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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
www.g-o-n.nl
www.museumnoordwijk.nl
www.streekmuseumveldzicht.nl

Bestuur Genootschap “Oud Noordwijk”
Voorzitter:
Leon Guijt

Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Lid:

Leo Schaap

Lenie Zoetendaal
Jan Hoogeveen

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

071-3620751
071
071-3613779
071-8870445
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. 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 7 april t/m 30 september 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
Zaterdag van 11.00 - 14.00 uur
Zondag van 14.00 -17.00 uur
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In memoriam
geek slats

Eindredacteur
Petra van Noord

Redactie
Willem Baalbergen
Gerard de Lange
Peter Mulder

Presentatie
Tekstcorrectie: Ingrid Koops
Beeld: Arie Barnhoorn
Vormgeving: Paul Berkhout

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.

Eind januari hebben we afscheid moeten nemen
van een bekende Noordwijker. Geek Slats had de
leeftijd van de zeer sterken al bereikt, maar was
nog altijd actief. Nog niet zo lang geleden
spraken we samen met de burgemeester over een
op te richten steen voor de omgebrachte
Noordwijkse joden. Slats heeft tal van publicaties
over de geschiedenis van het dorp op zijn naam
staan. Dit betreft vooral het reilen en zeilen van
het katholieke volksdeel, maar dat niet alleen. Zo
heeft hij met zijn boek over de oorlogsjaren
1940-1945 een belangrijke periode van
Noordwijk vastgelegd. In de oorlogsjaren zat hij
als administrateur van de politie als een spin in
het web en wist hij het oppakken van gezochte
personen te voorkomen. Over het politioneel
apparaat schreef hij ook een van de deeltjes in de
serie Op zoek naar het verleden. Van het laatst
uitgegeven deel van deze serie, over de
Noordzijderpolder, voerde hij nog de redactie.
Terecht werd hem een aantal jaren geleden de
allereerste
Jan
Kloosprijs
voor
de
geschiedschrijving van het dorp toegekend.

SSN:1381-1592

Willem Baalbergen

Voor een reactie:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk

e-mail naar:
redactie.blauwdotter@g-o-n.nl
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Het nieuwe G.O.N.-bestuur

Van links naar rechts: Lenie Zoetendaal, Leo Schaap, Jan Hoogeveen en Leon Guijt

Leon Guijt
voorzitter van het G.O.N.-bestuur. Sinds
1972 woon ik met veel plezier in
Noordwijk. Maar eigenlijk ken ik het dorp
al vanaf 1960 behoorlijk goed, vooral in de
zomermaanden liep ik hier vaak rond.
Zoals mijn achternaam al doet vermoeden,
ben ik ben in Katwijk geboren. Na het
Stedelijk Gymnasium in Leiden, heb ik aan
de faculteit Weg- en Waterbouwkunde in
Delft de opleiding tot verkeerskundig
ingenieur gedaan. Na mijn afstuderen ben
ik bij de Technische Universiteit Delft
blijven werken, eerst in onderwijs en
onderzoek, daarna in een bestuurlijke
functie en vervolgens in het beheer van de

universiteit. Ook buiten de universiteit ben
ik in een behoorlijk aantal verenigingen en
stichtingen als bestuurder actief geweest,
en heb daarmee veel bestuurlijke ervaring
kunnen opdoen. Heel belangrijk vind ik
dat een bestuurder helder en transparant
opereert en verantwoording durft af te
leggen.
Ik heb een brede belangstelling en lees
daarom veel over allerlei onderwerpen. In
mijn vrije tijd sport ik nog steeds:
brandingzeilen (Nacra F18) en skieën
staan bij mij op de eerste plaats, verder
zou ik (veel) meer moeten gaan tennissen
dan ik eigenlijk doe. Helaas zitten er maar
24 uur in één dag.
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Jan Hoogeveen

Lenie Zoetendaal

ik ben geboren aan de Zwarteweg. Samen
met mijn broer hadden wij een
bloembollen-kwekerij in Noordwijk.
In 1979 zijn we verhuisd naar Wassenaar,
het gebied Lentevreugd. Toen dat
natuurgebied moest worden hebben we
een kwekerij in Hillegom gekocht.
In 2006 heb ik samen met Jaap Hoogeveen
een begin gemaakt met Stichting Veldzicht.
In 2012 ben ik in het bestuur van het
Genootschap Oud Noordwijk gekomen.

geboren in Nieuwe-Wetering, gemeente
Alkemade. Ik ben ‘ingetrouwd’ in
Noordwijk, maar voel me hier helemaal
thuis. In Noordwijk heb je een prachtige
diversiteit aan natuur en cultuur, heden en
verleden, dus de toekomst wil ik ook graag
hier beleven.

Leo Schaap
Uw nieuwe penningmeester. Ik kende en
bewonderde het Genootschap alleen van
buiten, daar komt nu verandering in omdat
Anton Kors mij recentelijk voor het bestuur
heeft gevraagd. In de gemeentepolitiek en
bij diverse verenigingen en stichtingen heb
ik bestuurservaring opgedaan o.a. als
voorzitter en penningmeester. Ik ben net
als mijn voorouders geboren en getogen in
Noordwijk en heb veel interesse in de
geschiedenis en toekomst van Noordwijk
en de Bollenstreek.
Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief in de
sport, natuurbescherming en onderzoek.
Samen met mijn vrouw Claire sporten we
vooral graag in de winter (schaatsen en
skiën) en houden we van actieve vakanties. Van beroep ben ik elektrotechnisch
ingenieur (HTS Haarlem), heb de laatste 25
jaar o.a. als directeur en aandeelhouder in
de technische automatisering gewerkt. Ik
ben vorig jaar 65 geworden en heb wat
meer vrije tijd gekregen.

Zoals ik u op de ALV vertelde, heb ik 4
kinderen, 2 zoons en 2 dochters en sinds
kort een schattige kleindochter.
Na ‘de middelbare’ heb ik een jaar
Wijsbegeerte gedaan, maar daar kon je nog
niets mee in Nederland toen, dus maar een
praktische opleiding gekozen en dat werd
Schoevers. Veel jaren heb ik met plezier als
directiesecretaresse gewerkt. Enkele jaren
geleden heb ik mijn vaardigheden
‘geupdated’ door een officemanagementopleiding, waarbij ik het coachingsaspect
heel erg interessant vond.
Vorig jaar ben ik bij het G.O.N.
‘ingestroomd’ als vrijwilligster bij de
kruidentuin, waar ik heel erg enthousiast
voor ben. Het is ook een prachtige locatie,
een historische boerderij en ik hoop op
heel veel leuke ontwikkelingen voor
Veldzicht in de toekomst.
Oh ja, voor diegenen onder u die zijn
geïnteresseerd in genealogie: de opa van
mijn opa was een echte Noordwijker: ‘Jan
Soetendaal’ van 1826! Dus een stukje van
mijn roots lag al hier. En, ik heb er zin in
om voor u aan de slag te gaan als lid van
een nieuw bestuur, met veel daadkracht en
natuurlijk ook met veel plezier met elkaar!
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Vergeten helden
Willem Peschier
Dit verhaal gaat over twee Noordwijkse broers en de zoon van een van hen die in de Tweede
Wereldoorlog aan de kant van de geallieerden vochten. Op een leeftijd waarop andere mannen
aan hun pensioen gaan denken, gingen zij nog als strijders de oorlog in.

Jan Vink

Jacob Vink

Jan Vink, geboren 19-05-1883, en Jacob
Vink, geboren 29-09-1885, waren kinderen
van Jan (Jan van Ka) Vink, visser/schipper,
en
Catharina
(Ka)
Warmenhoven,
huisvrouw.

geboorte overleed. Van de vijf zonen uit
het huwelijk behaalden er vier de
opleiding stuurman op zeezeilvissersvaartuigen. Alle vier waren vissers in hart
en nieren en twee zouden dat ook hun
hele leven blijven. De andere twee werden
door hun vrouwen overgehaald om een
baan aan de wal te nemen. Alle vier voeren
aanvankelijk – vanaf hun elfde jaar – ook
op de bomschuiten vanaf het Noordwijkse
strand tot de visserij daar ophield te
bestaan.

De familie Vink, een familie waarvan de
Noordwijkse wortels terug te vinden zijn
tot in 1600, woonde aan de Jan
Kroonsweg, het huidige Jan Kroonsplein.
Het gezin bestond uit in totaal elf kinderen
waarvan er één, een meisje, een dag na de
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Kort voor de oorlog verhuisde Jan met zijn
(Noordwijkse) vrouw en kinderen naar
IJmuiden en op 27 september 1939 ging hij
vrijwillig als schipper bij de V.R.H
(Vrijwillige Reserve Hulpschepen) werken
en werd op de IJM 58 Amsterdam
geplaatst.
Het schip was de op 30 augustus 1939
gevorderde trawler Amsterdam IJM 58 en
omgebouwd
tot
boeienlegger;
de
Amsterdam werd later in Engeland
omgebouwd tot hulpmijnenveger. In
IJmuiden heerste die dagen grote
verwarring: de haven werd regelmatig
gebombardeerd en er waren veel
vluchtelingen die nog weg probeerden te
komen. Ook gevangen genomen Duitse
parachutisten werden als krijgsgevangenen
naar Engeland verscheept.
Op de 14e mei, een dag voor de
capitulatie, ontving Jan een verzegelde
envelop met de opdracht die op zee open
te maken. Die avond, het was droog en er
stond nauwelijks wind, brachten zijn
vrouw en kinderen hem naar zijn schip en
toen om half tien de duisternis inviel voer
hij de haven van IJmuiden uit. Ze wisten
toen nog niet dat hij er nooit meer terug
zou keren.
Buiten de pieren werd de Hr. Ms.
Amsterdam, samen met de andere schepen
die als laatste wegkwamen, opgewacht
door Britse torpedoboten. In konvooi
voeren zij, hevig aangevallen door Duitse
vliegtuigen, naar Engeland. Tijdens de
mobilisatie in augustus 1939 beschikte
Nederland over zestien mijnenvegers. Acht
stalen mijnenvegers van de Jan van Amstelklasse en acht A-klasse mijnenvegers.
Twaalf mijnenvegers waren in de overzeese
gebiedsdelen
ingezet.
Omdat
de
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overgebleven vier schepen niet voldoende
waren om de Nederlandse waterwegen vrij
te houden van mijnen werden al in 1939
visserstrawlers gevorderd om omgebouwd
te worden tot hulpmijnenveger of
boeienlegger.
Doordat de Duitsers probeerden de
vaarwegen van en naar Engeland af te
snijden door dagelijks met vliegtuigen
mijnen te droppen, soms wel veertig per
nacht alleen al in de baai voor Milford
Harbour, hadden de Engelsen een tekort
aan mijnenvegers en werd een aantal van
de naar Engeland ontkomen trawlers
aldaar omgebouwd tot mijnenveger. De
eerste zeven maanden na de ombouw
waren de mijnenvegers die in Milford
Harbour waren gestationeerd elke nacht
aan het vissen zonder een dag verlof. Het
open houden van de haven was van
levensbelang omdat er konvooien
vrachtschepen in en uit voeren.
Dit ombouwen betekende niet meer dan
dat de trawlers uitgerust werden met een
Oropesa-tuig. Een veegtuig dat bestond uit
gevlochten kabels die achter een aangepast

Uitdraaien van het Oropesa-tuig aan boord
van een mijnenveger.
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schip gesleept werden en op een bepaalde
diepte werden gehouden door drijvers. Op
de kabels waren klauwen bevestigd die
door middel van snijwerktuigen of kleine
explosieve ladingen de kabels van de
mijnen konden doorsnijden. De mijnen
kwamen dan bovendrijven waarna ze met
mitrailleurvuur tot ontploffing of tot
zinken werden gebracht. Vanaf 1941 werd
een
aantal
van
de
aangepaste
vissersvaartuigen uitgerust met een tuig
tegen akoestische mijnen. Hiervoor liet
men een luchthamer op een stalen plaat,
die op het voordek gelast was, hameren
waarop de akoestische mijn los kwam van
zijn plaats op de zeebodem en
uitgeschakeld kon worden.
De bemanningen van de vissersschepen
werden
in
de
meeste
gevallen

gemilitariseerd door het ondertekenen van
de vijfjarige Verbintenis voor V.R.H.
personeel. Het commando van een
gevorderde trawler kwam in handen van
een marineofficier, maar de bemanning zag
de eigen schipper eigenlijk als de baas.
De
Nederlandse
hulpmijnenvegers
opereerden onder Nederlandse vlag maar
onder Brits bevel.
In 1942 werd begonnen de gevorderde
trawlers te vervangen door houten
mijnenvegers met dieselmotoren die in
Groot-Brittannië
gebouwd
werden.
Nederland kocht in totaal 19 Britse
mijnenvegers.
Elf
Ameland-klasse
motormijnenvegers van 105 voet en acht
Duiveland-klasse motormijnenvegers van
126 voet kwamen van 1942 tot 1944 onder
Nederlandse vlag. Deze schepen waren
niet alleen geschikt om verankerde mijnen
te vegen maar konden ook worden ingezet
tegen magnetische en akoestische mijnen
omdat zij uitgerust konden worden met
het LL-tuig en het Hammerblock-tuig.
Jan Vink werd op 14 mei 1942
overgeplaatst naar een van die Amelandklasse motormijnenvegers, de Hr. Ms.
Terschelling. Een schip waarop in 1944
zijn broer zou komen te varen.

Het zogenaamde Hammerblock
tegen akoestische mijnen.

Een zoon van Jan Vink, ook Jan, was in mei
1940 naar Engeland gevaren met de
Texelstroom die 300 krijgsgevangen
gemaakte Duitsers naar Engeland bracht.
Die Duitse krijgsgevangenen zijn officieel
enkele uren na de capitulatie op de boot
gezet. De Nederlandse marineofficier die
hiervoor verantwoordelijk was heeft daar
nog grote moeilijkheden met de Duitsers
mee gehad. Uiteindelijk werd duidelijk dat
hij op dat moment niets van de capitulatie
wist, en dat hij slechts orders opvolgde.
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Hr. Ms. Frans Naerebout, de eerste Nederlandse mijnenveger
In Engeland meldde jonge Jan zich bij het
militaire gezag en werd hij opgeleid tot
waarnemer bij het B25 Mitchell
bommenwerpersquadron 320. In 1944
werd zijn vliegtuig boven Frankrijk zo
beschadigd
door
FLAK
(Duits
afweergeschut) dat het op de terugweg een
noodlanding in het Kanaal tussen Frankrijk
en Engeland moest maken. De bemanning
kon maar nauwelijks uit het zinkende
vliegtuig komen, maar werd gelukkig al
snel
opgepikt
door
een
Engels
watervliegtuig, de Supermarine Walrus.
Jacob Vink voer al op 30 april 1940 de
haven van IJmuiden uit met de toen nog
IJM 196 Hercules (later omgedoopt tot Hr.
Ms. Hercules) om te gaan vissen en was
dus op zee toen de oorlog uitbrak. De dag
voor hij uitvoer was zijn eerste kleinzoon
geboren; die heeft hij nog even gezien.
Na het uitbreken van de oorlog op 10 mei
1940 kregen de op zee verblijvende vissers
opdracht om naar Engeland uit te wijken.

Een deel ging vanuit Engeland en
Schotland vissen, een aantal ging zoals
boven vermeld bij de V.R.H. en werd
gemilitariseerd. Ondertussen wisten de
families van de vissers niet waar hun
geliefden waren en of ze nog wel in leven
waren. De vrouw van Jacob Vink hoorde
pas in 1943, door een via het Rode Kruis
verstuurde brief, dat haar man nog leefde
en in Engeland was.
De familie van zijn oudere broer Jan zou
hun man en vader nooit meer zien. Op 1406-1944 overleed Jan Vink op 61-jarige
leeftijd in het Mount Vernon Hospital in
Northwood, Middlesex in Engeland aan
een hartziekte. Leeftijd en levensgevaarlijk
werk hadden hun tol geëist.
Ook Jacob Vink kwam niet ongeschonden
uit de oorlog. Vanuit de basis Milford
Haven aan de Engelse westkust werd de
hele oorlog op mijnen gevist om de
geallieerde scheepskonvooien een vrije
doortocht te geven. Verschillende schepen
heeft hij daarbij op een mijn zien lopen.
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Order of Merit.
Tijdens de slag om de Westerschelde werd
onder vuur van de Duitsers, die nog op
Walcheren zaten, een aanvang gemaakt
met het vegen van de mijnen in de rivier
om de weg naar Antwerpen voor de
geallieerden vrij te maken (de aanvoer van
wapentuig zou dan niet meer via de lange
weg van de Franse stranden hoeven). Jaap
was daar met de Hr. Ms. Terschelling en
heeft gedurende die actie van zijn Engelse
eskadercommandant een vermelding voor
de ‘Order of Merit’, een hoge Engelse
onderscheiding, gekregen. Ook ontving hij
het Oorlogs Herinnerings Kruis met gesp.
Van 2 november tot 24 november 1944
neemt de Terschelling samen met de
andere Nederlandse mijnen-vegers Texel,
Putten, Beveland en Vlieland deel aan
Operatie Calender. Gedurende Operatie
Calender werden 229 grond- en 38
verankerde zeemijnen geruimd in de
Westerschelde. Dit met als doel de bevrijde

haven van Antwerpen bereikbaar te maken
voor geallieerde scheepvaart.
Het gedurende de oorlog gespaarde soldij
werd na de oorlog door de belastingdienst
voor een deel geconfisqueerd vanwege het
feit dat de vissersvrouwen in de oorlog
geld ontvangen hadden om te overleven.
Er zou goed voor de vrouwen gezorgd
worden werd er in Engeland gezegd, maar
dat bleek dus een sigaar uit eigen doos. Na
de oorlog heeft Jacob nog vijf jaar gevist en
is toen gestopt wegens hartklachten.
Jacob Vink is op 11-08-1968 op 83-jarige
leeftijd in Noordwijk-Binnen overleden.
Bronnen:
www.go2war2.nl
Wikipedia
De Vinkenkrant
Instituut voor Maritime Historie
The National Archives
De Odyssee van de Hollandse vissers
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Foto’s Van Arie Barnhoorn
Twee foto’s van de Van Limburg Stirumstraat. Eén uit de oude Schoenendoos.
De tweede zoals het nu is.
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Workshop kleidraaien
Geslaagde Workshop kleidraaien Museum Noordwijk
Op maandag 18 februari en woensdag 20 februari was er in het Museum Noordwijk een
workshop kleidraaien. Onder begeleiding van pottendraaister Eveline Boot konden 26
kinderen, geïnspireerd door vazen van “De Kroon”, hun eigen vaas van klei draaien en
handvormen van klei maken. Er werden allerlei materialen gebruikt om hun werkstukken
te bewerken, waarna deze konden worden versierd met speciale verf. Met veel
enthousiasme hebben de kinderen o.a. prachtige potjes, vaasjes, dieren en bloemen
gemaakt. Na drie weken
konden de jonge kunstenaars hun creaties, die
dan in de oven zijn
gebakken, in het Museum
ophalen.
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Zwarteweg
Bas de Haas
Altijd leuk om een stukje te lezen over de Klei. Immers geboren en getogen in dit ooit mooiste
plekje op aarde achter de duinen.
Een aantal jaren geleden de ruimte weer
opgezocht in Friesland, maar lees bijna
altijd wel de Blauwdotter via mijn vader.
Al jaren hangt er bij ons aan de muur een
stukje sentiment: een ansichtkaart van de
Zwarteweg. Hij komt weg bij Neeltje
Passchier die indertijd woonde naast mijn
vaders bedrijf de Duinkant op de hoek van
de Beeklaan en Breloft. Daar lagen wel
meer bijzondere spullen. Een oude
rolstoel heeft jarenlang in ons huis gestaan
en is toen geschonken aan het museum op
de Willem van de Bergh. Maar ik begreep
dat dat nu allemaal opgeborgen is, jammer

want de ‘Willem’ is wel intensief
verbonden met de Klei en Noordwijk. Het
zou misschien een mooie aanvulling zijn
op jullie collectie.
Overigens in jullie stukje over de
boerderijen had meegenomen kunnen
worden dat op het terrein van de Willem
van de Bergh ooit ook een boerderij van de
kerk stond. De stichting pachtte dit voor
zover ik weet jarenlang van de kerk. En
misschien dat jullie het weten, maar klopt
het dat de oude ’s Gravendijk ooit door de
Romeinen is aangelegd?
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Een eigen schoolgebouw
Rob Verhoeve
(Met dank aan de heren Harrie Salman en Herman Schelvis voor hun adviezen)

Vermoedelijk hebben de ‘Zeeërs’ altijd naar onafhankelijkheid gestreefd van NoordwijkBinnen. Maar aangezien het dorp maar klein was en er weinig rijkdom was, was dit moeilijk
te realiseren. Een van de belangrijke zaken was het hebben van een eigen school.
In 1611 zien we dat er
stappen worden genomen
om een nieuwe school te
krijgen. Vier afgevaardigden
gaan te paard op weg naar
Den Haag, om daar op 28
maart aan te komen. Het zijn
Sijmon Meesz, Jeroen Jansz,
Wichman Janszoon en Dirck
Wolphertsz. Ze zullen die
dag een bezoek brengen aan
hun
‘raedtsheer’
om
toestemming te vragen voor
een school in het dorp.
De kosten van de reis en het
verblijf waren hoog, namelijk
9 gulden en 40 cent, maar vermoedelijk
waren deze kosten voor de inwoners van
Noordwijk aan Zee niet zo’n probleem
omdat de school binnen bereik kwam!
Mogelijk had het bezoek van 28 maart 1611
mede betrekking op het pachten van een
stukje duingrond – in eigendom van de
grafelijkheid – waarop de school gebouwd
kon worden. Op 12 mei 1611 gaven de
rekeningmeesters der grafelijkheid van
Hollandt toestemming aan de ‘buyren en
ingesetenen van Noortwyck op Zee’ voor
het pachten van een stuk ‘wildernisse’. Het
perceel was ca. 23 meter lang en 15 meter
breed (i.e. totaal 340 m²). Voor de erfpacht
moest jaarlijks op ‘kersdach’ 15 stuivers,
i.e. 75 cent, worden betaald.

Ligging van het schoolgebouw
was aan het begin van de
Heereweg
(oostzijde),
de
hoofdstraat van het dorp. Het
was toen het eerste pand aan de
zuidzijde van de straat.
Bijna een jaar later waren de
‘gezworene buydelbewaarders
te Noordwijk op Zee’ (i.e. de
armmeesters) bijeen om de
bouw van de school mogelijk te
maken. Het waren de heren
Willem Janszn Vermij, Jacob
Jacobszn de Jonge, Cornelis
Arentszn en Cornelis Corneliszn.
Op 14 mei 1612 werd de verplichting voor
het oprichten van een ‘nieuw huis te
Noordwijk op Zee gedestineerd tot een
school’ aangegaan. De klus werd
uitbesteed aan Huybrecht Bouwenszn van
der Mersch, timmerman, die hiervoor
1.175 gulden in rekening bracht. Dit
bedrag was vanwege de levering van hout,
kalksteen en arbeidsloon etc.
De armmeesters lieten aan de voorkant van
de schoolwoning een gedenksteen plaatsen. Hierop stond een haasfiguur – die
verwees naar de ‘grafelicheyts wildernisse –
en de tekst: ‘ bedenk den armen’.
Het betalen van de rekening voor de bouw
van de school was een probleem. Net voor
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Overigens was er geen leerplicht en
daarom maakten kinderen de school niet
af omdat ze thuis of op zee konden
meehelpen.

Schoolhuis in 1840, tekening Jan Kloos.

kerst, op 24 december 1612, werd er een
vergadering belegd waar 19 mannen
aanwezig waren. Het waren de ‘geswoorens en de gebuijren’, i.e. burgemeesters en
(vertegenwoordigers van de) inwoners.
Omdat het dorp te weinig middelen had
om de uitgaven te dragen werden er
alternatieven bekeken. Uiteindelijk werd er
overeenstemming bereikt over de beste
wijze om de kosten te dekken waarbij de
inwoners zo min mogelijk belast zouden
worden. Er werd afgesproken dat de
burgemeesters bij de eerst mogelijke
gelegenheid de edele ‘heeren Staeten des
landts’ zullen benaderen. Het verzoek zal
dan zijn om een algemene omslag te
mogen heffen op elke ton schol die het
dorp binnen gebracht zal worden.
De schoolmeester moest de kinderen de
beginselen van lezen, schrijven, rekenen
en geschiedenis bijbrengen, maar
natuurlijk ook het gereformeerde geloof.
In het algemeen was de kwaliteit van het
onderwijs aan kinderen op de lagere
school zeer wisselend. Zo was er
bijvoorbeeld in 1611 een schoolmeester
die het alfabet niet foutloos kon opzeggen.
De schoolboeken waren doorgaans van
geringe kwaliteit. Voor meisjes werd het
leren vaak overbodig geacht en zij kregen
dan ook alleen les in handwerken.

De burgemeesters / gesworenen hadden
een belangrijke rol bij het uitkiezen van de
schoolmeester. De beslissing om iemand
te benoemen werd
uiteindelijk genomen
door de ambachtsheer. Voor Noordwijk
was dit Steven van
der Does (geb. 1576)
die van 1605 tot 1620
het dorp bestuurde.
Rond 1615 werd
Benjamin Claesz van
der Burgh aangesteld
als schoolmeester van
Noordwijk aan Zee.
Hij ontving hiervoor
een jaarlijks tracteSchoolgebouw rond 1900, ment van 72 gulden
detail schilderij Jan
en Vrije woning, 4
Hillebrand Wijsmuller.
wagens turf, een kin
haring en een kin vis. Verder mocht de
meester van de schoolkinderen 6 stuivers
vragen en van de kinderen die hij schrijven
leerde zelfs 8 stuivers per kwartaal.
Benjamin was ook ouderling van de kerk
in Noordwijk, onder meer in 1620. In 1631
was Benjamin nog steeds schoolmeester in
het dorp. Naast zijn salaris van de overheid
(i.e. de Staten van Holland) kreeg hij ook
een toelage van de gemeente. 0p 29 april
1631 stond zijn jaartoelage vermeld op
twintig gulden.
Bronnen: Noordwijk aan zee en op de geest / GA
Noordwijk Nr. 167, 296, 696 / Noordwijk in den
loop der eeuwen.
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’t Stoppekissie
Sjaan van Kekeren-Brouwer
Boven de deur van het huis van de familie J. Klinkenberg in de Witte de Withstraat staat de
naam ‘Stoppekissie’. Nu heeft u misschien wel eens gedacht, wat is een stoppekissie?

In een oud woordenboek der Nederlandse
taal stond de betekenis: ‘Kistje of trommel,
waarin een visscher versnaperingen voor
de reis meeneemt.’ Maar ook: stoppen (is
vullen) kistje. Een houten zeemanskist dus.
Museum Noordwijk is in het bezit van drie
stoppekistjes. De eerste is zwart geverfd
met graveringen van zeilschepen aan de
binnenkant van het deksel. Het tweede is
donkergroen, met een tekst aan de
binnenkant van het deksel: Cornelis
Haasnoot, Oudt 20 Jaare, Geboren in het
jaar 1867. Het laatste is beige van kleur.
De maten van de kistjes zijn 50 cm lang, 27
cm breed en 25 cm hoog. Er zit een houten
handgreep op het scharnierende deksel en
een metalen sluiting.
Deze stoppekistjes werden langs de hele
Noordzeekust meegenomen als de vissers
met de bomschuiten naar zee gingen. In
het kistje kon het volgende zitten: een
bijbeltje (bekleed met zeildoek), een
psalmenboek, eet-, drink- en scheergerei,
een kam, zeep, een zakdoek, een flesje
Haarlemmerolie (goed voor elke kwaal),
een rolletje pepermunt, smouzen (dit
verschilde per plaats), snijkoek, brood,
zeekaak, suiker, boter, pijp- en pruimtabak,
een kaakmesje (om de haring te kaken),
zeilreparatiebenodigdheden zoals naalden,
garen en de zeilplaat (handbeschermer)
om de naalden door het zeildoek te steken.
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Ook zaten er wat kleine kleding-stukken
in, zoals pet, ondergoed en werkwanten
van dikke baai.
Verder namen de vissers een bundel of
plunjezak mee met kleding, oliegoed,
zuidwester en zeelaarzen.
Soms kwam het voor dat moeder een
briefje bij het rolletje pepermunt deed in
het stoppekistje van haar 12-jarige zoon,
die voor het eerst naar zee ging. Of zo’n
jongen nam een Zondagsschoolplaatje
mee, waar hij houvast aan had als hij het
moeilijk kreeg. Reken maar dat hij
heimwee had in het begin van het ruwe
zeemansleven.
Het kistje, waar je ook op kon zitten, werd
gedragen aan de hand, onder de arm of op
de schouder. Tot slot gaat het verhaal al
tientallen jaren dat vrouwen in Noordwijk
het stoppekistje naar de bomschuit
droegen voor hun mannen.
Kom eens kijken naar deze kistjes, die
zoveel lief en leed hebben meegemaakt. Ze
zijn de moeite waard!

Stoppekissie uit het Museum Noordwijk.
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Uit het museumarchief
Foto’s gemaakt door Rudolf Tappenbeck
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Veldzicht en noordwijks
kruiden historie
Lenie Zoetendaal en Ingrid Koops

(van de werkgroep kruidentuin)

Deel 1
In de Blauwdotter herfst 2012 hebben we
al verteld over een interview met Jos en
Henk Alkemade en René van Houten over
Noordwijks kruiden historie. Aanleiding
was onze interesse voor de historische
kruiden in de kruidentuin van Veldzicht.
Ter voorbereiding hadden we het boekje
van Kees Verweij, Noordwijks Kruiden- en
Bollenteelt, deel IX van de serie Op zoek
naar het Verleden, bestudeerd. Vanuit dit
boekje kwamen we tot een lijst met namen
van zo’n 75 historische kruiden in de
kruidentuin, maar het boekje vermeldde
dat er zo’n 100 waren.
Welke waren de overige
kruiden?
Waren
dit
misschien de zogenaamde
historische ‘wildkruiden’,
die door de wildplukkers
in de vrije natuur werden
geplukt? Ook bezoekers
van de kruidentuin stelden
hier vragen over. Reden
temeer voor ons om dit uit te
zoeken.
Via een toevallig contact met Len
Alkemade kwamen we terecht bij Jos en
Henk Alkemade, zoons van de laatste echte
kruidenkweker in Noordwijk. Zij hebben
vroeger nog geholpen met plukken.
Natuurlijk mocht ook René van Houten, de
man van hun zus Mariëtte, niet ontbreken

bij het interview. Op 2 augustus 2012
kwamen René, Jos en Henk naar Veldzicht.
Tijdens een rondleiding door de
kruidentuin van Veldzicht, waar zij met
plezier rondkeken, kwamen al meteen
spontaan antwoorden op onze vragen naar
boven.

Themavakken
Jos, Henk en René vonden de huidige
themavakken (met magische kruiden,
verfkruiden,
medicinale
kruiden,
keukenkruiden, aromatische en cosmetische kruiden) er prachtig bij staan. Jos en
Henk gaven aan dat zij vroeger
nauwelijks bloeiende kruiden
zagen (zoals venkel), omdat
deze al vóór de bloei moesten worden
geoogst!
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Grappig was het te zien dat zij hun hand
lichtjes en geroutineerd langs de toppen
van de bloeiende kruiden haalden, waarna
zij door de geur de plant probeerden te
duiden.
Over de mierikswortel vertelden zij dat bij
het ploegen van de akker ook de kinderen
Alkemade werden ingezet om in de ‘veur’
zoveel mogelijk achtergebleven stukken te
verzamelen. Het doel was tweeledig:
1. De opbrengst: de lange stukken
van zo’n 20 cm werden gebruikt
voor het planten (voor het
nieuwe seizoen), terwijl de
kleinere stukken werden
versneden en gedroogd en
later ook vermalen.
2. Het schoonhouden van de
akker: Elk klein stukje
mierikswortel wat in de grond
blijft zitten, groeit weer op en zal
als onkruid gewied moeten worden.
De indeling van de vakken vonden zij wel
handig, ook al zijn de medicinale kruiden
natuurlijk wel de oorsprong!

we verzichtslijsten van
Veldzichtkruiden
en
historische kruiden door.
Waar mogelijk noteren we
ook de namen van wildkruiden
en informatie over hun precieze biotoop
(leefomgeving).
Er vliegen leuke en interessante
wetenswaardigheden en anekdotes van
Jos, Henk en René over tafel. Zo vond Pa
Historie kruidenteelt
Alkemade
de brandnetels van het open
Binnen in het museum gaat het gesprek
veld
beter
dan die uit het bos. En
verder en we krijgen een kopie van René
kattenstaart
werd
geoogst aan de voet van
van een artikel in De Spiegel van 1952 (!)
de
duinen,
bij
de
Van de Berghstichting.
over de kruidenteelt. Hierin staat
informatie over de historie van de Van de mierikswortel werd ieder jaar veel
kruidenteelt en (de winkel van) Jacob vers verkocht aan de Joden voor hun
Paschafeest
(de
Hooy te Amsterdam.
‘bittere kruiden’). De
De broers herinvaleriaan werd uit de
neren zich dat het
Biesbosch gehaald en
niet
altijd
een
dus moesten ze vóór
makkelijke tijd was Om de themavakken meer toegankelijk
hoogwater terug!
voor ‘Pa Alkemade’ te maken voor het publiek willen graag
en zijn grote gezin. stapstenen voor de kruidentuin hebben.
Alkemade
leverde
Het was heel hard Misschien gaat u uw eigen tuin veranderen ook aan de bekende
werken in ieder en heeft u stapstenen over?
Van der Pigge in
geval.
Haarlem.
Laat het dan weten via een berichtje op
Ondertussen nemen veldzicht@g-o-n.nl.

Oproep
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Deze maalmachine stond op de kruidenzolder in de
Pickéstraat 46. Zo werden bijvoorbeeld brandnetelblad
en senneblad vermalen tot poeder om er uiteindelijk
tabletten van te kunnen maken.

In de loop der tijd ging Alkemade, mede in
verband met zijn gezondheid, meer en
meer over op in- en verkoop van
importkruiden. Halverwege de jaren ‘70
bestond het grootste deel uit import. Er
werden zo’n 300 kruiden verkocht.
Vroeger werden de kruiden ‘los’ verkocht.
‘Pa Alkemade’ werkte ook met recepten
van Zuidmeer die een kruidenwinkel in
Leiden had. René en Mariëtte werkten later
veel samen met kruidenkundige Annet
Lakeman. Tegenwoordig is alles alleen nog
maar verpakt verkrijgbaar; dit heeft te
maken met de strenge regelgeving waaraan
kruidenleveranciers moeten voldoen.

De kruidenverwerking
In het voorjaar werd er gezaaid. Na de
oogst werd er thuis gedroogd: de kruiden
werden gesneden door een tabakssnijder,
gingen in manden en daarna op het
droogrooster. Vroeger, in de tijd van ‘Opa
Alkemade’, werden takkenbossen voor het
stoken gebruikt; daarna kolen (cokes) en
later gasolie. De hitte van de oven ging via
buizen, waarbij een ventilator de hitte
aanzoog, onder het rooster door waarop
de kruiden lagen. Deze werden regelmatig

Molen voor het vermalen van kruiden.

met een vork omgewoeld. Hierna werden
ze gezeefd en in balen of in grote jute
zakken gedaan, die werden dichtgenaaid
en ‘op hun rug’ gelegd.
In de 60-er jaren werd onderkend dat
genezing door kruiden een ’hype’ ging
worden. Op advies van afnemer de heer
Prins werd er behoorlijk geïnvesteerd: een
maalmachine en een ’pillendraaier’
werden aangeschaft. Ook werd er een
droogplaat, een verwarming door heet
water, gebouwd. Hierop werd het
granulaat (korrels) gedroogd, zodat dit
bruikbaar werd voor de ‘pillendraaier’. Het
kleine kantoor werd omgebouwd tot
‘atelier’, waar deze machines en de
droogplaat in kwamen te staan.

In deel 2 meer over de historische kruiden!
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De film en foto werkgroep
Op de afgelopen ledenvergadering is de film 50 jaar Genootschap “Oud Noordwijk “vertoond.

Deze DVD is in het museum
te koop voor € 9,95.
Deze DVD laat historische beelden van
Noordwijk zien, en geeft de geschiedenis van
het Genootschap weer.
Tevens wil het G.O.N. een oproep doen
aan de mensen die in het bezit zijn van
historisch beeldmateriaal over Noordwijk,
zoals film, video en foto’s. Gedacht wordt
o.a aan evenementen zoals Oranjefeesten e.d.
Het museum is geïnteresseerd in materiaal
tot in de jaren “80 “ van de vorige eeuw.
U kunt dit aan het G.O.N. schenken, in
bruikleen geven, of tijdelijk afstaan voor
duplicatie.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
belangstelling, en / of uw bereidwilligheid.

De film en foto werkgroep van het museum “ Oud Noordwijk “
Telefoon: 071-3612040 of 071-3611349
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Archief Arie Barnhoorn: Roodkapje, ? , Spits en de Stomp.

Noordwijkse uitdrukkingen 4
Willem Baalbergen
Ze blijven binnenstromen, uitdrukkingen en gezegden die typisch voor Noordwijk zijn. Hier
volgen er nog een paar.
Van Alja de Jong-Admiraal:
La waaie, morrege vors. (morgen komt er weer een dag)
Op het orgel tjaiten. (steeds weer op hetzelfde terugkomen)
Een sjappietouwer. (een bijzonder mens)
Op de fuijerel staan. (op de wind staan)
Van Leen v.d. Bent (onze oud-conservator):
De vijf is in de klok, het blauwe servies kan van tafel. (borreltijd)
De dag is nog vol uren. (maak niet te veel haast)
Ze is zo lelijk dat de kat er naar blaast.
IJ eb der et zo veul verstand van as een kraai van een zundag.
Ga je mee prieken op de Grent met je priek? (ga je mee sleeën op de Grent met je slee?)
Opoe wil een pietsie (piesie?) melk in de thee. (oma wil een klein beetje melk in de thee)
Zo help je de boel wel naar de kleefse. (zo maak je de boel wel kapot)
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Postuum eerbetoon aan
ab steenvoorden
Wie herinnert zich niet het kunstwerk van de in 2010
overleden Noordwijkse kunstenaar Ab Steenvoorden,
dat destijds de zijgevel sierde van het JOIN-gebouw,
de voormalige Sint Jeroensschool? De meesten
zijn er wel eens langs gereden, gefietst of
gelopen. Het was een bekend kunstwerk
waarvan de heldere kleuren duidelijk afstaken
tegen de grauwe grijze muur en daarmee
vormde het een markant herkenningspunt.
In het leven van Ab Steenvoorden kwam
er een moment dat hij niet alleen wilde
tekenen, maar ook iets anders wilde
proberen. De vier krijgers in brons,
gemaakt voor de burgemeester, was het
eerste voorbeeld van ‘iets anders’. Ab
heeft ook nog eens een toren gecreëerd,
maar daar is slechts een foto van bewaard
gebleven.
Ab wilde een beeld buiten maken voor de
Noordwijkers en hij richtte zich op de creatie
van
een
muurplastiek.
Gedachten
en
uitwerkingen van een houten model voor een hoog
gebouw aan de Parallelboulevard en een keramisch
ontwerp van een vrouw met een zonnebloem in haar armen, kwamen voorbij. Ab diende
een aantal tekeningen in bij de commissie van de gemeente die het werk moest
beoordelen, maar deze werden niet goedgekeurd.
Toen kwam het cultureel centrum JOIN ter sprake en Ab werd gevraagd of hij na wilde
denken over een kunstwerk op die plek. Hij dacht aan een symbool van het cultureel
centrum. Een opvallend middelpunt in Noordwijk, met daarin de vele onderdelen,
abstract weergegeven door een halve witte buitenrand. De halve witte buitenrand
symboliseert de mogelijke uitgroei naar iets van nog groter en weidser betekenis.
Ab ging met zijn kunstwerk aan de slag in een keramiekwerkplaats in Den Haag. Het beeld
boetseerde hij zelf en het glazuren liet hij over aan de deskundigen van de
keramiekwerkplaats. Zo toog Ab ’s ochtends vroeg naar Den Haag om met broodjes klei
aan de slag te gaan. Met een deegrol werd wat klei plat gerold. Met een mes werd de plak
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De
kleurpoeders
werden met water
aangemaakt en over
de stukken uitgesmeerd. Dat was
secuur werk. De
stukken van het
kunstwerk gingen
de oven weer in en
werden zo geglazuurd. Een paar
dagen later kon Ab
eindelijk zijn creatie
bewonderen.
De
warme
kleuren
glansden hem tegemoet.

klei bijgesneden en een kleiner stuk klei
werd op de plak aangebracht. Met een
eierdopje werd een rondje in de plak klei
gedrukt. De chamotteklei moest continu
vochtig gehouden worden. En hier moest
er een bolletje af en daar een reepje bij.
Door steeds opnieuw te overwegen wat bij
elkaar hoort, door ergens anders weer een
deel van af te halen en door de plakken klei
in het rond te schuiven, kwam Ab
uiteindelijk bij zijn cirkel en middelpunt uit.
Na dit wordingsproces, dat een half jaar in
beslag had genomen, werden de stukken
aan de achterkant uitgehold zodat de klei
niet krom zou trekken. De stukken van het
kunstwerk werden in een oven gezet op
ongeveer zevenhonderd graden. De hele
nacht werd de klei gebakken.
Daarna begon het uitzoeken van de
kleuren: blauw, rood en geel. Dit proces
heeft een paar weken in beslag genomen.

De
muurplastiek
heeft ongeveer 20
jaar aan de muur
van
het
JOINgebouw gehangen. Toen bekend werd dat
het gebouw, en daarmee het muurplastiek,
gingen verdwijnen, heeft Ab zich sterk
gemaakt voor het behoud van zijn creatie.
Dit is ten dele gelukt. Het kunstwerk is in
stukken van de muur gehaald en
opgeslagen.
Op verzoek van de gemeenteraad van
Noordwijk is op 26 april 2011 de Stichting
ter Behoud Kunstwerk Ab Steenvoorden
opgericht. De stichting heeft ten doel het
kunstwerk van Ab Steenvoorden te
behouden voor Noordwijk en te zijner tijd,
na verkrijging van voldoende middelen,
ergens in Noordwijk op een geschikte
locatie te plaatsen. Inmiddels is in overleg
met de gemeente Noordwijk een locatie
voor het kunstwerk gevonden.
Het kunstwerk zal na een grondige
restauratie worden herplaatst in het
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Kruydpark tussen de Nieuwe Zeeweg en het Middengebied, naast de hockeyvelden. Op
deze plek is het voor iedereen makkelijk toegankelijk, een markant herkenningspunt en
kan het zijn wat Ab Steenvoorden altijd wilde: een beeld buiten voor de Noordwijkers.
De Stichting biedt alle inwoners van Noordwijk de mogelijkheid om plaatsing van dit
kunstwerk financieel te ondersteunen door middel van adoptie van een stukje (of meer
stukjes) van dit kunstwerk. Als dank daarvoor zal de naam van de adoptant worden
vermeld op de plaquette bij het kunstwerk en krijgt men ook een
oorkonde waaruit de adoptie van het stukje (of meer stukjes)
blijkt.
Voor meer informatie over de restauratie van het kunstwerk en
over financiële ondersteuning:
Stichting ter Behoud Kunstwerk Ab Steenvoorden
Helmus Wildeman (voorzitter, 06-29052717)
Angelique Heus-Van den Berg (secretaris, 06-13271684)
e-mail: kasnoordwijk@hotmail.nl
Bronvermelding: ‘Wat ik gezien heb’, A. Steenvoorden, 2008.

Aanvulling

OP HET ARTIKEL VAN LEEN VLIET VLIELAND OVER DE ELF HUISJES

Elly van Wissen-Van den Berg
Op de Boerenburgerweg 28 (later werd ditzelfde huis nr. 34) woonde naast de familie Ter
Veen (niet Van Veen ) de familie van Jan van den Berg. Ze hadden 8 jongens en 1 meisje
(ik dus): Gerard-Ed-Nic-Jan (is overleden) Ton-Ruud-Aad-Elly-Jos.
Ik herinner mij het spelen in de Van Leeuwenstraat heel goed. Soms kreeg ik van mijn
vader een nieuw springtouw dat we haalden bij de touwslager in de Douzastraat en dan
met een hele groep touwtje springen. Heel gezellig.
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Schildershandkar
Tekst en foto’s Geek

van den Berg

Deze handkar is specifiek voor de
huisschilder die ‘op pad’ was. Het
opmerkelijke aan deze wagen is de grote bak
onder de wagenvloer. Deze dient om
verfpotten en andere kleine benodigdheden
te bergen.
Voor de afvoer van lekwater is in elke hoek
van de bak een gat geboord. Voor de
ladders blijft een vlakke vloer over. De
vloer is opgebouwd uit twee bomen, een
duwboom en vier verbindregels.
Op de bak kon, eventueel, ook een glasrek
geplaatst worden.
Deze kar is geheel voorzien van alle
benodigdheden voor de schilder die op
karwei was, zoals: verschillende kleuren
verf, kwasten, plamuurmessen, schuurpapier, ladders, trap en dergelijke.
Deze kar is nu geheel uit het straatbeeld

verdwenen
bestelauto.

en

vervangen

door

een

Het is een model dat gebouwd is aan de
hand van tekeningen van de Nederlandse
Vereniging van Modelbouwers en heeft het
gebruikelijke formaat van schaal 1:8.
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Scheepsmakers
in Noordwijk aan Zee
Rob Verhoeve
Scheepsmakers in Noordwijk aan Zee in de 15e en 16e eeuw1

De Scheepstimmerwerf van de Admiraliteit van Amsterdam. Schilderij van Ludolf Backhuysen
(1630-1708) in het Rijksmuseum, Amsterdam.

In de afgelopen maanden heb ik vanwege
mijn werk enkele grote scheepswerven in
Nederland bezocht. De bedrijvigheid op
deze werven is — ondanks de wat mindere
economische tijden — ongekend. Een
enorme
hoeveelheid
materialen,
vakmanschap en mensen zijn nodig om
een zeewaardig schip te maken. Er wordt
tegenwoordig gewerkt met de nieuwste
technologieën, netwerkplanningen en de
beste metalen om een hoogwaardig
product te maken.
Het contrast met 500 jaar geleden is hier
enorm. De scheepsbouwers werkten op

basis van vakmanschap die hen van
generatie
op
generatie
werden
overgebracht. Ze beschikten waarschijnlijk
niet over tekeningen die ze volgden, maar
louter op ervaring.

De 15e eeuw
Al sinds de late middeleeuwen (~12701500) was de visserij voor de bewoners van
Noordwijk een belangrijke inkomstenbron2. De schepen voeren vanaf het strand
van Noordwijk aan Zee naar de rijke
visgronden.
Hoe groot het belang van de visserij voor
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het vissersdorp was, blijkt onder meer uit
het besluit in 1444 om een vierboet
(vuurbaak) te bouwen. Zo kon men ook in
het donker de richting naar het eigen
strand vinden. De overeenkomst voor het
oprichten van de vuurboet werd
ondertekend door zestien Noordwijkse
stuurmannen. Bij de mannen die worden
genoemd,
is
ook
“Vrederic
die
sceepmaker”. Deze Vrederic is de eerst
bekende scheepsmaker in Noordwijk. Hij
zal de beschikking hebben gehad over een
scheepsmakerij annex scheepswerf in
Noordwijk aan Zee. Behalve bouw van
nieuwe schepen werden schepen er ook
gerepareerd. Er wordt aangenomen dat de
nieuwe schepen met name gericht waren
op visserij en niet op de koopvaardij. Het
hebben
van
een
eigen,
locale
scheepsmaker onderstreept de grote rol
van de visserij in die tijd.
De omvang van de Noordwijkse
vissersvloot rond 1474 is bekend. Er
voeren toen 38 Noordwijkse schepen over
de Noordzee: “6 groote buysen, 14
slabbeschepen en 18 smalschepen”. De
bemanning van de schepen kwam behalve
uit Noordwijk aan Zee ook uit Noordwijk
Binnen.
Wanneer we kort stilstaan bij het type
schepen dat de Noordwijkse vissers in
de15e eeuw gebruikten, onderscheiden
we:
● De grote buys. Deze werd gebruikt
voor de haringvisserij. Het zeilschip
werd in de loop der tijd groter om
gedurende de lange reis veel tonnen
vis te kunnen opslaan en om ruimte te
hebben aan boord om de vis te kaken.
16e eeuwse haringbuis [Tekening van J.Porcellis
uit 1627. Uit “Ned. Zeevisscherij en
visschersschepen” door Roorda].
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De vaareigenschappen waren niet
geweldig, maar dat hinderde de vissers
niet om in de 17e eeuw langs de
oostkust van Engeland naar de rijke
visgebieden bij de Shetlandeilanden te
zeilen.
● Het slabbeschip3. Net als de buys was
dit een open boot, maar kleiner in
formaat. Het schip werd ook gebruikt
voor de haringvangst, maar met name
aan de kust. Gemiddeld kon dit schip
één last haring vervoeren. De naam
“slabbe” betekende vroeger haring4.
● Het smalschip. Dit was een vrachtschip
dat werd gebruikt om onder meer via
de rivieren goederen binnen een stad
te brengen. De naam van het schip
verwees naar de maximale breedte van
16 voet 16 duim, ofwel 4,7 meter.
Mogelijk werd hier ook de kustvisserij
mee uitgevoerd.
Door de slechte economische omstandigheden zou de vloot in de daaropvolgende
decennia, zo rond 1500, tot 20 schepen
zijn gereduceerd.5 Het geeft ook aan dat de
scheepsmakerij, net als de visserij, grote
risico’s kende.
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De 16e eeuw
Voor de eerste helft van de 16e eeuw zijn
geen scheepsmakers bekend. Dit is anders
voor de tweede helft van de 16e eeuw waar
de volgende “sceepmakers” worden
genoemd6:
● Anno 1554 - Pous sceepmaker
● Anno 1556 - “Joost Willemsz. Hellebreecker sceepmaker te Noortich
op zee”
● Anno 1561 - Adriaen Jacobsz.
sceepmaker & Jacob Pietersz.
sceepmaker & Ghijsbrecht
scheepmaecker
● Anno 1584 - Dirck Adriaensz
scheepmaker (zie onder)
● Anno 1597 - Pieter Cornelisz.,
scheepmaecker
Opmerkelijk is dat er in 1561 zelfs drie
scheepmakers lijken te zijn. In de
verponding van 1561 komt Ghijsbrecht
met vermelding van zijn beroep voor, maar
dat geldt niet voor de andere heren.
Schriftelijke bronnen uit de 16e eeuw zijn
helaas beperkt waardoor er jammergenoeg
van bijna alle bovengenoemde heren
beperkt informatie beschikbaar is.
Afgaande op de naam zou het met name
interessant geweest zijn om over Joost
Hellebreecker meer te weten te komen..
De enige waar meer gegevens van bekend
zijn is Dirck Adriaensz. scheepmaecker
(geboren ca. 1555-1560) aangezien hij ook
in het begin van de 17e eeuw nog actief
was. Maar ook hier zijn de bronnen
schaars. Zo is het onbekend wanneer Dirck
begonnen is met zijn scheepsmakerij, en of
dit bijvoorbeeld een voortzetting was van
een bestaande werf van zijn vader. De werf
lag nabij het strand. Mogelijk beschikte
Dirck ook over een timmerschuur. Bij de
verponding (i.e. belasting) van 1584 werd

Gravure van de scheepstimmerman door Jan
Luyken uit 1694.

Dirck aangeslagen voor 10 stuivers voor
“zijne huijsinge ende erve”7. Zijn huis lag
aan het begin van de 17e eeuw aan de
Hoofdweg, aan de noordzijde. Komende
vanuit Noordwijk Binnen was dit het het
eerste huis, en hiermee dus het verst van
het strand af.
Dirck is overleden voor 14 mei 1615.8 Het
eigendom van de scheepswerf gaat over op
Dirck’s zoon Adriaen die waarschijnlijk
samen met zijn broer Jeroen de
scheepsmakerij voortzet. Een dochter van
Jeroen genaamd Marijtge zou later de
achternaam “Van der Werf” aannemen9.
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1)
2)
3)
4)

Het slabbeschip is een open boot, het schip werd
gebruikt voor de haringvangst.

Foto: Rudolf Tappenbeck.

met dank aan de heer Harrie Salman.
Www.noordwijk.nl.
http://www.vliz.be.
http://www.encyclo.nl/begrip/Slabbe;
En het woord “slabbe” was weer was
afgeleid van het werkwoord slabben.
Dit was slobberen, slurpen en verwijst
naar de vers gevangen haring die zo
zacht was dat je deze zo kon
opslobberen.
5) Bron: Zilver in de netten, W.
Baalbergen (red). Pagina 9.
6) Bronnen: (i) Bede of omslag; (ii)
G.A.Nw. Bord 3 -7; (iii) Kohier van de
10e penning van Noordwijk anno
1561; (iv) GA Noordwijk, inv.nr. 463,
verponding 1584; (v) GANoordwijk,
inv.nr. 295, dorpsrekening 1597; met
dank aan de heer Herman Schelvis.
7) GA Noordwijk, inv.nr. 463
8) ORA Noordwijk no. 167, folio 180.
9) Ondertrouwakte: zie CD rom Nwijk;
bron 6; 6882 N2-T f64v d.d. 3-5-1669.
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Foto van Jaques Dekker
Recent overleed Jacob Plug; voor echte Noordwijkers beter bekend als Jaap de Gielpert en o.a.
gedurende vele jaren organist in de Gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat.
Een mens met een groot gevoel voor humor. Die humor zie je ook in zijn gezicht op de
meegestuurde foto. Veel namen van de personen van de foto zijn al bekend. Er zijn nog een
paar ontbrekende namen. Weet u wie het zijn?

Bovenste rij van links naar rechts:
1 Jan Hazenoot (broer van Kees Hazenoot die getrouwd was met Mien Spreeuw). 2 Aagje
Kaptijn. 3 v.d. Niet. 4 Jans Kranenburg. 5 Jaap Plug. 6 Onbekend. 7 Anton v.Asten. 8
Heilie Barnhoorn. 9 Kees Klinkenberg. 10 Mien Wiggers.11 Kees Hazenoot.
Middelste rij:
1 Arie v.d. Deijl. 2 Dirkje Plug (inderdaad). 3 Kees v.d. Niet (Prikkepoes). 4 Jannie Portier.
5 Jaap Baalbergen. 6 An Plug.
Onderste rij:
1 Alie v. Duin (werkster op school met de Bijbel uit de Piet Heinstraat). 2 v. Duin (van
lange Piet). 3 Antje v.d. Niet (dochter van Aai Gros). 4 Onbekend. 5 ene Hoek (van de
Oente).

nr.165

33

OPROEP

Onze moeders waren
minnemoeder
Ees Aartse en Willem Peschier
Na de geboorte van mijn jongste broer Benno op 16 november 1942 werd mijn moeder
gevraagd om moedermelk af te staan voor een kind waarvan de moeder onvoldoende
borstvoeding had. Ik kan me nog herinneren dat ze af en toe weg was om dat kind
borstvoeding te geven. Of ze ook afkolfde weet ik niet meer. Voor Benno bleef voldoende
over! Mijn moeder heeft nooit de naam genoemd van de ontvanger. Ze was wel zeer
teleurgesteld dat ze nooit een bedankje had gekregen.
(Ees Aartse)
Mijn moeder van tien kinderen kolfde na de geboorte van ieder kind dat in de oorlog of
kort daarna geboren werd de moedermelk af voor een kind dat op dat moment de
moedermelk hard nodig had. Mijn moeder had teveel moedermelk. De moedermelk werd
iedere dag opgehaald. Met een aantal ontvangers zijn prettige contacten ontstaan.
(Willem Peschier)
Onze vragen zijn:
a) Hebben meer moeders in de oorlogstijd of kort daarna moedermelk afgestaan?
b) Hoe zijn ze benaderd? Huisarts? Groene Kruis? Wit Gele Kruis? Van horen zeggen?
c) Waren er daarna nog contacten tussen geefster en ontvangers?
d) Welke informatie kunt u hierover nog meer geven? Ook andere informatie is dus
welkom!
De informatie kunt u per e-mail: algemeen@g‑o‑n.nl of schriftelijk sturen aan het
Genootschap “Oud Noordwijk”, Jan Kroonsplein 4, 2202 JC, Noordwijk.
Algemene informatie uit Wikipedia:
Min, stilster, zoogster of zoogvrouw. Verouderde vormen zijn minnemoeder of minne.
Een vrouw die het kind van een ander (meestal tegen een vergoeding) borstvoeding geeft.
In de geschiedenis zijn er perioden geweest dat vrouwen van adel en bourgeoisie het
stillen overlieten aan betaalde hulpen.
De band tussen min en zuigeling werd, omdat men de moedermelk ook
karaktervormende eigenschappen toedichtte, een familieband waarin ook de natuurlijke
kinderen van de min een rol speelden.
De min werd dus met zeer veel zorg uitgezocht. Uiteraard moest zij kort van te voren zelf
een kind hebben gebaard. De min diende een goed karakter te hebben omdat men dacht
dat dit van invloed was op het karakter van de zuigeling.
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Tosca van den Haak
de uitzondering
Tosca kreeg al vroeg interesse in de natuur en met name in de uitzonderingen die de natuur
voortbracht. Als jong meisje kon ze uren dwalen door de Noordwijkse natuur. Bij vrienden
thuis ging ze regelmatig met de microscoop kijken of dieren van het mannelijk of vrouwelijk
geslacht waren. Ze wilde graag biologie studeren, maar dat mocht niet van haar vader. Uit
woede ging ze rond 1940 bij de pottenbakkerij van haar oom Koen Mertens sr. (1889-1953)
werken. Hier werd ze praktisch opgeleid.
Tosca van den Haak had een duidelijke
voorkeur voor de dierplastiek. De dieren
boetseerde ze eerst in grove chamotte
waarna ze in Noordwijk in de oven bij haar
neef Koen Mertens jr. (1926) werden
gebakken. In het begin waren de diertjes
klein van formaat omdat ze anders niet in
de oven pasten. Later toen Tosca ook in
was ging werken en ze in brons liet gieten,
werden de beelden groter.
Ze haalde haar inspiratie uit de
Noordwijkse natuur, zoals het strand en
de duinen. Tosca was ook regelmatig in de
dierentuin te vinden. Ze had altijd een
tekenblokje met pen bij zich zodat niets
haar kon ontgaan. Tosca bekeek de dieren
door een speciale bril om zo diep mogelijk
in het wezen van de dieren door te
dringen om uiteindelijk karakter te

kunnen geven aan een ruwe homp klei. Ze
zag in deze dieren iets van de mens, want
de mens en het dier staan volgens Tosca
dichter bij elkaar dan dat men denkt. Haar
dieren lijken ook menselijke trekjes te
hebben. Ze maken je vrolijk en toveren een
glimlach op je gezicht. Dit was ook net de
bedoeling van Tosca.
Van Tosca van den Haak kan gezegd
worden dat ze een van de eerste
vrouwelijke kunstenaars in Nederland is
geweest die zich specialiseerde in de
dierplastiek.
Tosca van den Haak overleed in 2012.
Museum Noordwijk heeft een grote
collectie beelden van haar geschonken
gekregen en kan zo een schitterend
overzicht van haar oeuvre tonen.

Rijk geïllustreerde catalogus is verschenen

Tosca van den Haak
de uitzondering 64 blz. €16,95
te koop in de museumwinkel van Museum Noordwijk
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Sponsors Museum Noordwijk
Met uw bijdragen van de afgelopen jaren is het ons mogelijk gemaakt het culturele erfgoed van
Noordwijk verder uit te bouwen. Het Genootschap “Oud Noordwijk” is onze hierna te
noemen sponsors zeer erkentelijk.

Club van 100 sponsors
A.S.P. Administratiekantoor Schilte & Partners - Alexander Hotel 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 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

Project Sponsors
Admiraal Schilders b.v. - Van Asten Elektrotechniek b.v. - Koninklijke
Beuk groep - Jora Vision b.v. - Lionsclub Noordwijk - Marcel Verheggen
- Noordwijkse Ondernemers Vereniging - Rotaryclub Katwijk-Noordwijk
- Stichting Baalbergen Fonds - Stichting Vrienden van Museum
Noordwijk

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

