft met de twee Canadezen die
na de bevrijding bij hen thuis kwamen.
George antwoordde en tot 2011 heeft ze
contact gehad met kerstwensen en een
briefwisseling. George zal nu ongeveer 90
jaar zijn.
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De elf huizen
Leen Vliet Vlieland

De elf huizen aan de Boerenburgerweg.
In het eerste huis woont Lot v.d. Kwaak
met vijf kinderen, drie dochters en twee
zonen: Letta, Nellie, Fietje, Bart (overige
namen weet ik niet meer).
Daarnaast in het tweede huis Kees v.d.
Berg (de Pop). Hij was een goede
voetballer bij SJC. Kees had een heel
knappe vrouw. Wat haar naam was en
hoeveel kinderen ze hadden weet ik niet
meer.
In het derde huis woonde de familie
Tetteroo met allemaal jongens.
In het vierde huis woonde mevrouw Smit.
Haar man was Huib, toen al overleden.
Hun zoon Huib jr. was met een Engelse
vrouw getrouwd en woonde in NoordHolland. Hij werkte bij de Hoogovens. Hij
is met z’n motor door een trein overreden
toen hij naar zijn werk ging. Mevrouw Smit
had nog een zoon en dochter, Wim of
Willem en Annie.

Foto: archief Arie Barnhoorn
In het vijfde huis, dus naast het slop,
woonden eerst Ab v.d. Berg met tante Lei
en hun kinderen, daarna Leo Wijnands met
kinderen en Chris Groenedijk met tante
Sjaan. En later Gerrit van Beelen met
vrouw en kinderen.
Het zesde huis was ons huis op nummer 92
met ons gezin: Leen, Kees, Paula en Riet
(Kees is overleden in 1958).
In het zevende huis naast ons had eerst G.
de Zoute gewoond, daarna Ant de Slof. Dit
huis is in de oorlog door ons van alle
brandbare dingen ontdaan (hout om te
stoken).
In het achtste huis daarnaast woonde eerst
mijn tante Cor die met Aai v.d. Berg
getrouwd was, een broer van Ab v.d. Berg
van nummer 90. Hij was zeeman en is pas
in 1946 teruggekomen; toen was tante Cor
al (in 1943 of 1944) geëvacueerd naar
Breukelen. Na de oorlog zijn ze
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teruggekomen naar de Marcellusstraat.
Hun huis is ook voor een groot deel in de
kachel verdwenen wat het hout betreft
(nummer 88).
Die twee panden waren ‘In De Elf’ een
opslag van Chiel Smit (vodden, papier
enzovoort) en het andere pand was van
Cees v.d. Ham (aardappelschillen en
groenteafval).
In het negende huis woonde de familie
Vermeulen. Daarvoor woonde vrouw
Schaap uit Katwijk er met een zoon. De
familie Vermeulen heeft er in de oorlog
gewoond. Ze hadden in mijn herinnering
drie zonen en twee dochters. Ze zijn later
verhuisd naar de Zijl in of nabij Leiden. In
hun huis kwam eerst de familie Bos wonen
met hun kinderen. De heer Bos werkte bij
Dirk Wassenaar. Hij ging elke dag met
paard en wagen naar Huis ter Duin om
keukenafval te halen voor de varkens van
Dirk. Ze hadden drie kinderen, twee
meisjes en een jongen. Op een van die
meisjes was ik wel een beetje verliefd; haar
naam was Greetje en ze had zwart haar en
mooie blauwe ogen (ik was 11 jaar).
Na hun verhuizing - ik meen naar de
Zandvoortse straat - kwam Dirk van
Hameren er wonen. Hij was een manusje
van alles en werkte toen als filmoperator in
het ‘Lido’ bij de heer Pot. Later is hij ook
nog gaan varen op de KW147 Wilhelmina 3
met meer Noordwijkers. Ik ben als
twaalfjarige de eerste reis mee geweest, dat
was vermoedelijk in augustus 1950.
Deze logger had waarschijnlijk in het begin
van de teelt niet voldoende volk om met de
trawl haring te trekken. Ik weet nog wel dat
er een paar broers V.d. Berg aan boord
waren (van de makke Frans) uit de Schans
en de Pijp.
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In het tiende huis woonden tante Dit en
oom Siem Wijnands met de jongens (ze
hadden geen meisjes). Dit waren onze
vrienden: Piet, Jaap, Martien, Simon en
Theo.
In het laatste (dus elfde) huis woonde
familie Koeman met twee zonen en drie
dochters. De namen die ik nog weet zijn
Berta, Corrie, Piet en Bert. Van het derde
meisje weet ik de naam niet meer.
Eén ding moet ik nog wel kwijt: we hadden
geen sanitair en eens per jaar moest de
beerput geleegd worden. De strontkar
stond aan de straatkant en met emmers
werd de troep in de kar geleegd. We
vonden dit nog leuk ook!
Achter de elf huizen was land met bollen
van Van der Meer; meestal ook naast de elf,
tot aan het eerste huis waar de familie
Noordermeer woonde. Achter aan dit land,
aan de Schuinelaan was nog een oud duin,
tegenover de RK begraafplaats, met een
kleine lap duin tot het huis van Brauwse (is
dit huis er nog?).
Terug naar de Boerenburgerweg. De Kogo
(in opzet tennisbaan, later ijsbaan): deze
naam is ontstaan door Leen Koelewijn en
de toenmalige inspecteur van politie Van
Gooi. Leen de Koele was een broer van
mijn oom Henk van ‘De Punt’, in de oorlog
een ijszaak in de Hoofdstraat. Leen had
nog een paar bijnamen: Leen Hanedraf en
Leen Kantekoek. Ofwel: Leen Hane Koele
Kantekoek draf wijn. Als er mensen of
familie zijn die hierop willen reageren,
graag!
Na Noordermeer woonde Thijs van der
Linden er. De zoon van Thijs, Thijs jr., is in
de oorlog omgekomen door een
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Achterkant van de elf huizen.

mijnontploffing op Offem. Ik ben met m’n
vader nog wezen kijken toen hij thuis lag
opgebaard. Thijs was een hele populaire
jongen voor ons; hij kon heel goed op z’n
handen lopen. De zus van Thijs van der
Linden had rood haar, dat weet ik nog heel
goed. Aan de overkant woonde Tinus
Geerling, dat was een kleine bollenboer.
Hij is wel oud geworden, denk ik.
Wat me nog steeds verbaast is dat er na de
oorlog geen verder onderzoek is gedaan
naar een heel groot gat, na een inslag van
een stuk metaal (een bom of iets
dergelijks). Later is er op diezelfde plek
een benzinepomp neergezet, de plek weet
ik nog precies. In het gemeentearchief
moet dit nog te vinden zijn.
Verder terug naar de overkant woonde Jan
Vink met geloof ik één dochter en één
zoon (Dikke Sink). Dan een breed slop
(dat is er nog). Dan woonde er ene
Steenvoorde en daarnaast Goedemans, dat
was dus op de hoek van de
Boerenburgerweg en de Van Leeuwenstraat. Op de andere hoek van de
Boerenburgerweg en de Van Leeuwenstraat woonde Hermans met twee dochters
en een zoon. Een van de meiden woont
volgens mij in Canada, An of Riet. De naam
van de zoon was Gerard.

Foto: archief Arie Barnhoorn

Welke mensen ernaast woonden weet ik
niet meer, wel die naast het slop woonden:
weer een Steenvoorden, en op de hoek
Wassink. En tussen Steenvoorden en
Wassink woonde Van Veen met kinderen.
Van Veen was de animator van de
buurtvereniging met activiteiten, de
Oranjevereniging en het Sint Nicolaasfeest
(ook het aan huis komen van Sint en Piet
op 5 december). Eén zoon van Van Veen
kan ik me nog goed herinneren: Kees. Hij
had als bijnaam Kees Snoek omdat hij een
verwoed visser was. Hij viste vooral in de
Wetering (dinsdagse of woensdagse), bij
SJC of bij het land waar nu ongeveer Beuk
is. Aan de overkant, weer aan het begin van
de Van Leeuwenstraat, de (gas)lantaarnpaal bij het huis van Jan Vink en z’n zonen.
Jongens van de buurt, weten jullie het nog,
misschien ook de meisjes? Busjetrap en
dan met een koppel je verstoppen rond de
sloppen van de Boerenburgerweg, Van
Leeuwenstraat en Bijdorpstraat? Wat een
spanning én een feest! Tegenwoordig
weten de jongeren tussen tien en vijftien
jaar niet wat ze moeten doen. Nou, als ik
die leeftijd had wist ik het wel. Spanning
zonder vernieling, je hart ging tekeer als je
dacht dat je was ontdekt.
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Foto’s
van Arie Barnhoorn
Twee foto’s van hotel Duinlust aan de Oude Zeeweg.
Eén uit de oude schoenendoos. De tweede zoals het nu is.
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TENTOONSTELLING

De Kroon

MUSEUM NOORDWIJK
‘nog te bezichtigen t/m 24 februari 2013’
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Anna-Kroon-Poppetjesfabriek

In 1906 richtte Egbert Estié een sieraardewerkfabriek op, de Porceleinfabriek de
Kroon, samen met compagnon Carl
Fortmann. De fabriek werd gevestigd in
Noordwijk, op de (toenmalige) hoek van de
Gooweg en de St.Jeroensweg. Later kwam er
een fabriek van houten speelgoed (‘De
Poppetjesfabriek’), die uiteindelijk in de
hens ging en de hele geschiedenis van die plek
– net buiten Noordwijk aan de Schuine
Laan – volledig veraste.

‘De Anna’, de fabriek in Noordwijk, op de
(toenmalige) hoek van de Gooweg en de
St.Jeroensweg de “stoomfabriek voor verduurzaamde levensmiddelen”. Die conservenfabriek was in de 2e helft van de 19e
eeuw opgericht door de fabrikanten W.A.
Blokhuis en B. Warmerlo en leverde
ingeblikte soepen en bonen o.a. aan het
Nederlandse leger en exporteerde naar Oosten West-Indie en Zuid-Afrika.
Uit:Blokhuisboek.
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In een gouden lijstje gezet
Sjaan van Kekeren-Brouwer
Met recht is de restauratiegroep van de afdeling Klederdracht en textilia trots. De acht leden
hebben de laatste jaren hard gewerkt om 3500 stuks te wassen, restaureren of repareren, indien
dit nodig was.

Foto: Eli van Kekeren

In december is hier de laatste hand aan
gelegd.
Iedere dinsdagmorgen komen de dames
bij elkaar in het textieldepot in de kelder
van
het
DPO-gebouw
aan
de
Hoogwakersbosstraat.
Zij drinken eerst een kopje koffie met
daarbij
het
beroemde
‘museum’
speculaasje. Er wordt wat bijgepraat en dan
gaan ze aan de slag.
Tussendoor hebben ze ook nog vijf
prachtige mopmutsen gemaakt. Dit is hen
geleerd door Clementine van Rijn. Op
ragfijne witte tule zijn de mooiste
bloemen, blaadjes, vlinders, vogels e.d.
geborduurd met witte garens. De patronen
zijn nagetekend van oude bestaande
mopmutsen.
Inmiddels zijn er een paar dames zo

enthousiast geworden dat ze begonnen
zijn aan de lange kap. Aanvankelijk dachten
ze zulk fijn borduurwerk niet te kunnen
maken, maar al snel vlotte het met behulp
van verlichte loupelampen en veel
enthousiasme.
Aan de volgende grote klus zijn de leden
van de restauratiegroep alweer begonnen!
Het beschrijven en fotograferen van
dezelfde 3500 stuks textilia.
Tot slot maken ze ook nog het depot en de
klederdrachtkamer schoon en poetsen het
koper van het museum.
Daarom willen we deze vrijwilligers in een
gouden lijstje zetten.
Wat zou het museum zijn zonder de inzet
van deze en andere vrijwilligers.
Hoedje af!!
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Van Jannetje de scheerster
tot dameskapsalon
gelezen in het Leidsch Dagblad

Leo van der Meer †
Met een zeker welbehagen laat Leendert
Plug zich inzepen in de rokerige
barbierskamer, die zoals gewoonlijk op
zaterdagavond weer meer dan vol is. De
klodders schuim vliegen hem om de oren
en zo af en toe zegt Leendert iets uit zijn
mondhoeken tot zijn lotgenoten, die nog
bevrijd moeten worden van het
stoppelveld op hun gezicht. Na tien
minuten is hij klaar. Hij staat op, gooit met
een bruusk gebaar een borrel door zijn
keelgat, legt vijf centen in het betaalbakje,
mompelt goedenavond en vertrekt
Ja mannen, zo ging het in de tweede helft
van de 19e eeuw, als een zekere Leendert
Plug en andere mannen uit het
romantische ‘Noortich op Zee’ zich naar de
tapperij van Cornelis Vliet Vlieland
begaven om zich door diens vrouw
Jannetje van de baard te laten ontdoen.
Jannetje de Scheerster kende het vak. Maar
mannen, wat te zeggen van die borrel na
die zachte vrouwenhand die de zeepkwast
hanteerde?
Ergens kwam bij ons toch wel op dat de
oudere mensen, sprekend over de goede
ouwe tijd, gelijk hebben. Want voor vijf
centen kan men nu nergens meer terecht
en over die borrel toe zullen we maar niet
praten.
Het enige wat nu bij een kapper geboden
wordt, is een aanmerkelijke wachttijd en

niets anders dan enkele verouderde
tijdschriften. Vrouwenhanden komen er
nu niet meer aan te pas. We moeten nu tot
de ontdekking komen dat die ‘Goeie ouwe
tijd’ toch wel veel bekoorlijkheden had,
maar dat ze beslist niet goedkoper was dan
de tegenwoordige tijd.
Vroeger vijf centen bij de kapper en nu,
laten we voor het gemak zeggen, een
gulden. Dat is twintig maal zoveel. Ter
vergelijking: Het loon van een werkman in
de bokkingrokerij in de 19e eeuw was zes
gulden. Verdient u nu honderd en twintig,
beste lezer? Of is er soms iets fout in onze
berekening?
In ieder geval was ’t toen veel gezelliger,
ondanks de distributieradio waar we nu
naar kunnen luisteren en ondanks het feit
dat we dankzij allerlei elektrische
hulpmiddelen vlugger klaar zijn.
En heeft u wel eens over de vrouwen
nagedacht, mannen? In de 19e eeuw waren
er nog geen dameskappers die zich uren
met ‘t hoofd van uw gade bezig hielden. De
vrouwen deden het toen zelf. Ze droegen
het haar in een knot of een wrong en als
het nodig was puntten zij het zelf bij. Nu
bent u hen niet alleen anderhalf of twee
uur kwijt, maar bovendien kost al dat
gekrul en golfwerk u ook nog eens een
dagsalaris. Nee, geef mij dan maar de tijd
van Jannetje de Scheerster.
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Foto’s uit het archief van
Arie Barnhoorn

Rokerij Admiraal

Kapel van de Nederlandse Hervormde Kerk in de Hoofdstraat

±1895

Logement Konijnenburg aan de Zeereep ±1890.
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Noordwijkse uitdrukkingen
Willem Baalbergen
De rubriek Noordwijkse uitdrukkingen is leuk en ik hoop dat er nog veel bij komen.
Ik weet er ook nog een paar. Arie Vink

Deze uitdrukkingen heb ik van de timmerman Bert Giezen:
Ik eb op je eskilt (aardappelen). Blijf je eten? (Deze uitdrukking wordt bij ons thuis nog
regelmatig gebruikt.)

Ziet um kommegaen. Een bomschuit komende uit zee naar het strand.

Het volgende verhaaltje heb ik van de timmerman Arie Duindam (Lange Aai):
Aan de wurft stonden meerdere BNers, bekende Noordwijkers, waaronder
Piet van Duin (huisschilder) en Cees van Duin (aannemer).
Cees richtte zich tot Piet en zei: ‘Ik heb gehoord, Piet, dat je naar Israel gaat.’
Piet: ‘Inderdaad, Cees, ik ga daar een busreis maken, zal wel iets voor jou zijn.’
Cees: ‘Luister eens goed Piet, ze hebben daar onze lieve Heer vermoord, jij mag ook wel
uitkijken.’

Van Job de Ridder:
Het leven is een krentenbrood, van stienen (stenen) niet bevrijd.
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Koetje in de krocht
(gelezen in het Leidsch Dagblad 5-12-1918)

Leo van der Meer †
Dat men een koe hoort loeien onder de
straat is zeker wel ‘noch nie da gewesen’.
Het wonderlijke verschijnsel heeft zich
maandagavond alhier voor-gedaan in de
Wilhelminastraat en lokte in een oogwenk
een grote menigte nieuwsgierigen, allen
druk heen en weer hollend.
Wat was het geval? Een regeringskoetje,
niet al te groot van stuk natuurlijk, viel
door een houten deksel in het overwelfde
riool langs de Wilhelminastraat. Het ging er
in de duisternis vandoor, angstig loeiend
en nu en dan stilstaand, waar zich dan

telkens een grote menigte verzamelde.
De slager L. ging het beestje met een
knecht achterna: een derde liep het
tegemoet, zich bijlichtende met een
elektrische
zaklantaarn
‘in
the
underground’. Na enige tijd kwam het
beestje na zijn avontuurlijke tocht bij de
openbare school weer in het wegstervend
daglicht en werd met vereende krachten
op het droge gebracht. Het koetje
vervolgde zijn weg, onbewust van het
wonderlijke van het geval.

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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Naar zee
Leen Vliet Vlieland
Dit verhaal begint in 1948. Ik was leerling van de RK Jongensschool aan de Zeestraat in
Noordwijk-Binnen.
Later dat jaar ging ik naar het VGLO ‘Sans
Soucis’ op de Prins Hendrikweg. Daar
waren twee klassen met Floor van der
Weide als onderwijzer. Veel heb ik daar
niet geleerd. Het enige leuke was het
spelen van slagbal in de zandput, achter de
school. Van der Weide was een filmfanaat
en draaide voor ons wel eens filmpjes over
uitheemse culturen. Ik heb het eerste jaar
daar afgemaakt, maar zag in de vakantie

van 1950 een raambiljet bij kapper
Zuidhoek in de Schoolstraat. Daarop stond
dat de visserijschool aan de E.A.
Borgerstraat in Katwijk leerlingen zocht. Ik
heb niet direct gereageerd, want in onze
buurt had ik gehoord dat er mensen
werden gezocht om met de KW 147
Wilhelmina 3 naar zee te gaan. Ik hoorde
het van een wat ouder vriendje en dacht
‘misschien kan ik wel als prenter mee?’

nr.164
De dag dat ze naar zee zouden gaan, stapte
het Noordwijkse deel van de bemanning in
de bus van Van Schie op de Gooweg. Ik
ging bij ze staan met wat kleding bij me,
hoewel mijn ouders van niets wisten. De
bus stopte en terwijl de bemanning
instapte vroeg ik aan de schipper, Klaas
Kuyt, of ik mee mocht op een reisje. Hij
vroeg me of ik het aan mijn ouders had
verteld, waarop ik met ‘ja’ antwoordde. De
aankomst in IJmuiden was een hele
belevenis, ik had nog nooit een logger
gezien. Voor het uitvaren moest er nog van
alles aan boord worden gebracht:
strozakken, tonnen en de sleepnetten. Ik
kreeg een kooi in het vooronder
toegewezen, samen met de afhouwer.
We vertrokken om drie uur naar zee met
voor een groot deel onervaren mensen.
Alleen de Katwijkers aan boord kenden het
vak. De Noordwijkers waren op zee al snel
zeeziek. De namen van deze mensen ken ik
nog wel, maar ik zal ze niet noemen. Zelf
had ik geen last van zeeziekte en ben al
snel naar de brug gegaan. Ik vroeg aan de
stuurman of ik het roer mocht nemen
waarop hij vroeg: ‘Weet je hoe je de
kompaskoers moet aanhouden?’ Waarop ik
hem zei dat ik dat wel snel zou leren. Hij
gaf me wat aanwijzingen en zei: ‘Ga maar
achter het roer staan.’ Het ging best wel
aardig. WNW was volgens mijn belevenis
de koers naar de visgronden.
Na een dag en een nacht varen waren we
op de plaats van bestemming, de
Doggersbank. We visten met sleepnetten
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bij daglicht, want dan zit de haring aan de
grond. Met de drijfnetten, de vleet, vist
men ‘s nachts; de haring komt dan naar
boven. De eerste dag vingen we ongeveer
60 kantjes die door de bemanning werd
gekaakt. De bijvangst, kabeljauw en
schelvis, werd gestript en in het ijs gelegd.
Het werd geen voorspoedige reis. We
verspeelden een net en een visbord. We
visten over stuurboord en moesten het
bord van de andere zijde van het schip
daar naar toe halen. Dat ging met een
staaldraad onder het schip door. Voor de
deels onbekwame bemanning was dat een
hele klus. Het kwam dus neer op de
schipper, stuurman en de motordrijver.
Daarna konden andere netten en lijnen
worden aangeslagen. In de 14 dagen van
de reis werd er toch nog wel wat gevangen,
maar de totale besomming weet ik niet
meer.
Vuil en ongewassen kwam ik thuis in ‘De
Elf Huizen’, waarvan we er één
bewoonden. Mijn ouders hadden de eerste
dag van de reis al gehoord dat ik met de
logger was mee gegaan. Veel hoorde ik
daar niet over, wel was mijn vader
teleurgesteld dat ik geen vis had
meegebracht. Na de vakantie ben ik naar
de visserijschool in Katwijk gegaan. Deze
school, bij meester Kees Varkevisser, heb
ik een jaar bezocht. Na dat jaar ben ik als
afhouwer op de SCH 51 Mentor naar zee
gegaan. Schipper was Jaap van Duin uit
Noordwijk aan Zee, met zijn broer Leen als
stuurman. Verder kwam de bemanning uit
Noordwijk en Scheveningen.
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In herinnering Henny Bal†
(1915-2012)
Op 21 oktober 2012 hebben wij afscheid moeten nemen van Henny Bal. Hij woonde de laatste
jaren, eerst nog met zijn vrouw en later alleen, in Groot Hoogwaak.

De tekenclub mét Henny Bal rechts vooraan.

Henny Bal was een veelzijdig kunstenaar.
In zijn kleine atelier, achter zijn woning in
het Breloftpark, schilderde, kneedde,
timmerde en laste hij tal van kunstwerken.
Dit varieerde van schilderijen tot
kijkdozen, van plastieken in hout tot
objecten in steen en in staal. Hij is vooral
bekend
geworden
door
zijn
buitenobjecten. Zo ontwierp hij onder
meer plastieken en kleurcombinaties voor
kantoorgebouwen in het land, onder
andere het rood-grijs-blauw voor het
hoofdgebouw van Elektrotechniek van de
TU Delft.

In Noordwijk kennen we hem onder
andere van de ‘blauwe buizen’ die aan de
Zeestraat stonden, een stalen plastiek aan
de muur van de voormalige Chr. Mulo aan
de Duinweg, een speelplastiek van bielzen
bij een school in Boerenburg en het
gedenkteken voor drie omgekomen
brandweerlieden bij de brandweerkazerne. Alleen dit laatste werk is nog
behouden gebleven.
Tussen 1958 en 1962 had hij in Noordwijk
zijn eigen tekenclub, met onder meer Luuk
Thijssen (van de Thijswijk), Marlou
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Balken van staal
Ter herinnnerring aan drie Noordwijkse brandweerlieden
die om het leven kwamen bij een grote brand tijdens zware
storm op 25 januari1990.
1980 Plastiek, Henny Bal. Stakman Bossestraat
Noordwijk-Binnen, roestvaststalen platen en houtbalken
Goudriaan (van de dokter) en Willem
Nagel (‘J.B. Charles’) als enthousiaste
leden. Op de foto is de hele tekenclub –
mét Henny Bal rechts vooraan –
vereeuwigd.
Over zijn eigen werk zei Henny Bal ooit:
“Psychologische of filosofische tendensen
moet men in mijn werk niet zoeken. De
vormen groeien onder mijn gereedschap
langs lijnen en in vormen die ik plezierig
en prettig vind om te zien. Ik tracht er altijd
een werkstuk van te maken, dat ook voor
anderen aantrekkelijk is om naar te
kijken.” Aantrekkelijk was het altijd.
We zullen Hennie Bal blijven herinneren als een
beminnelijk mens.
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Uit de noordwijkse klei
getrokken families
Harrie Salman
Op 1 december 2012 is in de Cleyburch een boekje gepresenteerd over de boerderijen in de
Klei. Het historische onderzoek naar de eigenaren en bewoners is door de auteur van dit
artikel gedaan.

De bouwhistoricus Michel van Dam heeft
de vier oudste boerderijen onderzocht en
bijdragen over hun bouwgeschiedenis
geschreven. Het boekje is uitgegeven door
de Stichting Landgoed Veldzicht.

de
Zwarteweg.
De
Noordwijkse
Kapiteijnen stammen ervan af.

Er zijn Noordwijkse families die hun
oorsprong in de Klei hebben. In het boekje
komen we hen tegen op de verschillende
boerderijen in het gebied. Het gaat om de
volgende families:

Van Nobelen
Waar nu het bedrijvenpark Klei-Oost ligt,
lag een oude boerderij die in de
middeleeuwen eigendom van de graaf van
Holland was en later van keizer Karel V.
Vandaar dat de boerderij in 1528 het
Keizershuis werd genoemd en het land
ernaast de Keizerwei ging heten. Rond
1560 kwam een lid van een wijdvertakte
familie uit de Klei als pachter op de
boerderij. Zijn directe nakomelingen
bleven er tot 1734 wonen. Zij heetten eerst
De Boer, maar in de 17e eeuw begonnen
zij zich Nobel te noemen, misschien
vanwege de edele eigenaren van hun
boerderij. De familie Van Nobelen uit
Noordwijk en Noordwijkerhout stamt van
hen af.

Kapiteijn
In 1611 vestigde Simon Gerritsz Kapiteijn
zich op een boerderij aan het begin van de
Zwarteweg. In 1599 werkte hij als knecht
op boerderij de Driesprong. Simon had
een broer die Joachim Gerritsz Huisman
heette en in de Zwanensteeg woonde. Hun
vader Gerrit Meesz had daar ook gewoond.
Tot 1637 woonde het gezin van Simon aan

Paardekoper
In de eerste helft van de 17e eeuw woonde
Jan Pietersz Paardekoper op de Cleyburch
(in het boekje wordt gesteld dat hij in 1660
nog leefde, maar dat blijkt niet juist te zijn:
hij is dezelfde als de genoemde Jan Pietersz
de Crijter). Of zijn broers of zijn
voorouders zich ook Paardekoper
noemden is niet bekend. Hij stamt in

Al vanaf de Romeinse tijd staan er
boerderijen in het gebied, of liever
stonden er boerderijen, want van de
veertien plaatsen waar voor het eind van de
middeleeuwen boeren woonden, zijn er
nog maar twee over: restaurant de
Cleyburch en boerderij de Driesprong.
Tussen 1864 en 1937 zijn er nog wel vier
boerderijen bijgebouwd.
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Het boekje De Klei in Noordwijk is
verkrijgbaar bij boekhandels Van der Meer
en Bruna (Kerkstraat), bij het Museum
Noordwijk en het Museum Veldzicht.
rechte lijn af van een zekere Gerrit Pietersz
die in 1489 ook al op deze boerderij
woonde. Op de boerderij aan de ’sGravendijk woonde in 1561 de weduwe
van Jan Cornelisz Paardekoper. In 1556
woonde hij in Noordwijk-Binnen. Of hij tot
dezelfde familie behoort is niet bekend.

Van der Plas
Na de verzanding van de monding van de
Oude Rijn in 1163 is een grote plas
ontstaan omdat het water van de Oude Rijn
en uit de Noordzijderpolder niet meer in
zee kon stromen. Het graven van de
Dinsdagse en de Woensdagse Watering en
de stichting van het hoogheemraadschap
Rijnland zorgden voor afvoer van het water
uit Noordwijk. Aan de Zwarteweg, tegen de
zich vormende Jonge Duinen aan, bleef het
water het langste staan. Dit gebied, dat de
Plas werd genoemd, was eigendom van de
graaf van Holland. Hier ligt nu de ESTEC.
Hier vlakbij woonde op een boerderij van
1494 tot 1534 boer Mathijs Willemsz van
der Plas. Zijn vader Willem moet hier ook
hebben gewoond. Hij is de stamvader van
de Noordwijkse (en waarschijnlijk ook de
Katwijkse) Van der Plassen.
Slobbe
De familie Slobbe (of Slob) woonde van
1532 tot ca 1640 op de boerderij aan de
Krom. In een acte uit het Noordwijkse
rechterlijke archief van 1633 werd
verwezen naar een contract uit 1532 tussen
Pieter Jansz Slobbe en zijn oudere zwager
Symon IJsbrantsz, bij wie hij introk.
Bepaald werd dat hij zijn zwager Simon
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gedurende zijn leven zou onderhouden
zoals een kind zijn vader schuldig is te
doen en alle zondagen aan hem een stuiver
zou geven en op alle hoogtijdagen een
dubbele stuiver.

Warmenhoven
De familie Warmenhoven stamt af van
bakker Jan Huigensz Schenaert, die vanaf
1561 bakker in de Kerkstraat was. De
familienaam Warmenhoven is te danken
aan zijn warme oven. Jan Huigen stamde af
van Jacob Claasz Schenaert, die vanaf 1478
pachter was van de boerderij van het
Monnikendamse klooster Galilea bij het
Laantje. De familie Schenaert woonde hier
tot ca 1567. Naar de verbasterde naam van
dit klooster heet het gebied nu Gerlee.
Andere families
Sommige familienamen die in de Klei voor
het eerst in Noordwijk worden genoemd,
zoals van der Mersch, Persoon en Schoutje,
komen in Noordwijk niet meer voor. Soms
nog wel buiten Noordwijk. Ook de familie
Schravendijk moet oorspronkelijk van de
’s-Gravendijk afkomstig zijn. Daarnaast zijn
er families die via een boerderij in de Klei
naar Noordwijk zijn gekomen en nog
steeds in Noordwijk voorkomen.
In het boekje worden leden van deze
families beschreven: Van Abswoude (uit
Katwijk, vanaf ca 1825 in de Klei),
Bogaards (uit Rijnsburg, vanaf 1800),
Broekhuizen (uit Voorschoten, vanaf ca
1900), Groenendijk (uit Noordwijkerhout,
vanaf ca 1620), Hoogeveen (uit
Hazerswoude, vanaf 1823), Van den
Hoonaard (uit Strijen, vanaf 1859),
Leeflang (uit Maasland, vanaf ca 188 ), Van
Oosten (uit Oegstgeest, vanaf 1803),
Westgeest (uit Oegstgeest, vanaf 1764) en
Zandbergen (uit Rijnsburg, vanaf 1770).
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Noordwijkse blekerijen
Harrie Salman
In de tweede helft van de 16e eeuw zijn grote aantallen Vlaamse en Noord-Franse
textielwerkers vanwege hun protestantse geloof naar de steden van Holland gevlucht. Zij gaven
met name in Leiden en Haarlem nieuwe impulsen aan de linnen- en lakenindustrie.
Bovendien brachten zij verbeterde
technieken mee voor het bleken van linnen
en garen. In de Haarlemse regio
ontstonden zo tientallen blekerijen in

Santpoort,
Overveen,
Aerdenhout,
Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Op
schilderijen uit de 17e eeuw zijn deze
bleekvelden bij Haarlem afgebeeld. In de

De Bleker, een afbeelding uit de verzameling van vader Jan en zoon Caspar Luyken, 1694. De bleker
gebruikt een hoos (een houten waterschep), waarmee hij het linnen kan natgooien.
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Kaart uit 1850 met de ligging van
de vijf grote bleekvelden in
Noordwijk.

Leidse regio waren er blekerijen in Lisse,
Oegstgeest, Katwijk en ook in Noordwijk.
In al deze plaatsen waren zowel de
noodzakelijke grasvelden als schoon
duinwater en karnemelk aanwezig.
Het proces van het bleken, dat een groot
aantal fasen doorliep, had tot doel het
reinigen en wit maken van het linnen of
garen. Het linnen was smerig omdat de
weefgetouwen met roet werden gesmeerd.
In het zogenaamde looghuis werd het
linnen eerst met loog gereinigd. Dit loog
werd verkregen door het oplossen van
potas in water, dat in koperen ketels met
het linnen erin, aan de kook wergebracht.1)
Het op deze wijze geloogde linnen werd
meermaals gespoeld in houten kuipen,
voordat het werd gewrongen. Op de
bleekvelden werd het vervolgens uitgelegd
en natgehouden met water om te
verhinderen dat het loog door het zonlicht
in het linnen brandde. Door het linnen
onder te dompelen in karnemelkbaden
werden kalkresten verwijderd. Dit
verstevigde het linnen en neutraliseerde
het loog. Hierna werd het linnen weer
gespoeld en gewrongen. Met blauwsel kon
de gelige kleur worden weggewerkt.
Tenslotte werd het linnen te drogen
gehangen. Dit hele proces, dat ook op

garens van toepassing was, duurde twee
tot drie maanden.
Het bleekseizoen begon eind maart en liep
tot september. In de blekerijen rond
Haarlem werd ook linnen van elders
gebleekt en werd wasgoed uit de steden
gewassen. Aan het eind van de 18e eeuw
zijn de meeste blekerijen opgeheven
omdat de concurrentie met bedrijven uit
het oosten van Nederland en het
buitenland te groot werd. Later werd het
werk overgenomen door de chemische
blekerijen en wasserijen.
Noordwijk had al in 1541 een eigen
blekerij. Hij lag tussen de Offemweg en de
Woensdagse Watering. In de loop van de
17e eeuw zijn aan de rand van het dorp
nog vier blekerijen gevestigd en zijn op
verschillende plaatsen in het dorp
bleekveldjes ingericht. In Noordwijk werd
ook vlas verbouwd, wat de grondstof voor
linnen is. Tegen het eind van de 16e eeuw
woonden al verschillende linnenwevers
van Vlaamse afkomst in Noordwijk. In 1623
waren er negen linnenwevers, plus een
lakenmaker,
een
lintwerker,
een
smalwever en een wever. Daarnaast waren
er dertien vlassers (van Hollandse
afkomst).
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Een belastingoverzicht van 1681 geeft de
namen van vijf wevers en vijf vlassers. In
1748 telde Noordwijk vier linnenwevers en
een vlasser. Blekers waren er niet meer.

1. De blekerij bij de St. Jeroensbrug
De eerste Noordwijkse bleker is Claas
Dirksz van Loon, die in het oudste
morgenboek van Noordwijk van 1541/42
voorkomt.2) Hij was eigenaar en gebruiker
van 1 ha bleekveld en zaadland bij de
Woensdagse Watering. Dit lag aan de
zuidoostkant van de St. Jeroensbrug (aan
het eind van de Westeinder Voorstraat),
tussen de twee zijsloten van de watering,
die daar voor de aanvoer van bier waren
gegraven. Volgens het belastingkohier van
1536 woonde Claas Dirksz al op dit
perceel. In 1561 was volgens het kohier
van de 10e penning zijn zoon Jan Claasz
hier bleker op 0,6 ha land. Tot 1570 wordt
hij vermeld in het kohier van de
dorpsbelasting. Na zijn dood is de blekerij
opgeheven.
2. Blekerij Haasduinen
In 1624 werd een nieuwe blekerij gesticht
door de Haarlemse advocaat Cornelis
Ysbrantsz Dobbius. Hij kocht daartoe een
perceel weiland van 3,15 ha aan het eind
van de Oude Zeeweg, aan de voet van het
duin.3) Hier ligt nu het huis De Oude
Zanderij. Dobbius liet er een blekerij
inrichten, die hij verpachtte aan Cornelis
Jacobsz Bodsaart uit Haarlem, een bleker
die van Vlaamse afkomst lijkt te zijn. Deze
kon gebruik maken van het kwelwater uit
de duinen. In 1635 verkocht Dobbius de
blekerij voor 1425 gulden aan Frans
Barentsz Hasewindius, herbergier in de
Swaan aan de Voorstraat.4)
De volgende eigenaar Mathijs Hasewindius
verkocht de blekerij Haasduinen (kennelijk
genoemd naar de familienaam) in 1678

voor 2200 gulden aan zijn vrouw Maria
Zeeman.5) In 1686 was Jan Pietersz de
pachter van de bleek. De volgende
eigenaar, Nicolaas van Grieken, kwam in
financiële
problemen,
zodat
de
deurwaarder de blekerij in 1697 voor 830
gulden verkocht aan Jan van Vliet uit
Leiden.6) In 1718 verkocht hij de blekerij
voor 1000 gulden aan Pieter Crijnsz van
der Splinter.7) Of hij ooit bleker is geweest
is onduidelijk. In 1748 was hij arbeider.
Op de plaats van het voormalige
blekershuis staat nu het huis de Oude
Zanderij. Er zijn geen aanwijzingen voor
een jachtprieel dat hier volgens Jan Kloos
in 1624 zou zijn gebouwd.

3. De blekerij aan het Sluispad
In 1650 kocht de Katwijkse bleker Maarten
Jansz van Vliet voor 1649 gulden van
Thonis Jacobsz van Schie een stuk weiland
van 0,7 ha aan de Woensdagse Watering,
op de hoek met de Boekersloot.8) Hij liet er
een huis bouwen en ging in zijn blekerij
aan de slag. Het bedrijf werd overgenomen
door zijn zoon Jan, die in 1681 vlasser was,
en later door diens zoon Maarten, die
tuinder was. In de tweede helft van de 18e
eeuw waren de eigenaren achtereenvolgens Cornelis Jansz Glasburg en zijn
schoonzoon Gerrit Groeneveld, grutter en
marktschipper. Kort na 1804 is het huis
afgebroken.
4. De blekerij op het Slagveld
In 1657 kocht de schoenmaker Abel
Gerritsz Gruitering een perceel van 1,15 ha
aan de Dinsdagse Watering, bij de hoek van
de huidige Wilhelminastraat en de St.
Jeroensweg.9) Hij kon hier beschikken over
schoon water uit de Noordzijderpolder en
het Langeveld. Dit land behoorde voor
1572 tot het St. Barbara convent aan de H.
Geestweg en nog steeds rustte er een
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jaarlijkse erfpacht van 4 gulden op. De
waarde van de grond was 875 gulden. Al in
1660 wordt er melding gemaakt van een
huis en een blekerij op dit perceel, dat
vanouds deel uitmaakte van het Slagveld.
Omdat hij zijn schulden niet kon betalen,
verkocht hij voor 1540 gulden zijn huis en
erf met blekerij en kruidentuin in 1663 aan
zijn schuldeiseres, Maritje Gerritsdr van
der Mij, weduwe van Hendrick Barentsz.10)
In 1676 werd de blekerij met de tuin voor
2200 gulden verkocht aan de Haarlemse
bleker Willem Matthijsz van Stamprooy.11)
De pachter was Jacob van Vianen. De
volgende eigenaar was Elisabeth van
Stamprooy, die bij de dood van haar vader
in 1697 nog minderjarig was. De blekerij
werd vervolgens verkocht aan Maartje
Pietersdr van Leeuwen, weduwe van Joris
Hendriksz van s’-Gravendijk, wier
erfgenamen de blekerij in 1722 verkochten
aan de Amsterdammer Abraham Walien.12)
De huurder van het huis was in 1731
Gijsbert Vianen, die linnenwever was.

5. De blekerij op het Vinkeveld
In 1663 kocht de bleker Coert Jansz van
den Berg, die waarschijnlijk van Vlaamse
afkomst is, een perceel weiland van 3 ha
achter in het Vinkeveld, aan de voet van het
huidige Koepelduin.13) Hij liet hier een
huis bouwen. Ook hij kwam in financiële
problemen. In 1676 had hij een schuld van
208 gulden wegens de levering van as en
van 54 gulden wegens een verloren proces
daarover.14) In 1679 werd zijn blekerij in
het openbaar verkocht aan zijn
schuldeiser, de heer Johan van ‘sGravezande uit Leiden. De bleker behield
‘een koperen fornuis of ketel en een
wringbank’, want hij bleef als huurder zijn
beroep verder uitoefenen.15) Een aantal
jaren later kwam deze blekerij in handen
van Willem Matthijsz van Stamprooy, die al
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de blekerij op het Slagveld bezat. In 1698
verkochten zijn erfgenamen de blekerij aan
Cornelis van Langevelt en Jacob Boekweijt,
secretaris van Noordwijk.16) Vanaf 1704
was Boekweijt de enige eigenaar. De
pachter was de bleker Lieven Coerten van
den Berg.
Door toedoen van Jacob en zijn zoon
Willem Boekweijt is uit de blekerij een
landgoed ontstaan. De laatstgenoemde
verkocht het in 1738 aan Hendrik van der
Mark, commissaris van de posterijen
binnen Leiden. Het bestond uit ‘een huis
met een schuur, een speelhuis en verder
getimmerte, mitsgaders de tuinen of
boomgaarden, moestuinen en elstland,
genaamd Vinkeveld’. In een hoekje van 200
roe tegen het duin aan was bovendien een
vinkenplaats met een vinkenhuis en de
erbij behorende ‘plantage’.17) De visie van
Kloos dat het landgoed Vinkeveld
omstreeks 1685 rondom de vinkenbaan is
aangelegd door Johan Oudenrogge is
onjuist. Zijn zoon Vincent Oudenrogge
heeft rond 1730 een ander landgoed
aangelegd, dat vroeger op het terrein van
de Van den Bergh Stichting lag.
De genoemde vinkenplaats wordt vermeld
in 1683 toen Philips Zoete de Lake van
Villers, een zwager van de heer van
Noordwijk, voor 40 gulden een hoekje
land ter grootte van ruim 100 voet aan de
zuidoostkant van de blekerij kocht, met
sloten daar rondom gelegen.18) Deze
grond werd door hem al als vinkenplaats
werd gebruikt. Het was trouwens niet de
eerste vinkenplaats in het gebied, want al
in 1645 werd vermeld dat jonkheer Johan
van Alkemade, heer van het kasteel Oud
Alkemade in Warmond, een vinkenplaats
had die aan de noordoostkant van de
blekerij lag.19) De jonkheer bezat dit land al
vanaf 1639. Deze vinkenplaats wordt bij de
verkoop van het land van Alkemade in
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1654 niet meer genoemd. Later liep de
toegangsweg naar het landgoed er
doorheen.
De eerstgenoemde vinkenplaats van het
landgoed Vinkeveld bleef bestaan en werd
in 1759 met het landgoed verkocht aan
Francois Schiltman in Rotterdam. De
koopsom was 5250 gulden.
In 1768 werd Franco Dubbeldemuts,
koopman in Rotterdam, voor hetzelfde
bedrag de nieuwe eigenaar. Via twee
tusseneigenaren werd het landgoed in 1771
voor 15.000 gulden verkocht aan mr. Joan
van Schagen.20) Het had inmiddels een
omvang van 19,1 ha. In 1832 was het
landgoed in bezit van Sara Geertruida van
Schagen, rentenierster in Amsterdam. De
grootte was toen 25,2 ha. In 1865 is het
landhuis afgebroken.

Bleekvelden in het dorp
In Noordwijk-Binnen hebben in de 17e
eeuw
op
verschillende
plaatsen
bleekveldjes gelegen. Achter Voorstraat 56
lag een ‘stukje erf of bleekveld’ dat bij de
herberg De Ashoop van de familie
Wassenaar hoorde (1652-1657). Achter
Voorstraat 92 lag een bleekveld dat
eigendom was van de al genoemde Maartje
Pietersdr van Leeuwen (1680). Achter het
huis van Leendert Willemsz van
Steenvoorde aan de Zeestraat lag ook een
bleekveld (1681). In tegenstelling tot de
andere bleekvelden lag dit veld bij een sloot
(de Woensdagse Watering).
In Noordwijk aan Zee hoorde bij de
herberg De Vergulde Wagen van de familie
Van Sonnevelt een bleekveld. Het lag
tegenover de herberg, die aan de huidige
Grent lag. In 1675 werd Dirk Jacobsz de
Mol eigenaar van de herberg en het
bleekveld, dat nog in 1686 wordt genoemd
toen de herberg werd verkocht aan Pieter

Cornelisz van Berendrecht.21)
Een tweede bleekveld hoorde bij het huis
van Cornelis Vlieland aan de Voorweg
(Hoofdstraat), ten zuidoosten van de
dorpsschool. In 1771 werd het huis met
het bleekveld verkocht aan Maarten van
den Bent. In 1789 werd Pieter Claasz Plug
de eigenaar en in 1790 Leendert
Leendertsz van der Deyl.22)
1) Potas werd gemaakt door as van
naaldhout of eikenhout op te lossen in
water en de gefilterde oplossing in te
dampen. Het oplosbare zout dat overbleef
werd potas genoemd. Het werd meestal
ingevoerd uit de landen rondom de
Oostzee.
2)
Oud
Archief
van
het
Hoogheemraadschap Rijnland, inv. nr.
6001, f 54v.
3) RAL, rechterlijk archief van Noordwijk,
inv. nr. 168, f 214.
4) idem, inv. nr. 172, f 205.
5) idem, inv. nr. 181, f 64v.
6) idem, inv. nr. 185, f 27.
7) idem, inv. nr. 202, f 123-124.
8) idem, inv. nr. 174, f 228v.
9) idem, inv. nr. 177, f 32.
10) idem, inv. nr. 178, f 90.
11) idem, inv. nr. 180, f 169v.
12) idem, inv. nr. 208, f 40.
13) idem, inv. nr. 178, f 65.
14) idem, inv. nr. 180, f 133.
15) idem, inv. nr. 182, f 4.
16) idem, inv. nr. 185, f 33.
17) idem, inv. nr. 210, f 18.
18) idem, inv. nr. 182, f 103.
19) idem, inv, nr. 174, f 53.
20) idem, inv. nr. 212 en 214.
21) idem, inv. nr. 180, f 100 en 183 f 28.
22) idem, inv. nr. 214 en 219. Met dank
aan Rob Verhoeve.
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Sponsors Museum Noordwijk
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noemen sponsors zeer erkentelijk.
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