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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
06 446 46 899
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 Leo Schaap: Tel. 0713613779 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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Eindredacteur
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Redactie
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Omslag: De eerste motor strandreddingboot (msrb) Kurt Carlsen die
werd gestationeerd in Noordwijk - van 1953 tot 1990

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

Voor een reactie:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk

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

De 15 vrijwilligers hebben de restauratiestatus van de Kurt Carlsen
met goed resultaat afgesloten. De eerste proefvaart op 6 juli 2013
was, mede dankzij het fantastische weer, een succes.

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

Aanvulling foto van Jaques Dekker
De Blauwdotter nr.165, blz.32
geachte redactie,
nummer 3 is (mijn oom) joop van der niet, zoon van kees de
taaie en getrouwd met nummer 4 jans kranenburg.
groet,
Pieter Passchier
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Een oude rekening
van de Sint Jeroenskerk
Herman Schelvis
Nog niet zo lang geleden werd algemeen aangenomen dat er slechts één kerkrekening van de
Jeroenskerk bewaard was gebleven, namelijk die van 1568/1569, en dan alleen als een
transcriptie gemaakt door de in Noordwijk geboren Cornelis van Alkemade.

Gezicht op de Sint Jeroenskerk, Noordwijk-Binnen Anno 1728.

Een tiental jaren geleden vond ik in het Nationaal
Archief in de handschriften collectie 3e afdeling
de inventarisnummers 1312 t/m 1314, bestaande
uit de kerkrekeningen van 1555/1556,
1564/1565 en de reeds bekende rekening van
1568/1569. Deze rekeningen zijn in 1941 door
het staatsarchief te Münster overgedragen aan het
Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
Navraag bij het Nationaal Archief leverde niet
veel op; alleen dat de betreffende stukken aan het
Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem zouden
zijn overgedragen. Aldaar hebben de
archiefmedewerkers hun uiterste best gedaan om
de betreffende stukken boven water te krijgen.

Helaas tevergeefs. In het verenigingsblad van Ons
Voorgeslacht, jaargang 67 van mei 2012, staat
een door Bart Ibelings vervaardigd artikel, dat
voornamelijk over de Noordwijkse vissers van
voor de Reformatie gaat. Hij maakt tevens
melding dat de drie kerkrekeningen zich nog
steeds in het Nationaal Archief bevinden,
voorlopig geplaatst in de collectie Verspreide
Charters en voorzien van de inventarisnummers
716A, B en C, die verwijzen naar de reeds
aangewezen plaats in het Archief van de Abdij
van Egmond te Haarlem. Sinds kort is nog een
iets oudere rekening uit 1548 aangetroffen,
waarvan de herkomst tot nu toe onbekend is.1
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Extract uit de kerkrekening uit 1568 van de Jeroenskerk.

Van dit artikel is door mij dankbaar gebruik
gemaakt om als inleiding te dienen voor mijn
bewerking van de rekening uit 1548. Harrie
Salman heeft in het Nationaal Archief onderzoek
verricht naar deze oude rekeningen en heeft de
hier te behandelen rekening gefotografeerd.

De transcriptie van dit stuk is door Herman
Schelvis gedaan en hij heeft tevens de gevonden
gegevens uitgewerkt.
Het document bestaat uit 15 genummerde
dubbelgevouwen folio’s waarop in de rechter
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schamele bedrag van 4 gl. en . (blz. 7)
De inkomsten van het kerkgeld dat door de
stuurlieden Harman Woutersz en meester Pieter
Jacopsz ouder gewoonte van de viskopers wordt
geïnd is daarentegen belangrijk hoger. Het
bedrag van 45 gl. . en 8 dn. is praktisch het
tienvoudige van de inkomsten uit de herfst- en
wintervaart. (blz. 8)

De Rijnsgulden.

benedenhoek alleen de oneven nummers zijn
aangebracht. De bladzijden 26 en 30 zijn
onbeschreven. Op de omslag staat vermeld:
Nationaal Archief. Losse aanwinsten van het
voormalig Rijksarchief Zuid-Holland. Inv. Nr.
64. De rekening is gesteld in guldens van 40
grooten, stuivers en deniers. Regelmatig wordt
ook gebruik gemaakt van de Rijnsgulden, die
daarna is omgerekend tot guldens (gl.), stuivers
(st.) en deniers (dn.).
De rekening is in 1548 opgemaakt door de
kerkmeesters Gherrit Pietersz en Willem Claesz
in de Cleij en vangt aan met de overdracht van
het tegoed uit het voorgaande jaar door de oude
kerkmeesters Ghijsbert Simonsz en Jan Swan ten
bedrage van 36 gl.. Dan volgen de inkomsten uit
de diverse collectes en aflaten. (blz. 2 t/m 5)
De inkomsten uit de haringvaart vormen een fors
bedrag voor de kerk. De stuurlieden Jacob Jansz.
Lou van Bosch, Jacob Huijghenzoon, Adriaen
Jansz en Willem Dircxsz, samen met hun
vennoten, dragen 66 gl. . en 4 dn. af aan de kerk..
(blz. 6)
De besommingen van de dagelijkse nering uit de
herfst- en wintervaart, stellen weinig voor.
De stuurlieden Walich Dircxz en Lou van Bosch
met hun vennoten betalen over die periode het

Wat betreft de inkomsten aan offerandes gedaan
op Sint Jeroensdag in de zomer (17 aug.) staat er
vrij vertaald: voor de relikwieën en het heilige
eerwaardige hoofd van den heiligen martelaar
Sint Jeroen gegeven op zijn feestdag 54 gl. . 4 dn.
Op zijn 2e feestdag, vallende een dag voor
Allerheiligen, wordt alleen het heilige eerwaardige
hoofd van Sint Jeroen getoond. De gaven waren
hier aanmerkelijk minder, namelijk 10 gl. (blz. 9)
De uitgaven ten behoeve van de feestdag op Sint
Jeroensdag in de zomer zijn divers. De
orgelmaker Gherijt Claesz ontvangt 12 gl. voor

De heiligen martelaar Sint Jeroen.
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het repareren van het orgel. De vicecureit krijgt
van de pastoor van Noordwijk 5 gl. grooten
Vlaams oftewel 40 gl. Hij ontvangt nog 1 gl. .
voor de aanschaf van 2 loot (ca. 15,5 gr.) zilver
voor het opdragen van de Sint Jeroensmis.
Tenslotte krijgt hij ook nog . voor de aanschaf
van 2 stoop (ca. 5,2 ltr.) wijn.
De trompetters van Haarlem die tijdens de
processie en in de kerk op hun trompetten en
klaroenen hebben geblazen worden beloond met
3 gl. .
Aan de (kerk)heeren, de koster en de organist die
met de processie meeliepen 10 gl. . en 4 dn. Het
uitgegeven bedrag tezamen bedraagt 60 gl. . 8 dn.
(blz. 17)
Het batig saldo van de beide feestdagen tezamen
bedraagt 4 gl. . 8 dn.
In de ontvangsten van jaarlijkse renten en
pachten betaalt Claes Dirck Jan 32 Rijnsguldens
aan de kerk, zijnde een eeuwig durende erfpacht
rustende op de kerkwoning en de daarbij
behorende landerijen. In de kerkrekening van
1568 wordt deze erfpacht eveneens genoemd en
na uitgebreid onderzoek bleek toen dat het
boerderij Het Nest en de daarbij behorende
landerijen betrof. Het gaat hier dus om het latere
Djati Rongo en maakt nu onderdeel uit van de s
’Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort. In 2009
werden die 32 gulden nog trouw afgedragen aan
de penningmeester van de Jeroenskerk te
Noordwijk. Jansz Brammer betaalt als pachter
van de Doornweide gelegen op de Nes 1 gl. . 8
dn. De gehele ontvangst over de pachten en
renten bedroeg 344 gl. . (blz. 10 t/m 12)
Onder de uitgaven van de kerkmeesters staat een
merkwaardig item met betrekking tot de koop
van Chrisdom. Chrisdom is een minder bekende
naam voor Chrisma, de door een bisschop
gewijde olie die gebruikt wordt in de R.K kerk bij
het toedienen van sacramenten als doopsel,
vormsel en priesterschap. Het is samengesteld uit

een mengsel van olijfolie en balsem. Het wordt in
de ochtend van Witte Donderdag door de
bisschop gewijd tijdens de chrismamis. De
kerkmeesters gaan persoonlijk naar Haarlem om
deze olie op te halen. Zij gebruikten voor het
vervoer naar Haarlem een wagen en werden met
dezelfde wagen weer naar Noordwijk
teruggebracht. Dit retourtje kostte . (blz. 13 en
14)
Chrisma heeft overigens niets te maken met de
alom bekende Haarlemmerolie, een door
schoolmeester Claes Tilly in het begin van de 18e
eeuw vervaardigd medicijn. De samenstelling
daarvan is al eeuwen geheim, maar ingrediënten
als terpentijn, kruiden en zwavel maken er
onderdeel van uit. Claes Tilly heeft met zijn olie
Haarlem op de wereldkaart gezet. Hij is in 1734
te Haarlem overleden en is in aldaar vereerd met
een straatnaam.

De alom bekende Haarlemmerolie.
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De Sint Jeroensprocessie

Onder de uitgaven staan ook de bedragen die aan
de kerkdienaren werden uitgekeerd. Zo kreeg de
vicecureit, Jacob Starck pastoor te Noordwijk, 13
½ gl. voor 9 maanden hulp bij het zingen van de
getijden. De koster ontving voor een heel jaar
zingen slecht 9 gl.; de organist voor een heel jaar
het orgel te bespelen een bedrag groot 33 gl. . 8
dn.; Meester Jacop Blaser die met behulp van een
blaasbalg het orgel van lucht voorzag 5 gl. .; de
schoolmeester Huijch voor bewezen diensten 8
gl. Een regelmatig terug kerend persoon is
Claesgen. Hij krijgt geld voor het betalen van de
zangers en andere personen en diverse items die
met de kerkdiensten van doen hebben. Mogelijk
had hij ook de functie van armenmeester. (blz. 15
en 16)
De laatste uitgaven betreffen de kosten die zijn
besteed aan het onderhoud van de kerk; aan een
brug; de levering van toortsen; wagenhuur;
herstel van het orgel en de glazen; aanschaf van
olie; reparatie van het slot op een ijzeren deur;
aankoop van steen, kalk en hout voor de vierboet
(vuurbaak) en het arbeidsloon voor de daarbij
behorende werkzaamheden; arbeidsloon voor
Dirck de kistenmaker; het schoonmaken van de
heymelickheit (het gemak); heer Cornelis voor

het doen van de wekelijkse mis op het Sint
Jacobsaltaar; vernieuwen van het klokkentouw;
enzovoorts. De uitgaven bedragen in totaal 344
gl. . 8 dn. Dit vereffend met de inkomsten van
344 gl. ., levert een batig saldo op van . 8 dn. (blz.
18 t/m 25)
De laatste bladzijden geven een overzicht van nog
uitstaande renten en pachten over het jaar 1548.
Opvallend is de bijdrage van Gherijt Maessen die
zijn opstal afrekent met het aanschaffen van de
paaskaars. (blz. 27 t/m 29)
Uit deze rekening komt duidelijk naar voren dat
de Sint Jeroenskerk halverwege de 16e eeuw
weinig inkomsten verkreeg uit de Sint
Jeroensprocessie en de daarbij behorende
feestelijkheden. Het was halverwege de 16e eeuw,
ondanks haar bekendheid als bedevaartsoord,
eigenlijk een eenvoudige parochiekerk die met
moeite het hoofd boven water wist te houden.
1)Ons Voorgeslacht, jaargang 67 mei 2012, Vissers
van Noordwijk genoemd in de kerkrekeningen
(1548-1569), auteur Bart Ibelings
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In memoriam Herman Schelvis†
Op woensdag 26 juni is Herman Schelvis op
83-jarige leeftijd overleden.
Hij was al enige tijd ernstig ziek en tobde
eigenlijk al jaren met zijn gezondheid. Na zijn
loopbaan in de koopvaardij – Herman heeft als
stuurman en kapitein met enorme Shell tankers
de wereldzeeën bevaren - heeft hij ruim 25 jaar in
de archieven onderzoek gedaan. Een paar maal
per week was hij in het historisch archief in het
gemeentehuis (in 2006 werd dit archief naar
Leiden overgebracht), het Nationaal Archief in
Den Haag of het Regionaal Archief in Leiden te
vinden. In deze archieven zijn nu vele
transcripties en bewerkingen van archiefstukken
van zijn hand te raadplegen. De enorme
hoeveelheid gegevens die hij verzamelde en
transcribeerde, resulteerde in een bijna
onafgebroken reeks bijdragen in de Blauwdotter
en Kernpunten van de vereniging de Oude Dorpskern. En altijd met een zorgvuldige en
uitvoerige bronvermelding. Voor zover valt na te gaan was een van zijn eerste artikelen ‘Een
wandeling door de Bronsgeest anno 1566’, waarin hij een toelichting gaf op de fraaie kaart van
landmeter Jan Potter (Blauwdotter 72, winter 1989/1990). Elders in deze aflevering vindt u zijn
laatste bijdrage aan de Blauwdotter. De laatste in een indrukwekkende reeks. Met Floor ’t Hooft
verzamelde hij jarenlang gegevens over alle aan de Voorstraat staande huizen. Het resultaat vond
zijn weerslag in Van karrenspoor tot klinkerweg: vier eeuwen Voorstraat en Lindenplein te
Noordwijk. Soms bracht Herman zijn teksten onder in een apart boekje waarvan hij ook de
layout en het bindwerk verzorgde. Voorbeelden zijn: Vissers in de archieven, Noordwijks vroegste
dorpsrekeningen en Strandingen, kapingen en andere rampspoeden te Noordwijk 1600-1900.
Herman stelde zijn gegevens ook steeds ruimhartig aan andere onderzoekers beschikbaar. Deze
deden nooit tevergeefs een beroep op hem. Vandaar dat men in voetnoten bij diverse artikelen
dikwijls de opmerking ‘met dank aan Herman Schelvis’ aantreft. Ook bij het samenstellen van
het enkele jaren geleden verschenen Aan zee en op de geest: een nieuwe geschiedenis van
Noordwijk, kon men altijd bij hem aankloppen. Het was dan ook volkomen terecht dat reeds in
1997 aan deze bekwame speurneus de Jan Kloosprijs werd uitgereikt. Gelukkig zal het
omvangrijke archief van deze aimabele en bescheiden man voor de geschiedschrijving over
Noordwijk behouden blijven. Uit deze rijke bron van informatie zullen ongetwijfeld nog vele
gegevens voor artikeltjes in de Blauwdotter en andere publicaties tevoorschijn komen.
Gerard de Lange
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Een engel in brons
Jan Dekker
Sinds kort staat er een engel op Dyckenburch. Niet een uit de hemel afgedaalde boodschapper,
maar de beeltenis van Engel Vink. De Noordwijker Jan Dekker heeft op verzoek van de
huidige eigenaar, Harrie Vink van Dyckenburg, diens vader in brons gegoten.
Vink bij zijn werk op de bomschuit te maken.
Het zou een fors beeld moeten worden, meer dan
twee meter hoog; bezig met de gevangen haring.
In een uitgebreide brochure heeft Dekker
beschreven hoe hij aan het werk is gegaan. Te
beginnen met de harington die niet met ijzeren
banden, maar zoals voorheen met wilgentenen in
het verband werd gehouden. Daarnaast was er de
vraag of de haring rechtstreeks de ton in moest, of
via de zogenaamde warrelbak. Het werd dus
zonder de bak waarin zout aan de haring werd
toegevoegd. Het was de bedoeling dat de figuur
van de visser op Engel Vink zou gaan lijken. Met
een enkele foto uit vroeger tijd ter beschikking
was dat geen eenvoudige opgave.
Uiteindelijk is Dekker aan de slag gegaan met een
draaischijf, tempex, betonijzer, pur-schuim, gaas
en veel klei. Dit resulteerde in een 300 kilo
wegend geheel dat in brons is gegoten. Een
belangrijk detail daarna was het op kleur brengen
van het beeld. Zo moest de voorschoot van de
visser lichter worden dan de andere delen. Niet
minder belangrijk was het plaatsen en verankeren
op het terrein van Dyckenburch.

Het is een imposant beeld geworden dat het werk
op de vroegere bomschuiten weergeeft. De haring
werd in die tijd met verticaal in het water
hangende netten gevangen en ging met zout in
tonnen.
Jan Dekker, geen onbekende in het dorp, kreeg
begin vorig jaar het verzoek een beeld van Engel

Zo staat Engel Vink, voortgekomen uit een
bekend Noordwijks vissergeslacht met de
bijnaam ‘KA’, nu op het grasveld aan de
Boerenkant. Je zou verwachten dat hij een sjekkie
in z`n mond had, maar nee! Als stuurman kon hij
zich een sigaar veroorloven.
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Foto’s van Arie Barnhoorn
Vier foto’s van de Koningin Wihelmina Boulevard.
Twee foto’s uit de oude schoenendoos. Twee foto’s zoals het nu is.
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Arie Barnhoorn
koninklijk onderscheiden
Cees Verweij
In de loop van de maand april kreeg een aantal medewerkers van het museum een bescheiden
mailtje met het verzoek om op vrijdag 26 april in de Oude Jeroen-kerk te Noordwijk-Binnen
aanwezig te zijn. Tevens werd verzocht
hierover een strikt stilzwijgen te bewaren.
Wat was het geval? Hare Majesteit de Koningin
had het behaagd, zoals het zo keurig wordt
omschreven, om ons gewaardeerd lid Arie
Barnhoorn te benoemen als lid van de orde van
Oranje Nassau. Op de valreep van haar aftreden
als koningin had zij dat toch maar mooi geregeld!
Op de bewuste ochtend moest Arie nietsvermoedend de Oude Jeroenkerk binnengeloodst worden, waarbij hem werd verzocht zijn
kleding enigszins aan te passen, geheel in de stijl
van het plechtige karakter van dit eeuwenoude
gebouw.
Bij het binnentreden van de kerk stond Arie vlak
bij de ingang in een deftig pak en gezien zijn
glimlach begrepen we, dat hij toch al iets begon
te vermoeden.
Het verlossende woord kwam een poosje later
van de burgemeester, die hem naar voren riep en
hem de bijbehorende versierselen opspeldde.
Daarbij ging hij uitgebreid in op al zijn
activiteiten, die hij gedurende zijn leven geheel
belangeloos voor de plaatselijke gemeenschap had
verricht.
Arie heeft dit zeker verdiend. Vanaf 1985 is hij
een vertrouwd gezicht binnen het museum en
dank zij zijn vakbekwaamheid heeft hij voor het
museum heel wat kosten kunnen besparen.
Daarnaast doet hij nog tal van andere dingen in
het museum zoals het maken van foto’s, het

Arie, we wensen je nog vele jaren plezier
met je onderscheiding
beschrijven van historisch beeldmateriaal, het
openen en sluiten van het museum, het
controleren van de beveiliging e.d.
Maar voor zo’n onderscheiding is meer nodig.
Ook buiten het museum heeft Arie veel gedaan.
Zo was hij jarenlang bestuurslid van de Stichting
Join, was hij vele jaren actief in de plaatselijke
politiek, adviseerde de Noordwijkse Woningstichting en is op het ogenblik een enthousiast
medewerker van de wijkvereniging in het
centrum van Noordwijk aan Zee.
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Freek Duindam

Toen ik onlangs tijdens de wekelijkse oppasdag tijdens de lunch de korstjes van het brood voor
mijn lieve kleindochter Lina begon af te snijden kwam het opeens weer boven drijven als een
wolk vol herinneringen, anekdotes en als klein geluk op het netvlies voortbewegende komische
gebeurtenissen.
Ze kwam zeker 1 keer per maand bij ons in de v/d
Mortelstraat, en niet alleen om koffie te drinken
of bedden op te maken. Nee, tante Ida kwam
naaien. Mijn moeder spaarde alle broeken,
overhemden, sokken, kousen, jurken, rokken,
truien voor tante Ida op zodat ze de hele dag
vooruit kon. Als ik thuis kwam van school trof ik
een huiskamer aan die omgetoverd was in een
naai– en verstelwerkatelier. Overal op de grond
en op de tafel lagen kledingstukken, een gezellige
bende. Nieuw kopen was er uiteraard niet bij.
Hier een naadje dicht naaien, daar een zoompje
omzomen, gaatjes dichten, kousen en sokken
stoppen, maar ook hempjes en borstrokken
herstellen. De borstrok is volkomen uit de mode
geraakt. Voor de geïnteresseerde gamende en met
iPhone spelende meestal jonge mensen, een
borstrok is een dikkige wollen onderhemd die
gedragen werd onder het hemd, op de huid dus.
Dat hield een hoop kou tegen; zo kon je
gemakkelijk even het huis uitlopen naar de
schuur om iets te pakken zonder direct een jas
aan te doen. Tegenwoordig zijn kinderen wel heel
vaak ziek. Misschien worden ze te veel
beschermd. “Doe je jas dicht, moet je ziek
worden”. Het standaard zinnetje rolt uit de mond
van menig bezorgde moeder. Of heel simpel, sexy
zijn ze niet, passend in de tijd. Lastig misschien
ook, want voordat de vrijpartij begint moet je bij
de vrijpartij behorende opgewondenheid weer
een extra kledingstuk uittrekken, ha,ha! Terug
naar tante Ida. Mijn vader en tante Ida deden
ongeveer het zelfde werk. Mijn vader dichtte ook
naadjes, maar gebruikte als schilder daar stopverf
voor. Als ik goed ben ingelicht is de stopverf ook

Archief: Arie Barnhoornsr.

Foto: Braakman.

in het museum opgenomen en als kunstprodukt
te bewonderen. Kijk, zo zetten wij vroeger het
glas in de ramen vast, opdrogen en klaar. Tante
Ida dichtte ook naadjes met naald en draad, maar
haar grootste wapen was natuurlijk de
naaimachine. Deze machine was haar beste
vriend. Een èchte mensen vriend had tante Ida
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niet. Niet verloofd en nooit getrouwd. Haar zus
Dit, voor ons als kleinkinderen opoe Dit geheten,
was getrouwd met opa Willem, de vader van mijn
vader. Opoe Dit was de tweede vrouw van opa
Willem. De eerste vrouw van opa Willem, een
zus van Dit en Ida was tijdens de visserij uitvaart
gestorven. Opa Willem was visser van beroep en
toen hij terug van zee kwam bleek zij al begraven
te zijn. Later is opa Willem met Dit verder
gegaan. En volgens het familiealbum (Facebook)
wat door mijn broer Wim uitstekend beheerd
wordt vanwege zijn top geheugen, is er toen nog
wel enige consternatie ontstaan. Zou opa Willem
Dit of Ida vragen? Het is uiteindelijk Dit
geworden. En Ida moet ongetwijfeld vertwijfeld
achter gebleven zijn. Blader in wat oude uitgaven
van de Blauwdotter, het orgaan van het
Genootschap “Oud Noordwijk”, en je zal vast en
zeker een foto van tante Ida tegenkomen.
Als ik uit school kwam zat tante Ida op de kop
van de tafel gelijk bij binnenkomst, eigenlijk
mijn plek, met de naaimachine voor zich op tafel.
Voorover gebogen, ze moet veel genaaid hebben
in haar leven want ze had er een hoge rug van
gekregen. Tijdens haar verstel werkzaamheden
sprak ze niet. Uiteraard bleef tante Ida ook
meeëten. ’s Avonds aten wij brood, een toen goed
gekeurde gewoonte, die door werkende moeders
en veraf werkende vaders heden ten dage uit de
mode is geraakt. Ik schat in dat het komende
decennium deze gewoonte gaat terugkeren. Met
al die pensioen trekkende ouderen, die als gevolg
daarvan minder functionerende spijsverteringen
gaan krijgen zal de voedingswetenschap zich gaan
aanpassen , en de makkelijkste remedie tegen
slechter slapen, de boel omdraaien adviseren. Een
enkele neuroticus, die graag om 3 uur ’s nachts
voor de t.v. wil gaan zitten lapt natuurlijk zulke
adviezen aan z’n laars. Onzin denkt hij. De
ouderen van nu zijn sterk en actief. Ik laat me
niks voorschrijven.
Ik zat vlak bij tante Ida tijdens de broodmaaltijd.

Ik weet het nog als de dag van gisteren. Sommige
gebeurtenissen hebben zich vast verankerd in de
grondwet van ons geheugen. Andere deinen voort
op de golven van de tijd. Ons geheugen is
selectief. Hoe dat precies werkt weten zelfs de
wetenschappers niet precies, las ik onlangs in een
blad.
Wat ik nog wel weet is dat ik de gewoonte had als
kind om tijdens de broodmaaltijd de korstjes van
mijn brood af te snijden en die te verstoppen
onder het bordje. Brood zonder een korst smaakt
natuurlijk veel lekkerder, ik spaar de kauw
spieren en met de thee of de melk kan je er zo
heerlijk mee soppen. Ik was hier altijd aardig mee
weggekomen. Of mijn moeder kon niet zien wat
ik aan het uitvreten was, of ze zag het wel en
dacht: ach als dat alles is, laat maar. Je kunt niet
van alles een opvoedkundige les maken. Hoe vaak
wordt niet tegen kinderen gezegd, wacht maar tot
je groot ben. Ja, wat zou er dan gebeuren? Deze
verwachtingsvolle woorden staan gegrift op het
eerste geheugenbalkje van ieder kind. Ik had op
een zeker moment mijn korstjes weer eens
weggewerkt en opeens zag ik de vinger van tante
Ida wijzen in de richting van mijn korstjes.”Nee,
nee, korstjes zijn ook brood, opeten dus”. Ik
schrok van de vinger en de strenge toon waarop
tante Ida de opvoedkundige taak van mijn
moeder had overgenomen. Ik haalde snel de
korstjes onder mijn bordje vandaan en stopte ze
in mijn mond. Mijn blikken vlogen als in een
sneltreinvaart van tante Ida naar mijn moeder, en
van mijn moeder weer terug naar tante Ida. Mijn
moeder liet het rustig gebeuren, en moet gedacht
hebben, hm zo’n hulp in de huishouding kan
geen kwaad 1x per maand (het is ook mogelijk
dat tante Ida vaker kwam, dat weet ik niet meer).
Het was een opvallend moment, even de
wedstrijd stil leggen, hoe waren de regels ook al
weer, en vervolgens de in een meestal rustige sfeer
verlopen maaltijd voortzetten. Tante Ida had zelf
geen kinderen, maar wist precies waar Abraham
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de mosterd vandaan haalde, of liever gezegd waar
de korstjes lagen. Als een strenge schooljuffrouw
joeg ze mij de stuipen op het lijf. Bij een volgend
naaibezoek zou ik bij het zien van tante Ida gelijk
herinnerd worden aan de strenge toon, waar ik
heel gevoelig voor was, waarop zij mij
gecorrigeerd had. Ik zou het dus niet meer in
mijn hoofd halen om weer de korstjes onder mijn
bordje te verstoppen. Vreemde ogen dwingen was
in die tijd een gevleugelde uitspraak. Vreemde
ogen zijn er nu niet meer en dwingen is een
werkwoord waar aardig wat oxidatie op is
gegroeid. De tand des tijds slaat zijn klauwen uit
en zorgt voor nieuwe methoden en afspraken.
Tante Ida, wie was zij eigenlijk? Ik heb helaas
weinig informatie over haar. Hierbij moet
natuurlijk in ogenschouw worden genomen dat
de tijd toen niet zo open was als tegenwoordig.
De dekmantel der liefde functioneerde prima, het
sliep lekker, en de vuile was, voorzover die er was
hang je natuurlijk niet buiten. Zij was ook geen
èchte tante in de directe eerste lijn, als zus van
mijn grootmoeder opoe Dit. De bezoekjes aan
opa Willem en opoe Dit zowel in de jan
kroonsweg als in de ijmuiderstraat overtroffen
vele malen aan die van tante Ida. Maar zo af en
toe wipten we even binnen bij haar. Tante Ida
woonde in een wat somber aandoend huisje in de
Hoofdstraat tegenover de Gereformeerde kerk.
De Hoofdstraat in Noordwijk a/zee was toen een
èchte woonhuizenstraat, dus ver, ja zeer ver voor
de commercialisering toesloeg in de badplaats
Noordwijk. (1950 en daarvoor). Maar hoe ze zich
in haar eigen onderhoud voorzag. Wat voor werk

ze deed zijn vragen waar ik geen antwoord
op heb.
Tante Ida had een goed contact met haar
overbuurman Ds. Bouma. De dominee
die al heel wat jaren in Noordwijk a/zee als
herder de blijde boodschap verkondigde.
Altijd vrijgezel gebleven zal zij
ongetwijfeld in het kleine Noordwijk van
toen de sociale taken op zich hebben
genomen. Een bewuste keuze om als
vrouw vrijgezel te blijven kan ik me
nauwelijks voorstellen. Het is zo gelopen.
Er kwam geen man op haar pad. En discoavonden, dansfeesten zo dat al mocht
waren er toen niet. Wij hadden later als
huwelijksbureau de Willem v/d Bergh
stichting. Die was er toen ook al, maar
jongens in de verpleging was vloeken in de
kerk.
Ik zal tante Ida me altijd blijven herinneren als onze naaister, die me de wijze les
bijbracht dat korstjes ook bij de boterham
horen anders zouden ze er niet aangezeten
hebben en wat ze er natuurlijk bij vertelde
dat de arme kindertjes er een moord voor
zouden doen. En aan het handje met
snoepjes die we altijd kregen van haar bij
een bezoekje. ”Kom hier”, sprak tante Ida,
en ze graaide in een grote pot met snoep,
stopte dat in je hand en deed daar dan de
vingers overheen zodat je de snoepjes niet
kon verliezen.

50 jaar genootschap “Oud Noordwijk”
DVD is in het museum te koop voor € 9,95.
De film en foto werkgroep van het museum
“ Oud Noordwijk “
Telefoon: 071-3612040 of 071-3611349
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Recepten uit 1918
Sjaan van Kekeren-Brouwer
Onlangs kreeg ik een receptenboekje van de Rotterdamse Huishoudschool. Het is uitgegeven
op 4 juni 1918, tijdens de tentoonstelling van spijzen, uitsluitend bereid van de verkrijgbare
levensmiddelen.
Wat vooral opvalt zijn de gerechten om vleesch te vervangen en dat er weinig meel was (dikwijls te
vervangen door aardappelen). Wel waren er regeeringsvisch, garnalen en regeeringsvet, bonen,
aardappelen, rijst, gort, groenten, eieren, rabarber etc.
Vandaag wil ik u een 4-gangen keuzemenu voorschotelen uit dit kookboek.

Soep

Radijssoep of brandnetelsoep of zuringsoep

Voorgerecht

Erwtencroquet of gortcroquet of witte boonencroquet

Hoofdgerecht

Gestoofde peenlof, capucijnergehakt, jus van regeeringsvet of bruine bonenbiefstukje
of capucijnerrolpens of stampot van regeeringsvisch met aardappelen en vet of
stamppot van rabarber, aardappelen en jus van slaolie

Nagerecht

Watergruwel, met gort, bessensap en rabarberstelen of gebakken gort met karnemelk
of warme aardappelpudding met kaneelsaus

Mocht u er nog niet genoeg van hebben, dan raad ik u aan op een verjaardag aardappelcake en zoete
aardappelkoekjes te serveren en voor oude-jaarsavond zou u oliebollen van aardappel
kunnen maken.
U merkt het, onze voedingspatronen zijn in bijna 100 jaar heel anders geworden.
Eet u smakelijk!
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Heemtuin Oude Jeroen
Voorwoord door Lenie Zoetendaal
Op zondag 9 juni 2013 bracht ik een bezoekje aan de Heemtuin van de Oude Jeroenskerk.
Tijdens de Boerenmarkt van 14 april had ik namelijk kennisgemaakt met Carolien Tavenier, die
langskwam bij de kruidentuin van Veldzicht. Wij vonden het een leuk idee meer te gaan
samenwerken ivm de heemplanten bij de Oude Jeroen en mijn interesse voor de historische
wildkruiden voor Veldzicht. Zouden ‘heemplanten’ en ‘wildkruiden’ inderdaad hetzelfde zijn…?
Tijdens de Open Tuinendagen besloot ik dus
eens te gaan kijken en maakte toevallig… kennis
met Willem Dieleman, die daar stond te praten
met een van de vrijwilligers van de heemtuin.
Van hem leerde ik dat eigenlijk de historische
wildkruiden een onderdeel zijn van de
heemplanten.
Heemplanten zijn de historische wilde planten
die in de regio van Noordwijk groei(d)en.
In verband met mijn idee om bij Veldzicht
biotopen te kunnen gaan maken van een aantal
historische wildkruiden, vroeg ik Wim of hij
bereid zou zijn hieraan mee te werken.
Nou, daar moest hij wel even over nadenken,
want hij was een beetje aan het ‘afbouwen’.
Wim was bioloog en neerlandicus en eigenlijk
tevens kunstenaar, een aanwinst voor Noordwijk!

Een interview met Wim zou een leuke aanzet
vormen tot de verdere uitwerking van het idee
van de biotopen voor de historische wildkruiden.
Ook geeft dit een weerslag van het vele werk dat
Wim in de loop van 15 jaren (vanaf 1988) heeft
verricht om zeldzame soorten te kunnen
behouden.
Na een fietstocht van enkele dagen door NoordNederland, waarbij hij tot zijn treurnis ontdekte
dat de soortenrijkdom weer verder achteruit is
gegaan in het land, vond hij tijd om zelf een
artikel te schrijven, wat hem toch handiger leek
dan een interview. Ik besloot mij daarom nu te
beperken tot een voorwoord en hoop op een voor
u interessante voortzetting in deze reeks.
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De Kerktuin
bij de Oude Jeroenskerk
S.W.J. Dieleman
Omdat het dit jaar 25 jaar geleden is, dat er begonnen werd met de aanleg van een – toen zo
bedoelde - wilde plantentuin bij de Oude Jeroenskerk aan de Voorstraat te Noordwijk-Binnen,
is dit misschien een goede gelegenheid iets te vertellen over het ontstaan, de achterliggende
gedachte, de werkwijze en andere zaken die met deze bijzondere tuin te maken hebben.

Hek kerktuin en vakken met heemplanten en klaprozen.

Velen herinneren zich misschien de
verwaarloosde omgeving van de kerk: hondenuitlaatplaats, paardendraafcircuit, stortplaats van
tuinafval. De daarbij behorende vegetatie bestond
uit brandnetels, bramen, paardenbloemen.
Kortom, wat in de planten-wereld een ruderale
begroeiing heet.
Bij de Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming te Noordwijk leefde in die tijd de
wens om een heemtuin aan te leggen; voor de
locatie aan de Prins Hendrikweg waren de nodige
onderzoekingen gedaan op geschiktheid en de

daarbij behorende kosten (fl 60.000), maar de
hele onderneming bloedde dood. Toen ik
voorstelde om een heemtuin bij de kerk aan te
leggen, was de animo inmiddels geluwd; met
enige scepsis werd er tegenaan gekeken, toen ik in
mijn eentje maar aan het werk toog.
Een andere omstandigheid die gunstig leek voor
de onderneming, was dat de kerken wereldwijd
tot het besef kwamen dat men als belijder van een
godsdienst ook verantwoordelijk was voor de
medeschepselen van de aarde. In een concilie
(kerkelijke vergadering) spraken de leiders van de
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wereldgodsdiensten zich uit voor “vrede,
gerechtigheid en heelheid der schepping”. Toch
moest er door de Wereldkerkenraad langdurig
vergaderd worden over mijn verzoek wilde
planten, van elders gered, in de “tuin” toe te
laten. Uiteindelijk kon ik mijn gang gaan, ook al
werd er met enig wantrouwen tegen de hele
operatie aangekeken; wel werd een fl 200,00
beschikbaar gesteld voor “het conciliair proces”.
Een andere reden om wilde planten toe te laten in
de schaduw van het gebouw van de Allerhoogste,
was het feit dat het duidelijk zichtbaar werd, hoe
de diversiteit van de flora uit de omgeving door
het oprukken van de menselijke activiteiten
schrikbarend afnam. Bij de kerk moest toch een
plaatsje zijn waar planten een veilige plaats
konden vinden, planten zoals ze “door de
Schepper bedoeld” waren; dus geen gekweekte
varianten of kruisingen of exoten!
Een grote klus was het verwijderen van alle troep;
alleen al van het veld, gelegen dichtbij het
gemeentehuis, werden twee vrachtwagens
braamstruiken, dakpannen, puin, hengsels, stalen
draden, enz. door Openbare Werken afgevoerd.
De drie velden werden voorzien van een
verhoogde rand van stenen, die vrijkwamen,
omdat op dat moment – gelukkige
bijkomstigheid – de Voorstraat opnieuw werd
bestraat. Langs het pad van de Voorstraat naar de
Kerkstraat werd tussen de hardstenen palen een
door de koster Hoek antiek aandoend hek
gemaakt. Het echte werk moest dan nog beginnen,
want langs de lange muur aan de zuidwestzijde was
eveneens een grote wanorde: onkruid, grote gaten
in de bestrating, een groot gat waar een openbaar
urinoir had gestaan, waterleidingbuizen,
hondenuitwerpselen, grafresten.
Ook al werd uit principe al het materiaal
gebruikt,
verzameld
uit
vlikobakken,
slooppanden, stortplaatsen, rommelhoeken bij
boerderijen of bedrijven uit de wijde omgeving

Paaltje met wapenschildjes.

(oude stenen uit de Westerschelde en Vlieland
bijv.), de toegezegde fl 200,00 van de Kerkenraad
bleek onvoldoende.
Toen ontstond het plan om sponsors te zoeken;
op de palen van het nog te maken hek aan de
andere kant van het kerkpad kon men een plekje
reserveren waar je naam zou komen mèt het
gemeentewapen van de geboorteplaats: voor fl 50
zou je naam bekend blijven tot de eeuwigheid…..
Dat bleek een succes, want iedereen is zich wel
bewust van zijn tijdelijk, kort aards bestaan. Wat
is er dan mooier, om de wereld te kunnen tonen
dat jij een bijdrage hebt geleverd aan iets
“eeuwigs”? Om een toekomstige sponsor een
indruk te geven welke waar hij voor zijn geld zou
krijgen, werd een modelpaal getoond. De namen
van gemeentewapens of familiewapens werden
geplaatst op kleine marmeren plaatjes of op
leisteen, bewerkt met een tandartsboortje en
ingeschilderd met een klein penseeltje. Die fl 50
bleek een weggeefprijs! Wel frappant was dat uit
alle uithoeken van het land sponsors te vinden
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waren; ook uit het buitenland: Moskou,
Paramaribo, Damascus, Nederlandse Antillen,
Canada enz. Enkele wapens uit het voormalig
Nederlands Indië werden – om er een exotisch
tintje aan te geven – ingelegd met ivoor (bijv.
Bandung). Nog steeds wordt er door bezoekers
van de tuinmarkt gevraagd of dat de namen zijn
van mensen die er begraven zijn…
Een andere gelukkige bijkomstigheid was dat in
de kerk zelf een nieuwe vloerverwarming moest
worden aangelegd. Een grote partij middeleeuwse
gehakte plavuizen zou worden weggegooid (waar
is dan het historisch besef?). Vele honderden van
deze plavuizen werden door mij in een
zogenaamd “Grieks motief” langs het
verspringende hek gelegd.

Drie paaltjes met
wapenschildjes ook uit het
buitenland.
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Het werk ging langzaam, want voor bijna 100%
was het eenmansgebeuren; de 17e eeuwse
hardstenen palen die een ingang en uitgang
aangeven, werden door de dienst Openbare
Werken met kranen in de grond gezet. Vanuit de
gemeentelijke stortplaats aan de Achterweg
werden niet meer gebruikte kinderhoofdjes
geleverd, materiaal dat de tuin-in-aanleg een
archaïsch karakter gaf, wat sommige bezoekers
doet geloven dat het om een middeleeuwse
kloostertuin gaat.
Natuurlijk kwamen er af en toe wat spottende
opmerkingen: “Je mag er weleens een geit op
loslaten” of “Betaal ik daarvoor belasting?”
Iemand zette zelfs bollen in de inmiddels
aangelegde vakken! En de vorm van de spits
toelopende spijltjes van het hek ontlokte iemand
de opmerking dat ik er “een uienveld” van
maakte. Maar er was ook waardering.
Op zekere dag vroeg de welbekende heer Ruis,
toen nog woonachtig aan de Voorstraat en haast
wekelijks getuige van mijn eenzame gezwoeg, wat
ik ervan zou vinden, als er door de Rotaryclub
Noordwijk een nieuw smeedijzeren hek zou
worden geplaatst ter vervanging van de twee
resterende half weggeroeste hekken uit voorbije
tijden. In overleg met de Kerkenraad zijn er
inderdaad nieuwe hekken gekomen, een blijk van
waardering en voor mij een stimulans om door te
gaan.
Om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan
wilde planten in de tuin te krijgen, werden er
verschillende biotopen aangelegd, dat wil zeggen
milieus die zich van elkaar onderscheidden door
grondsoort,
zuurgraad,
vochtigheid,
doorlaatbaarheid van de grond. De realisatie van
deze aparte biotopen had ook te maken met het
aanbod van “bouwmaterialen”. Zo kwamen
opeens bij de aanleg van de rotonde aan het begin
van de Zwarteweg basaltblokken tevoorschijn.

Muurbord schildering en psalmtekst.

Dat inspireerde me om een plekje te creëren voor
zoutminnende planten; de basaltblokken doen
denken aan dijken en zee. Vandaar dat er in de
kerktuin, ver van de zee, planten groeien als
zeealsem, ‘lamsoren’, zeekraal, melkkruid en gele
hoornpapaver. Om eb en vloed na te bootsen
werden eens in de zoveel tijd emmers water uit de
zee gehaald en in de kerktuin geleegd;
gekkenwerk…?
Andere kunstmatig aangelegde milieus betreft
bijvoorbeeld kalkrijk löss uit Frankrijk en zure,
uitgeloogde grond uit het Gooi, afgedekt met
turven, om heidesoorten een kans te geven.
Kortom, zoveel mogelijk variatie! Een bijzondere
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vondst vond ik zelf het nabouwen van een
waterput met oude stenen met resten van
schelpkalk. Een ingegraven cementbak suggereert
dat het om een echte, oude put gaat waar water in
staat. Ingemetselde ijzeren bestanddelen doen
denken aan een voormalig putdeksel. Heel
spontaan ontwikkelden zich aan de donkere
binnenzijde van de put mossen met daarin de
muurvaren en – zeer bijzonder – de schubvaren.
Door mij werden ook twee muurborden
(inmiddels vervangen) gemaakt en aangebracht;
het eerste geeft weer dat bij de aanleg uitgegaan is
van de gedachte dat achter alles wat de natuur en
de variaties ons laat zien, een Schepper zit, of,
zoals in Psalm 104:24 staat: “Hoe talrijk zijn Uw
werken, o Heer, Gij hebt ze alle met wijsheid
gemaakt”. Het tweede muurbord bevat een in
eikenhout gestoken, klimmende leeuw op een
zilveren achtergrond: het wapen van Noordwijk.
Op een paneeltje is een gezicht op Noordwijk
geschilderd op basis van olieverf. De tekst,
afkomstig uit de Noordwijkse Arcadia, staat
eveneens op het muurbord en mag hopelijk nog
lange tijd gelden: “Noordwijk, een der schoonste
dorpen van geheel ons Neêrlands oord, Brengt
ons bloemen, fruit en kruiden en ook milde
granen voort. Gansch van stadsgewoel ontheven,
kan hier de mensch gelukkig leven”.
Zo langzamerhand – we hebben het dan over een
periode van 15 jaar – kwam wat de aanleg betreft,
het einde in zicht. Als afsluiting werd er bij een
van de toegangen een paal gezet, met alweer de
namen van sponsors, maar ook het opschrift
“Dona nobis pacem”, geef ons vrede; niet alleen
bedoeld voor mensen, maar bovenal voor de
planten dat ze voorspoedig mochten groeien en
gevrijwaard mochten blijven van vernielingen,
enz. De tuin telde inmiddels zo’n 250 soorten
wilde planten en kon daarmee wedijveren met
andere heemtuinen in de verre omgeving. In
welke tuin groeide bijvoorbeeld – om wat

Muurbord gedicht Arcadia Noordwijk.

zeldzaamheden te noemen – kruisbladgentiaan,
arnica, strandduizendguldenkruid, bijenorchis en
parnassia, enz. enz. Bedreigingen bleven bestaan:
wanneer op de grote velden de bloei optimaal
was, kon het zomaar gebeuren dat er bij
trouwerijen foto’s werden gemaakt van het
gelukkige bruidspaar, liefst met zoveel mogelijk
bruidsmeisjes en op verschillende locaties in de
kerktuin…
Een andere ernstige aantasting bleek de aanleg
van elektriciteitskabels, om de verlichting van de
kerk mogelijk te maken. Een door mij niet
zichtbaar ondergronds aangebrachte laag folie,
om vocht vast te houden, bleek hierdoor lek
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gestoken: weg orchideeën. En en passant ook de
sinds jaar en dag broedende torenvalk… Een
blijvende bedreiging vormde de vanzelfsprekende
gedachte dat de tuin als hondenuitlaatplaats
gebruikt kan worden. Om minstens bewoners uit
de directe omgeving mijn ongenoegen te laten
blijken over dit misbruik van de kerktuin, maakte
ik voor de drie toegangshekken bordjes met een
verbodsbord voor honden die hun behoefte daar
van hun baasje of vrouwtje mochten doen. Daar
stond ook een tekst op in de geest van “maak het
hier niet bekakt” of “zonder hoop is er leven”. De
bedoeling was dat deze borden – toegegeven dat
ze niet fraai waren – een week lang op de hekken
zouden blijven zitten. Een van de
hondenbezitters deed haar beklag bij de
Kerkenraad, ja, gaf zelfs een in de buurt
werkende huisschilder opdracht de bordjes over
te schilderen. Toen mij werd gesommeerd de
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bordjes weg te halen, betekende dit voor mij het
einde van mijn bemoeienissen met de kerktuin.
In een periode van vijftien jaar met een
ongelofelijke inzet en veelal zwaar lichamelijk
werk – zo werd er jarenlang met de zeis gemaaid
– is er wel iets tot stand gekomen, waarvan – na
25 jaar – nog heel veel mensen genieten, ook al is
de verscheidenheid aan bijzondere planten
drastisch afgenomen.
Dit artikel zou niet volledig zijn, wanneer niet
vermeld werd hoe een klein aantal vrijwilligers de
zorg van de tuin op zich hebben genomen en dit
met een niet te evenaren enthousiasme blijven
doen. Zij verdienen een woord van dank; zonder
hun inzet zou de omgeving van de kerk weer een
rommeltje zijn geworden en dat is dit prachtige
kerkgebouw zeker niet waard.

Wilde plantentuin bij de Oude Jeroenskerk. Foto: Arie Barnhoornsr.
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Gedenksteen
weggevoerde joden
Willem Baalbergen
Rond 4 mei j.l. is naast het oorlogsmonument aan de Oude Zeeweg een gedenksteen geplaatst.
Daarop staan de namen van 20 joodse inwoners van Noordwijk die in de Tweede
Wereldoorlog uit het dorp zijn weggevoerd en omgebracht

Met het oorlogsmonument, onze `Blote Mina`,
worden alle slachtoffers van de oorlog herdacht.
Toch is het goed dat aan het vermoorden van
onze joodse medeburgers extra aandacht is
besteed. Het blijft toch onvoorstelbaar dat
eigenlijk zonder slag of stoot een deel van de
dorpsgemeenschap, ook al was die maar klein,
werd afgevoerd.
Het aantal joodse inwoners van Noordwijk is
nooit groot geweest. Vanaf ca 1700 is er sprake
van `kinderen Israels` in het dorp. Bij
volkstellingen in later jaren is hun aantal nooit
boven de 45 uitgekomen. Bekende familienamen

van de joodse gemeenschap waren Van IJssel,
Van K(C)leef en De Leeuw. Zij woonden vooral
in de oude dorpskern van Noordwijk Binnen.
Een bekend persoon uit de gemeenschap was
Salomon (Sal) van IJsel. Hij verdiende de kost
met het verhandelen van zakken. Hij kocht de
zakken op waarin koffie naar Nederland werd
verscheept en verkocht deze weer aan
bollenkwekers.
De namen van de 20 weggevoerde
Noordwijkers staan nu op de gedenksteen. Opdat
wij niet vergeten!
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De zeventigers
in de Blauwdotter zaal
De komende winter, vanaf 9 november, zal werk van een aantal Noordwijkse vrienden - Hennie Bal,
Tosca van den Haak, Ab Steenvoorden, Krijn Giezen, Kees Jachtenberg en Koen Mertens - worden
geëxposeerd in de Blauwdotterzaal van het museum. Deze kunstenaars, waarvan alleen Koen Mertens
nog in leven is, vormden in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw een vriendenclub. Zij
exposeerden in die tijd ook gezamenlijk, onder andere in de Kapel. Aan een drietal van deze
kunstenaars is al eerder in het museum aandacht besteed.
In deze expositie zal vooral de nadruk liggen op de gezamenlijkheid van hun werk in de genoemde
jaren. De tentoonstelling zal op vrijdag 8 november worden geopend en loopt tot 23 februari. Een
bezoek zeker waard!

Detail aquarel strand: Krijn Giezen.

Geslaagde restauratie
In een van de vorige Blauwdotters stond een
stukje over de teloorgang van de laatste
bokkingrokerij in Noordwijk. De rokerij van Van
der Niet in de Schoolstraat, nog in de originele
staat werd, ondanks pogingen dit te verhinderen,
afgebroken. Naast kritiek is het ook goed eens een
pluim uit te delen. In de afgelopen weken is het
woonhuis voor de rokerij grondig gerenoveerd en
in de oude staat teruggebracht. Een voorbeeld
voor eigenaren en bestuurders dat afbreken en
nieuw bouwen niet alleen zaligmakend is.
Foto: Arie Barnhoornsr.
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Vergeten helden
Website Mondain Noordwijk
Maier en Bech waren twee verzetshelden die in 1944 werden gefusilleerd door de Duitsers op
het landgoed Offem te Noordwijk.

Eduard Victor Maier

Jørgen Bech

Jørgen Bech (rechts) en Eduard Victor Maier (links) hadden elkaar leren kennen via
verzetswerkzaamheden in de Tweede Wereldoorlog. Ze waren uiteindelijk
terechtgekomen bij een knokploeg die zou deelnemen aan een overval op een
zwarthandelarencafé in Leiden. Niet helemaal duidelijk is of die overval nu
daadwerkelijk heeft plaatsgehad of dat ze in de voorbereidingen ervan zijn blijven steken.
Er is één verhaal dat vertelt dat ze een paar dagen na de overval alsnog waren gearresteerd
na te zijn verraden door ene J.Taffijn uit Leiden die hen had herkend. Uit de formele
bescheiden die over Ed Maier beschikbaar zijn blijkt echter dat hij op weg naar de
overval in Leiden werd gearresteerd wegens illegaal wapenbezit. In ieder geval kwamen
Bech en Maier uiteindelijk terecht bij een afdeling van de Hermann Goeringdivisie, die
zijn tenten had opgeslagen op het landgoed ‘Offem’ in Noordwijk. Daar werden ze na
verhoor gefusilleerd, Maier op 27 september 1944, Bech een dag later. Hun lichamen
werden aanvankelijk begraven op de algemene begraafplaats in Noordwijk aan Zee,
maar na de oorlog herbegraven op het ereveld te Loenen, vlak onder Apeldoorn.
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De gedenksteen op het Landgoed Offem. Foto: R. Hoek

Jørgen Bech, zoon van een Gereformeerd
predikant, werd den 13en Maart 1920 te
Pinacker geboren. In 1929 vertrok het gezin Bech
naar Wolfheze, in welk plaatsje Jørgen de lagere
school bezocht. Vervolgens was hij leerling van
het gymnasium te Arnhem, deed daar in 1939
eindexamen en vertrok naar Utrecht, waar hij
zich aan de universiteit liet inschrijven als
medisch student.
Jørgen was een veelzijdig begaafd jongmensch.
Hij was muzikaal en speelde uitstekend viool en
orgel. Sinds 1938 was hij organist van de
Stichtingskerk te Wolfheze, waar zijn vader
geestelijk verzorger was.
Aan de universiteit te Utrecht studeerde Jørgen
vol enthousiasme en met succes.
Een schoone toekomst scheen weggelegd voor
dezen jongen, die - geleid door zijn liefde voor

God - zooveel moois en goeds in de wereld zag en
met zooveel toewijding zich voorbereidde tot een
nuttig en dienstbaar leven.
Al spoedig echter kwam het hart van dezen
rechtschapen mensch in opstand tegen het
onrecht, dat zijn medemenschen tijdens de
bezettingsjaren moesten ondergaan.
In 1942, in een ziekenhuis te Den Haag, kwam
Jørgen in nauw contact met de ellende, door den
bezetter over velen gebracht. Een Jood pleegde
zelfmoord; Jørgen zag diens lijk in het ziekenhuis.
Van dat oogenblik af, wist Bech wat hem te doen
stond. Het was zijn aard niet stil te zitten en af te
wachten wanneer anderen in nood verkeerden.
Hij was als goed Christen opgevoed, gewend zijn
principes trouw te blijven en te verdedigen. Hij
wilde nu actief strijden tegen de belagers van zijn
medemenschen. Bech sloot zich aan bij de
ondergrondsche strijders.
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De gedenksteen met daarboven een kogelgat. Foto: R.Hoek

Begin 1943 weigerde Bech de z.g. "studentenverklaring" te teekenen en werd hij gedwongen
de universiteit te verlaten. Hij vond echter een
plaats als co-assistent in het gemeenteziekenhuis
te Arnhem, zoodat hij zich toch kon blijven
bekwamen voor zijn toekomstig beroep.
Te Arnhem werkte hij bijna een jaar. Met zijn
vrienden werden daar o.a. pogingen gedaan om
gevangen Joden, die in het zieknhuis werden
verpleegd, te helpen ontvluchten, welke pogingen
helaas zonder succes bleven.
In Februari 1944 hielp Jørgen een door de
Duitschers gevangen genomen Hollandisch
meisje uit het ziekenhuis ontvluchten. Hij was
verplicht zelf onder te duiken en ging via Almelo
naar Den Haag. Studeren was verder onmogelijk.
In Den Haag kwam Bech in contact met de
illagale groep "Trouw" en kort daarna werd hij
opgenomen in een K.P. Deze overgang van
levensomstandigheden was voor een mensch van
Jørgen's aard en aanleg wel bijzonder groot.

Bij deze K.P. leerde hij Ed Maier kennen. Ed
Maier werd den 20en Mei 1916 te Singaradja
(N.O.I.) geboren en woonde gedurende zijn
jeugd in Ned. Indië. Bij het uitbreken van den
oorlog was zijn vader nog resident van Benkoelen
(Sumatra).
Na de H.B.S. te Medan te hebben doorloopen,
kwam Ed in 1937 naar Nederland en nam zijn
intrek in Leiden, waar hij Indologie ging
studeren, om later - evenals zijn vader - B. B.
ambtenaar te kunnen worden.
Ed Maier was één van die actieve, bijzondere
menschen, die voor zeer veel zaken belangstelling
koesteren en - ondanks hun vele tijdroovende
werkzaamheden voor beroep of studie gelegenheid vinden zich over te geven aan diverse
liefhebberijen en daarin uit te blinken. Hij was
een goed sportsman en o.a. een amateurfotograaf, wiens foto's getuigen van een grondig
vakmanschap en hoogen artistieken aanleg. Hij
studeerde vlot en toen de Leidsche universiteit
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De achterkant van de tuinmuur met de kogelgaten. Foto: R.Hoek

gesloten werd, stond hij voor zijn laatste examen.
De vrije, uitstekende opvoeding die Ed genoten
had, de sfeer van zijn vaders werkzaamheden en
zijn eigen studie, hadden hem de waarde leeren
kennen van een "rechtdoor-zee"-levenshouding
en hadden hem doordrongen van een diepen
eerbied voor de menschelijke rechten.
Als jong intellectueel - aanstaand bestuursambtenaar - gaf hij zich rekenschap van zijn
verantwoordelijkheid tegenover zijn vaderland
voor het behoud van deze rechten en hij was zich
bewust van zijn plicht ze te verdedigen. Hij dacht
er niet aan zich aan die verantwoordelijkheid te
onttrekken. Eerlijk en rechtuit van karakter,
stuitte hem de Duitsche methoden en
maatregelen tegen de borst. Hij kon het steeds
toenemende onrecht, de onderdrukking en de
doelbewuste vernietiging van zijn vaderland niet
verkroppen. Hij kon niet lijdelijk blijven toezien.
Na de overrompeling van Indië door de
Japanners ontving hij van zijn ouders geen

berichten meer. Ongetwijfeld heeft de
verbittering over de Japansche wandaden, waar
hij onmachtig was van nabij tegen te strijden,
Maier gesterkt in zijn verzet tegen de Duitsche
dwingelandij. Vanzelfsprekend gehoorzaamde hij
niet aan het Duitsche bevel, na de sluiting van de
Leidsche universiteit, zich aan te melden voor
arbeid in Duitschland. Met valsche "Ausweise"
gewapend vond hij in den beginnen een plaats bij
het Roode Kruis te Den Haag, waar hij tot Juni
1944 werkte.
In Leiden zocht Maier contact met de
ondergrondsche bewegingen. In Februari 1944
werd hij medewerker van het illegale nieuwsblad
"de Kroniek" te Leiden.
In Juli van dat jaar werd hij opgenomen in een
K.P. van den "Raad Van Verzet". Daar
ontmoette hij Jørgen Bech.
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Van de Atlantikwal naar
Sissi de keizerin
Leo Hooijmans
Eind jaren vijftig lag de Atlantikwal (Duitse verdedigingslinie met bunkers verbonden door
tunnels) nog open. Achter prikkeldraad, dat wel, maar dat werkt niet bij jonge jongens.
Het door de bezetters aangelegde zwembad werd
gebruikt om de jeugd van Noordwijk te leren
zwemmen. Menige babyboomer kan zich
mevrouw Van Tilburg herinneren, zoals ook het
onverwarmde zwembad.
Naast het zwembad was een houten hek. Als je
daar snel overheen klom en een sprintje maakte
kon je zo één van de tunnelingangen bereiken.
Met een kaarsje of zaklantaarn speelden we
krijgertje in de kilometerslange tunnels. Alleen in
de kazematten (bunkers voor grote kanonnen die
in de richting van de zee stonden) was er
voldoende daglicht. Het was niet zonder risico
want in de donkere ruimtes waren diepe gaten.
Hier en daar waren al delen ingestort. De
koddebeiers (jachtopziener-douane-politie) zaten
regelmatig achter de krijgertjes aan, maar ze
waren niet zo snel en klein dat ze door de kleinste
nooduitgangen konden. Een prachtig spel. Begin
jaren zestig werden de gangen volgestort met
zand en was het spel over. Begin jaren
tweeduizend is men begonnen met een restauratie
en gedeeltelijke openstelling als museum.
Meestal waren we met dezelfde groep jongens aan
het donderen, maar soms kwamen er
onbekenden. Zo was er op een dag een jongeman
van rond de twintig jaar. Hij kwam met de auto.
En met snoepjes. En hij nodigde de hele groep uit
om mee te gaan naar de film van Sissi. Jan,
Huupie en ik gingen op de uitnodiging in en
spraken af de volgende zaterdag op de boulevard
te wachten tot we opgehaald zouden worden.

Huupie kwam sowieso niet opdagen en toen ik
voorin plaatsnam en de deur al dicht was draaide
Jan zich om en maakte benen voordat de
jongeman de achterdeur kon openen om Jan in te
laten stappen. Wat een helden. Ik had het
onplezierige gevoel erin geluisd te zijn.
Tegenwoordig worden kinderen gewaarschuwd
om niet alleen met vreemden mee te gaan. Als
vrienden je zo in de steek laten helpt die
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mededeling niet. Bovendien kregen we in die tijd
nauwelijks informatie en/of waarschuwingen in
deze. Over homofilie, pedofilie, kindervergrijp,
enzovoort kreeg je geen informatie, laat staan dat
je ervoor werd gewaarschuwd.
En dan zit je alleen met een vreemde in een grote
auto, onderweg van de harde Atlantikwal naar
een zoete film met Romy Schneider als Sissie de
keizerin. Wat een tegenstelling.
Ik zat met open mond naar het levensgrote
filmdoek te kijken. Onderwijl met mijn knieën
stevig over elkaar geslagen en drukdoende de
knopen van mijn voorsluiting dicht te knopen die
m’n buurman probeerde los te maken. In
vergelijk met wat er kon gebeuren, gebeurde er
niets bijzonders.
Op de rij ervoor zaten een paar jongens van een
jaar of vijftien-zestien om te kijken en druk te
smoezen. Ze hadden blijkbaar iets in de gaten
waarover ik nog niet had nagedacht. Hans zat er
bij, een vriend van Peter, mijn broer. Ze
smoesden steeds drukker, maar ondernamen geen
actie. Achteraf gezien een stelletje mietjes. Wel
lullen, maar geen juiste actie ondernemen.
Misschien kwam het doordat ik thuis altijd de
opdracht kreeg om me groot te houden en niet te
janken. Daar hield mijn moeder niet van.
Uiterlijk en innerlijk kunnen soms een
levensgroot verschil zijn.
Op het moment van het naar huis gaan hadden
die jongens natuurlijk moeten ingrijpen. Eenmaal
in de auto was het een moeilijke weg naar huis.
Voor Oegstgeest vroeg ik al of ik eruit mocht om
verder naar huis te lopen. Dat vond de jongeman
te gek, want dan zou ik zeker uren onderweg zijn,
terwijl de weg terugvinden ook niet makkelijk
zou zijn. Na ongeveer een half uurtje stond ik
weer op de boulevard en stond snel op de stoep.
Van afscheid nemen kwam niets meer.

Ik zag wel, in een flits, dat de jongeman tranen in
zijn ooghoeken had. Poeh, waren het dan
allemaal mietjes?
De eerstvolgende keer dat Hans in Noordwijk
kwam werd er druk gesmoesd met broer Peter.
Verbaal gaven ze me er hard van langs. Ze
schreeuwden allemaal zaken naar mijn kop waar
ik als tienjarige helemaal niets van begreep. En zo
weer vergeten was.
Onbelangrijk lijkende zaken als jeugdervaring
hebben soms een grote invloed op lange termijn.
Misschien heeft deze ervaring invloed gehad op de
latere omgang met mannen en vrouwen. Met
mannen was/is het geen enkel probleem om zaken te
doen, maar privé trok/trek ik veel liever op met
vrouwen. En waarom niet?
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Uit het museumarchief
Foto’s gemaakt door Rudolf Tappenbeck
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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.

