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AAN NOORDWIJK
Als voorjaarswinden blazen
Bloeien uw tuinen
Als najaarsstormen razen
Schutten uw duinen
Als zomerstof doet smachten
Koelen uw stranden
Hoopvol als ’t wintert, wachten
Gedekte landen
Zoo zijn al uw seizoenen
Begeerenswaardig
Waren maar tot verzoenen
Uw mensen vaardig.
Albert Verwey
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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

Aspirant-lid:
Penningmeester:
Secretaris:

Lid:

Leo Meiland
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
06 19122477
06 53626663
06 44646899
06 53554722

voorzitter@g-o-n.n
info@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: NL34 RABO 0101 3515 42

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. 06
53626663 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 8 november t/m 24 februari 2014
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondags van 14.00 tot 17.00 uur
Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Museumbezoek en bollenverkoop t/m 21 December 2013
Vrijdag van 11.00 - 15.00 uur
Zaterdag van 09.00 -16.00 uur
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Bollenkraam
De Bollenkraam maakt historisch gezien al heel
lang onderdeel uit van Veldzicht. Daarom zijn in
Veldzicht bollen te koop. Het is een unieke
collectie bollen die door deskundigen zijn
geselecteerd en van prima kwaliteit. Bent u voor
uw tuin nog op zoek naar tulpen, hyacinten,
narcissen, krokussen en blauwe druiven vergeet
dan niet naar Veldzicht te gaan. Op zaterdagen
09.00-16.00 en vrijdagen is Veldzicht geopend
van 11.00-15.00. Met de koop van de bollen
krijgt u niet alleen een prima kwaliteit in uw tuin
maar steunt u ook het landgoed Veldzicht.

Tekstcorrectie: Vacant
Beeld: Arie Barnhoorn
Vormgeving: Paul Berkhout

Voor een reactie:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk

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

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

Nieuwe
eindredacteur
blauwdotter

Vanaf medio vorig jaar heeft Petra van Noord het
eindredacteurschap op zich genomen van “De Blauwdotter”,
waardoor het verschijnen ervan naadloos kon worden
voortgezet. Petra heeft inmiddels aangegeven zich weer op
andere zaken te willen concentreren. Haar taak zal met
ingang van het volgende nummer worden overgenomen door
onze (nieuwe) redacteur Peter Mulder. Wij danken Petra
hartelijk voor haar grote inzet en betrokkenheid en niet
minder voor de zeer prettige samenwerking in de redactie.
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Leo Schaap

Nee, dat uitendelijk toch niet, en koster was hij evenmin. Dat klinkt nogal cryptisch maar het
zal in de loop van dit artikel hopelijk wel duidelijk worden. De centrale figuur erin is Jan de
bastaard van Treslong, die onder meer teruggevonden kan worden in ‘Aan Zee en op de Geest’,
pag. 374, waar wordt vermeld dat hij in 1439 als koster en schoolmeester van Noordwijk werd
aangesteld. Maar dat blijkt iets genuanceerder te liggen.

Het contributiejaar 2013 is weer bijna teneinde. Reden om nu alvast aandacht
te vragen voor het nieuwe jaar 2014.

Frans Angevaare

U bent van ons gewend een vooringevulde acceptgirokaart te krijgen. De aanschaf van deze kaarten en
de verwerking hiervan bij de Bank is kostbaar en bovendien gaat de huidige acceptgiro verdwijnen.
Daarom willen wij voor het volgende jaar starten met een beperking van het gebruik van acceptgiro’s
en de betalingswijze van de contributie aan te passen.
Eind december/begin januari krijgt u van ons een uitnodiging voor de betaling van de contributie
2014. Hier zal geen acceptgiro meer worden bijgesloten. De contributiebedragen voor 2014 blijven
ongewijzigd, zie hiervoor binnenkant voorpagina van de Blauwdotter. U heeft een aantal
mogelijkheden tot betaling:
Via internet bankieren
Via een overschrijfkaart van uw eigen Bank
Contant bij het museum
Tijdens de verwerking van de betalingen voor dit jaar hebben we gemerkt dat velen van u ons een warm
hart toedragen en bovenop de contributie een extra bedrag hebben overgemaakt.
Voor deze donaties danken wij u hartelijk en we hopen dat we ook voor 2014 op uw steun kunnen
blijven rekenen. Door uw donaties zijn wij in staat meer activiteiten uit te voeren en het onderhoud
aan museum en collecties te verbeteren en zo mogelijk uit te breiden.
Teneinde u beter op de hoogte te kunnen houden van wijzigingen zoals bijvoorbeeld nieuwe
tentoonstellingen, uitbreidingen van de collectie en dergelijke zouden wij graag over uw e-mail adres
beschikken. Als u een e-mailadres heeft kunt u ons daarvan op de hoogte stellen door een e-mail te
sturen aan ledenadministratie@g-o-n.nl. Vergeet hierin niet uw volledige naam, adresgegevens en zo
mogelijk uw lidmaatschapsnummer te vermelden.

Op 5 juni 1983, dertig jaar geleden, vloog een aangepaste Boeing 747 met op zijn rug de
spaceshuttle Enterprise langs de Nederlandse kust van Hoek van Holland via Noordwijk naar
IJmuiden en een stukje terug. Weer bij Noordwijk aangekomen zette hij koers naar Engeland.

Peter Mulder
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door Joop van der Zwart en
Anneke van der Zwart-Hoek
Anneke:
Mijn vader Piet Hoek, zoon van Jan Hoek de groenteboer in de Piet Heinstraat 14 (nu nog
steeds een groentewinkel) was visserman op de stoomtrawler ‘Vios IV’, de IJM.96. Op 11
november 1941 is de stoomtrawler beschoten, gebombardeerd en tot zinken gebracht. Mijn
vader heeft het overleefd maar zeg niet hoe. Niemand weet het. Nooit heeft mijn vader één
woord gezegd wat er toen gebeurd was. Dat was gebeurd en daar werd niet meer over
gesproken!

Joop:
Dat blijft toch hangen zo’n familiegeheim. Dankzij internet ben ik aan het zoeken gegaan.
Maar ja, waar begin je, waar vind je ingangen. Overal vragen en informeren. Veel steun hebben
we gehad aan de heer Van Beelen van het Genootschap Katwijk. Die heeft ons echt goed op
weg geholpen. We beschikken nu over een afschrift van het proces-verbaal van de
scheepsramp, krantenberichten en wat we op internet gevonden hebben.

Anneke:
Mijn vader was toen 25 jaar. Mijn moeder was zwanger van haar derde kind.

Foto die kort voor het tot zinken brengen van ‘Vios IV’ is gemaak.
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Deel 3
Satraap heeft naast plaatsvervanger ook nog
andere betekenissen. ´Heerszuchtig mens´
bijvoorbeeld, en ´in weelde levend heerser´. Dat
laatste zal wel mee hebben gevallen, en bovendien
benutte hij die betrekkelijke weelde om met 30
guldens per jaar het Weeshuis te subsidiëren. Dat
andere trekje was er echter wel. Hij wist het
notaris Daniel van de Boekhorst knap lastig te
maken door twee processen tegen hem aan te
spannen en hem te gelasten zijn huis te
ontruimen, waardoor Daniel ervan was overtuigd
dat Frans het speciaal op hem had voorzien.
Volgens hem was hij in 1619 al door toedoen van
Frans zijn secretarisambt kwijtgeraakt, en liet die
ook niet na hem, Daniel, nadat Frans zijn
schoutambt in 1627 had overgenomen, op allerlei
manieren dwars te zitten. Het zal ook niet
hebben geholpen dat Daniel voor Nicolaes van de
Boekhorst als gemachtigde was opgetreden.
Een beetje een man met een Januskop dus, onze
satraap.

veelzijdig kunstenaar. Hij werkte in een atelier
achter zijn huis in het Breloftpark. Hij schilderde,
werkte met klei en maakte onder andere vliegers
en kijkdozen. Daarnaast ontwierp hij
buitenobjecten in metselwerk en aluminium,
onder meer voor Unilever in Vlaardingen. In
Noordwijk zijn de `Blauwe Buizen` die in de
Zeestraat stonden bekend en niet te vergeten, het
monument voor de omgekomen brandweerlieden
aan de Duinwetering. Voor een school aan de
Van den Mortelstraat maakte hij ooit een
kunstwerk van hout. Een Noordwijkse
wethouder liet zich eens ontvallen `Het is een
hele kunst om voor een paar bielzen tienduizend
gulden van de gemeente los te krijgen.`

Ab Steenvoorden is lang een bekende
persoonlijkheid in Noordwijk geweest. In zijn
aangepaste wagen kwam je hem vrijwel dagelijks
tegen. In zijn leven heeft hij een grote
hoeveelheid werk gemaakt, vooral etsen. Hij
werkte in eerste instantie in zwart-wit, maar ging
later ook op kleur over. Zijn etsen plaatste hij
onder meer in kleine boekjes met een bijpassende
tekst, die in kleine aantallen op de markt
kwamen. Traditioneel stuurde bij vrienden en
bekenden een nieuwjaarswens op een door hem
gemaakte ets.Veel van zijn werk kwam via
regelingen in het gemeentehuis terecht. Daar
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Gillis van Watervliet was Noordwijk ook nog niet
vergeten. Hij legde de uitspraak van het Hof uit
1625 zo uit, dat Noordwijk ‘naastbaar’ was en
deed alsnog een poging om zijn zoon in bezit
ervan te stellen. In 1629 vroeg hij aan het Hof
toestemming om Noordwijk te mogen naasten.
Daar waren ze snel mee klaar: niet-ontvankelijk
en geen enkel recht hebbende. Hij had natuurlijk
in 1621 moeten doorzetten.

Het was maar voor een paar maanden want hij
deed de heerlijkheid Noordwijk al erg snel over
aan zijn neef Wigbold van de Does, de zoon van
Steven. En daarmee was Noordwijk dan eindelijk
vast in han- den van de familie Van der Does
gekomen.
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In het archief van het Hof van Holland bevinden zich enige duizenden remissie- of
gratiebrieven uit de zestiende en zeventiende eeuw. Een aantal daarvan heeft betrekking op
personen die in het rechtsgebied van de baljuw van Noordwijk woonden. De meeste betreffen
Noordwijkers maar er zitten ook inwoners van Noordwijkerhout, Voorhout en Hillegom bij.
Ze voegen een extra dimensie toe aan de kennis van het leven van gewone mensen.

Deel 1
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Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer
Foto : Eli van Kekeren

Frans Angevaare
De wisseltruc van Nicolaes van de Boekhorst uit
1621 brak hem op want hij had de boel wel een
beetje geflest door zich te laten belenen met zowel
eigen als kloostergoederen, waardoor er nog jaren
procedures volgden over die eigendommen, naast
die over de financiële afwikkeling van de naasting
zelf. Voor wat het dorp zelf aangaat was het
touwtrekken echter wel afgelopen. Er volgde
alleen nog een kleine oprisping toen Willem van
Ewsum, de zoon van Anna van der Does, zich in
1639 met Noordwijk wilde laten belenen als
opvolger van zijn moeder. Een leenvolger diende
binnen een jaar na het overlijden van zijn
voorganger om belening te verzoeken, maar
Willem was te laat, zijn moeder was al meer dan
een jaar ervoor overleden. Dat was voldoende om
het bezit aan de Staten terug te laten vallen, maar
Willem deed een verzoek om kwijtschelding van
zijn verzuim. Zijn excuus was dat zijn vader had
gezegd dat het niet nodig was omdat die in 1627
al leenhulde had gedaan. Dat ging natuurlijk niet
op maar Willem werd de belening toch gegund,
al kostte het hem wel een boete.
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Hennie Bal, in 2012 overleden, was een

als gunst uitge- geven, waarbij de
Naast de baljuws, schouten en
goede betrekkingen tot de
rentmeesters, die de plaatsgraaf weer het belangrijkste
vervangers van de graven van
waren.
Holland waren op lokaal
Zeker in die laatste
niveau, was er nog een
gevallen is het een
aantal ambten die wel
misverstand om te
niet direct tot het
denken dat degenen
openbaar
bestuur
die zulke ambten
be-hoorden, maar
verwierven, ze ook
door
de
wel
zelf uitvoerden.
overheid werden
Het ging bij hen
uitgegeven. Daarom de inkomsten
bij behoor-den de
die met zo’n ambt
costerie ende schole
waren verbonden,
(het ambt van
wat meteen al
koster en schoolwordt
geïllumeester), de duijnstreerd bij de eerste
waerder (toezichttoeken-ningen die
houders
in
de
er van Noordwijkse
duinen), het bodeambten zijn. Na-dat
en klerkambt en de
Guy van Blois was
inning van diverse
viel
het
oveleden
soorten belastingen. De
ambacht Noordwijk weer
baljuws en schouten waren
terug aan de Hol-landse
natuurlijk wel lieden waarop
graaf, waarna Aelbrecht van
de graaf moest kunnen rekenen,
Beieren er geen gras over liet groeien
dus dat waren doorgaans veren op 2 januari 1398, binnen twee
trouwelingen die ook geschikt
bevonden werden. Bij andere Aelbrecht van Beieren weken na Guys dood, Jacob Jansz
het bode-ambt van Noordwijk gaf,
functies was die geschiktheid minder
en wat later, op 25 januari, de kosterij en het
aan de orde: die werden of verpacht, waarbij de
schoolmeesterambt aan Dirc die Wreede. De
overwegin- gen hoofdzakelijk financieel waren; of

Op 11 december 1630 werden de klokken van de Utrechtse Domkerk geluid vanwege het
overlijden van de ‘edele heer Franciscus van der Does á Noordwijk, satraap van Noordwijk’.
‘Satraap’ was de benaming van een stadhouder in het oude Perzië – wat deed zo iemand in
Noordwijk? Dat zien we aan het eind van dit artikel, dat gaat over een periode van 140 jaren
waarin drie keer werd gesteggeld over het bezit en de status van Noordwijk, met telkens de
familie Van der Does in een belangrijke rol.
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Van 9 november tot 23 februari a.s. is het werk van vijf Noordwijkse kunstenaars in de
Blauwdotterzaal van het museum te zien. Het betreft een groepje beeldende kunstenaars die in
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een soort vriendenclub vormden. Zij
exposeerden ook enkele malen in de Kapel in Noordwijk aan Zee. Zij zetten zich in die jaren
af tegen de traditionele kunst en sloegen nieuwe wegen in. Het betreft Hennie Bal, Ab
Steenvoorden, Krijn Giezen, Kees Jagtenberg en Koen Mertens. Een bezoek aan deze
bijzondere tentoonstelling is zeker de moeite waard.
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Hier ziet u vuursteen, vuurslag en tondeldoos

Een jaar geleden gaf iemand een voorwerp aan ons museum. Aanvankelijk wisten we niet wat
het voorstelde. Was het een ijzeren gesp of een boetnaald ? Niemand wist het.
Het werd daarom maar “onbekend voorwerp” genoemd in de registratie.
Vorige maand waren we in het leuke plaatsje De Rijp in Noord Holland. Daar is een aardig museum.
Tot onze grote verrassing zagen we daar hetzelfde voorwerp, samen met een koperen tondeldoos en
vuursteen in de vitrine liggen. Het bleek een vuurslag te zijn uit de 18e / 19e eeuw, die gebruikt werd
om vuur te maken. De tondeldoos bevatte stukjes tondel (van de tondelzwam) die een paar dagen te
weken waren gelegd in o.m. urine. Daarna werden de stukjes gedroogd en geklopt met een houten
hamer om ze zacht te maken.
De tondelzwam vormt zich kegel- of hoefvormig tegen vooral zieke beuken, peren- en appelbomen en
werd in grote hoeveelheden geoogst in het Bohemerwoud.
Met de vuurslag werd op de vuursteen geslagen tot er een vonk op de stukjes tondel viel.
De tondel ging branden en zo werd er vuur gemaakt. Met een houten spaan werd dan een stuk turf in
een test van aardewerk aangestoken en kon men de tabak in de pijp van vuur voorzien.
Als er geen tondelzwam voorradig was, werden er draadjes van een zacht lapje linnen stof gebruikt.
We zijn blij dat we dit “onbekende voorwerp” van een naam hebben kunnen voorzien.
Bron: Boek “Van gouwenaar tot bruyère pijp” van Georg Alfred Brongers
Medewerking van het Pijpenkabinet in Amsterdam
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Men gaat er van uit dat al in de 15e eeuw vanuit Holland werd gevist in de noordelijke
Noordzee. Vanuit Delfshaven en de havens aan de Zuiderzee vertrokken de visserschepen aan
het begin van de zomer naar het noorden. Men viste op haring, in die tijd stapelvoedsel, niet
alleen in Holland, maar ook in Duitsland en België.

Willem Baalbergen

gerard de lange

De gratiebrieven hebben bijna altijd betrekking
op mannelijke geweldplegers uit de lagere
bevolkingsgroepen. De slachtoffers waren vaak
notoire ruziezoekers. Het begon vaak in een
herberg of op straat met een scheldpartij waarbij
veel oud zeer naar boven kwam, en eindigde in
messentrekkerij waarbij de dader (dikwijls onder
invloed: ‘wel by drancke zynde’) uit onbeheerste
woede of omdat hij zich bedreigd voelde, de
ander dodelijk verwondde.
Maar er zitten ook tragische voorbeelden bij,
zoals in het geval van Gerrit Claasz, vlasser van
beroep, afkomstig uit Voorhout en in 1624
getrouwd met de Noordwijkse Lijsbeth
Huijbrechtsdr. Op 5 oktober 1629 zat Gerrit in
zijn eentje te drinken in het ‘achterhoeckhuijsken’ van herberg de Swan aan de
Voorstraat.1) Inmiddels al aardig beschonken,
bestelde hij een pekelharing en brood. Vervolgens
stuurde hij het dienstertje weer naar het voorhuis
om een nieuwe kan bier te halen. Ze nam daarbij
de kaars mee ‘latende den suppliant ( Gerrit)
alleen bij duijster sitten int voorsz
achterhoeckenhuijsken.’ Intussen kwam zijn
zwager Karel Huijbrechtsz, ook flink
aangeschoten2), binnen en vroeg de dienster of er
nog andere mensen aanwezig waren, waarop ze
hem naar de achterkamer verwees. Op dat
moment was Gerrit op weg naar het voorhuis om

stadhouder Frederik Hendrik

in het licht te kunnen zitten, zodat de zwagers
elkaar in de pikdonkere gang tegenkwamen.
Gerrit had zijn mes dat hij had gebruikt om
stukken van het brood af te snijden, in de ene
hand en zijn haring in de andere. De begroeting
tussen de twee dronkenlappen verliep kennelijk

Bij slecht weer zochten de visserschepen een
oppertje in de Baai van Bressay, een zeestraat aan
de oostkust van de Shetland eilanden. Bij het
verblijf in de baai werd ook vers water ingeslagen
en bedreef men handel met de bewoners.
Uiteindelijk ontstond op het hoofdeiland zo het
plaatsje Lerwick Er wordt dan ook wel gezegd dat
de Hollanders Lerwick hebben gesticht.
Men viste eeuwenlang met de buis, een stevig
schip met twaalf tot veertien mensen aan boord.
Deze schepen waren van een kiel voorzien, zodat
ze niet vanaf het strand, maar vanuit een haven
moesten opereren. Toch vertrokken er in later

tijden ook wel bomschuiten naar de noordelijke
wateren. Zeker na het midden van de l9e eeuw,
toen het kaakverbod voor deze schepen door
minister Thorbecke werd opgeheven. Om de
kwaliteit van de gekaakte en gezouten haring te
waarborgen was dit aan grotere schepen
voorbehouden. Het betekende dat de
bomschuiten tot dat jaar alleen steurharing voor
het roken van bokking mochten aanvoeren. Deze
haring bracht belangrijk minder op dan de
gekaakte en gezouten haring, de zogenaamde
Hollandse Nieuwe. De schepen uit Holland
kwamen eind mei bij de Shetlands aan en visten
daar tot in juli. Niet alleen bij slecht weer werd

nr.167

5

Van de bestuurstafel
Leo Schaap
Het contributiejaar 2013 is weer bijna teneinde. Reden om nu alvast aandacht
te vragen voor het nieuwe jaar 2014.
U bent van ons gewend een vooringevulde acceptgirokaart te krijgen. De aanschaf van deze kaarten en
de verwerking hiervan bij de Bank is kostbaar en bovendien gaat de huidige acceptgiro verdwijnen.
Daarom willen wij voor het volgende jaar starten met een beperking van het gebruik van acceptgiro’s
en de betalingswijze van de contributie aan te passen.
Eind december/begin januari krijgt u van ons een uitnodiging voor de betaling van de contributie
2014. Hier zal geen acceptgiro meer worden bijgesloten. De contributiebedragen voor 2014 blijven
ongewijzigd, zie hiervoor binnenkant voorpagina van de Blauwdotter. U heeft een aantal
mogelijkheden tot betaling:
Via internet bankieren
Via een overschrijfkaart van uw eigen Bank
Contant bij het museum
Tijdens de verwerking van de betalingen voor dit jaar hebben we gemerkt dat velen van u ons een warm
hart toedragen en bovenop de contributie een extra bedrag hebben overgemaakt.
Voor deze donaties danken wij u hartelijk en we hopen dat we ook voor 2014 op uw steun kunnen
blijven rekenen. Door uw donaties zijn wij in staat meer activiteiten uit te voeren en het onderhoud
aan museum en collecties te verbeteren en zo mogelijk uit te breiden.
Teneinde u beter op de hoogte te kunnen houden van wijzigingen zoals bijvoorbeeld nieuwe
tentoonstellingen, uitbreidingen van de collectie en dergelijke zouden wij graag over uw e-mail adres
beschikken. Als u een e-mailadres heeft kunt u ons daarvan op de hoogte stellen door een e-mail te
sturen aan ledenadministratie@g-o-n.nl. Vergeet hierin niet uw volledige naam, adresgegevens en zo
mogelijk uw lidmaatschapsnummer te vermelden.
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Spaceshuttle boven Noordwijk
Op 5 juni 1983, dertig jaar geleden, vloog een aangepaste Boeing 747 met op zijn rug de
spaceshuttle Enterprise langs de Nederlandse kust van Hoek van Holland via Noordwijk naar
IJmuiden en een stukje terug. Weer bij Noordwijk aangekomen zette hij koers naar Engeland.

Peter Mulder
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De Boeing en de Spaceshuttle waren in deze
contreien vanwege de luchtvaartshow in Le
Bourget en maakten van daaruit ook
propagandatrips naar Engeland.
De Enterprise ‘vloog’ niet echt: hij kon
zweefvliegen en daar werd hij ook voor gebruikt:
om een beetje ervaring op te doen bij het landen,
meer niet.
Ook als ruimteveer was de Enterprise een beetje
nep. Het toestel kon niet eens de ruimte in
komen. Of misschien wel er in komen, maar er
nooit meer uit. De Enterprise had namelijk geen
hitteschild en ook geen raketmotoren die voor
de voortstuwing zouden moeten zorgen. Het
ding was al in 1976 gebouwd en met een
knipoog naar de populaire tv-serie Startrek
vernoemd naar het grote ‘spaceship’ uit die serie.
Pas in 1981 zou de eerste spaceshuttle, de
Columbia, werkelijk de ruimte ingaan en daarna
zouden nog vele vluchten volgen met de
Atlantis, de Endeavour en de Challenger. De
Challenger en de Colombia zouden
verongelukken, respectievelijk in 1986 en in
2003, de rest bleef heel. Het totale spaceshuttleprogramma besloeg 30 jaar en 135 vluchten.
Waarom vloog de Enterprise nu over
Nederland, c.q. over Noordwijk? De kranten
van die dagen meldden dat de vlucht van de
Enterprise boven de Nederlandse kust een
cadeautje was van de Amerikanen voor de
hondentrouw waarmee Nederland ook op het
terrein van ruimtevaart achter Amerika aanliep.
Maar volgens de overlevering was het allemaal
anders en veel prozaïscher. In die versie was de
vlucht terug te voeren tot een ontmoeting tussen
een NASA-topman en ene Heidi Graf, die als
communicatiemedewerkster verbonden was aan
de ESTEC in Noordwijk. De Amerikaan was
nogal gecharmeerd van deze Duitse blondine en
Heidi daagde hem uit: zij zou de big shot
hebben gevraagd om maar eens te laten zien dat
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hij net zo machtig was als hij zich voordeed en dat
ze hem pas serieus nam als hij de Spaceshuttle
over Noordwijk kon laten vliegen. En hij liet het
gebeuren. En niemand weet meer wie die
Amerikaanse NASA-official was en waar Heidi
Graf gebleven is.
Zondag 3 juni 1983 was een mooie zomerdag en
van heinde en verre waren mensen naar de kust
getrokken om de shuttle met eigen ogen te
aanschouwen. Ook André Kuipers begaf zich
naar eigen zeggen die dag naar Noordwijk, nog
onwetend van zijn latere ruimteavonturen. Ik
herinner me dat het hele verhaal van die vlucht in
Noordwijk amper werd geloofd. Dat het allemaal
fake was, een soort van één april grap. Of een
uitvinding van de Noordwijkse horeca, die onder
valse voorwendselen probeerde om zoveel
mogelijk mensen naar zee te trekken. Maar toch.
Ik had mij net met familie en vrienden genesteld
op het terras van De Landbouw, toen het toch
echt gebeurde. Met veel lawaai, maar sierlijk
vloog de 747 met de Enterprise op zijn rug vanuit
Katwijk straight langs de Noordboulevard. De
aaahs en ooohs waren niet van de lucht. Hij
verdween richting Zandvoort, maar kwam kort
daarna alweer onvermoed en onverhoeds terug
om pal voor de plek waar we zaten af te buigen en
koers te zetten naar Engeland.
De Enterprise werd gebruikt tot 1985. Nog geen
twee jaar na zijn sierlijke vlucht over Noordwijk
stond hij als een opgezet dier tentoongesteld in
het Smithsonian in Washington D.C. In 2011
werd hij voor een laatste keer op de rug van een
747 gehesen en naar New York City gevlogen,
waar hij nu bekeken kan worden in het Intrepid
Sea-Air-Space Museum. En als je daar bent, besef
dan dat deze vreemde vogel ooit over Noordwijk
zweefde.
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Was koster Jan een meisje?
Nee, dat uitendelijk toch niet, en koster was hij evenmin. Dat klinkt nogal cryptisch maar het
zal in de loop van dit artikel hopelijk wel duidelijk worden. De centrale figuur erin is Jan de
Bastaard van Treslong, die onder meer teruggevonden kan worden in ‘Aan Zee en op de Geest’,
pag. 374, waar wordt vermeld dat hij in 1439 als koster en schoolmeester van Noordwijk werd
aangesteld. Maar dat blijkt iets genuanceerder te liggen.

Frans Angevaare
Naast de baljuws, schouten en
of als gunst uitgegeven, waarbij
rentmeesters, die de plaatsde goede betrekkingen tot de
vervangers van de graven van
graaf weer het belangrijkste
Holland waren op lokaal
waren.
niveau, was er nog een
Zeker in die laatste
aantal ambten die wel
gevallen is het een
niet direct tot het
misverstand om te
openbaar bestuur
denken dat degenen
behoorden, maar
die zulke ambten
wel
door
de
verwierven, ze ook
overheid werden
zelf uitvoerden.
uitgegeven. DaarHet ging bij hen
bij behoorden de
om de inkomsten
costerie ende schole
die met zo’n ambt
(het ambt van
waren verbonden,
koster en schoolwat meteen al
meester), de duijnwordt
geïlluwaerder (toezichtstreerd bij de eerste
houders in de
toekenningen die er
duinen), het bodevan
Noordwijkse
en klerkambt en de
ambten zijn. Nadat
inning van diverse
Guy van Blois was
soorten belastingen. De
oveleden
viel
het
baljuws en schouten waren
ambacht Noordwijk weer
natuurlijk wel lieden waarop
terug aan de Hollandse graaf,
de graaf moest kunnen rekenen,
waarna Aelbrecht van Beieren er
dus dat waren doorgaans vergeen gras over liet groeien en op 2
trouwelingen die ook geschikt
januari 1398, binnen twee weken
bevonden werden. Bij andere Aelbrecht van Beieren na Guys dood, Jacob Jansz het
functies was die geschiktheid minder
bode-ambt van Noordwijk gaf, en
aan de orde: die werden of verpacht, waarbij de
wat later, op 25 januari, de kosterij en het
overwegingen hoofdzakelijk financieel waren,
schoolmeesterambt aan Dirc die Wreede. De
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eerste was de bottelier van de graaf (zijn schenker
en toezichthouder van de wijnkelder), de tweede
zijn panetier (degene die het toezicht had over de
broodbakkerij en -voorziening). Wel, als bakker
had Dirc die Wreede natuurlijk geen kaas gegeten van lesgeven dus hij en zijn collega bleven
rustig aan het hof hun heer van brood en drank
voorzien, streken het extra geld op en lieten het
eigenlijke werk over aan een plaatsvervanger,
natuurlijk tegen een lagere vergoeding. Die kon
er dan wel weer wat bijklussen door af en toe een
brief te schrijven, want dan kon nog verder bijna
niemand in het dorp.
Dirc die Wreede kreeg het ambt gedurende zijn
leven lang, bij Jacob Jansz stond die bepaling er
niet bij, maar van hem is er van graaf Willem VI
nog weer een benoeming – of liever beveling zoals
dat toen heette – uit 1413. Uit de beveling van
1398 valt ook af te leiden dat Noordwijk er erg
vroeg bij geweest is met zijn school. Het ging
duidelijk niet om de oprichting van de school
want er werd verwezen naar de baten en profijten
die de houders ervan al onder Guy van Blois
ontvingen. Aan het eind van de periode die dit
artikel bestrijkt, zo ongeveer tot 1450, blijkt dat
de school achter de kerktoren stond, nabij de
Gasthuissteeg (nu de Kerkstraat).
Graaf Willem VI had in 1411 de inkomsten van
onder andere het slot Teijlingen, de stad
Beverwijk, het ambacht Noordwijk en het land
van Texel toegezegd aan zijn vrouw, Margaretha
van Bourgondië. Dat ging in na zijn overlijden in
1417, maar Margaretha vulde haar lijftocht nogal
ruim in en ging ook de benoemingen in haar
gebied verzorgen, en zo komen we dan bij Jan van
Treslong uit, in 1439.
Jans vader was Lodewijk van Treslong, een van de
vertrouwelingen van Margaretha, wat hem zelf
het baljuwschap van Noordwijk had opgeleverd.
Lodewijk wordt voor het eerst vermeld in 1429
en in Noordwijk in 1438 toen hij een huis in de
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Voorstraat verwierf. Hij zal ongeveer in 1410,
misschien iets eerder, zijn geboren en verwekte 15
kinderen, waarvan er vier buitenechtelijk waren.
Daarbij Bouwen en oude Pieter, die later nog een
rol in het Noordwijkse dorpsbestuur zouden
spelen. Alle 15 kinderen van Lodewijk werden
geboren na 1440 behalve één, Jan dus, want die
kreeg immers al in het januari 1439 het koster- en
schoolmeesterambt van Noordwijk toebedeeld.
Behalve een groot leeftijdsverschil met de andere
kinderen laat dat ook weer zien dat hij het ambt
niet zelf uitoefende, want zelfs als hij een
jeugdzonde van zijn vader was, zal hij in 1439
niet ouder geweest zijn dan een tiener. Eerder een
kandidaat om in de klas te zitten dan om voor de
klas te staan.
Het was dan ook in dit geval weer een gunst met
een geldelijke achtergrond: de jonge Jan werd zo
van een inkomen voorzien (waarschijnlijk eerst
nog bedoeld als een bijdrage in zijn opvoeding),
waarvan hij voor de rest van zijn leven was
verzekerd.
Margaretha mocht dan wel haar eigen rijkje
besturen, voor een hogere vorm van rechtspraak
zoals beroep en enkele andere zaken moesten
de inwoners altijd nog naar het door haar neef
Philips ingestelde Hof van Holland en door een
proces dat daar in 1448 is gevoerd, komen we
veel meer te weten over de kosterij in Noordwijk.
Thomas Willemsz., alias scipper Maes, had de
kerkmeesters van de Sint Jeroenskerk in
Noordwijk voor het Hof gedaagd met de eis om
hem toe te laten tot de kosterij, de school en de
medepenning. Die waren hem enige tijd daarvoor
door Philips van Bourgondië gegeven, maar
hoewel hij eenmaal, andermaal en driewerf de
schout, baljuw en andere inwoners van
Noordwijk had verzocht hem of zijn
plaatsvervanger daarin toe te laten, hadden ze
hem dat geweigerd. Daarom, vond hij, zat er
voor hem niets anders op dan om zich tot het
Hof te wenden.
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Van hem, schipper Maes, is verder niets bekend.
Hij had twee broers, Claes en Floris, die voor
hem borg stonden, toen hij toezegde om voor het
Hof te verschijnen vanwege een misdaad (gedaen
mit woorden ende mit werken) die hij had begaan
tegenover de kerkmeesters en een van hun zonen
– daar is geen vervolg van te vinden, maar
waarschijnlijk zal hij wat meer dan zachte dwang
gebruikt hebben om zijn zin te krijgen.
Van de kerkmeesters, bij wie zich Jan de Bastaard
van Treslong in het proces had gevoegd, is in de
sententie het eerste verweer te lezen. Ze
benadrukten dat ze ook namens de inwoners van
Noordwijk handelden en legden uit dat de
kosterij, toen die vrijgekomen was, door
Margaretha van Bourgondië aan de bastaarddochter van Lodewijk van Treslong was gegeven.
Jawel, de dochter. Uit haar naam hadden de
kerkmeesters enkele jaren lang het ambt
uitgevoerd, totdat de stadhouder van de graaf in
Holland, Willem van Lalaing (hij had die functie
van 1440-1445), het ambt gegeven had aan
Herviet, zijn knecht. Dat zal dan wel niet lang na
Margaretha’s dood (in 1441) geweest zijn. Uit het
verdere relaas valt op te maken dat Herviet en de
kerkmeesters ook al enkele jaren over het bezit
van de functie hebben geruzied, maar daar is niets
van teruggevonden. Duidelijk is wel dat de
kerkmeesters op het standpunt stonden dat
Herviet geen rechtmatig bezitter van de kosterij
was, en dat zij vier of vijf jaren lang in het bezit
ervan waren gebleven. Herviet zal in 1445, toen
zijn meester van zijn functie werd ontheven, met
hem naar Vlaanderen zijn vertrokken. Schipper
Maes, nog steeds volgens de kerkmeesters, had
zijn bevelingsbrief slechts te danken aan het
opgeven van het ambt door Herviet, en daarom
hoefden zij hem ook niet tot de kosterij toe te
laten.
Schipper Maes krijgt dan als klager de
gelegenheid te antwoorden en deed dat eerst door

aan te voeren dat het feit dat de kosterij aan een
vrouw gegeven was aantoont dat het het geen
geestelijk ambt is. Hij zal wel hebben willen
voorkomen dat er aangevoerd zou worden dat een
schipper het ook niet mocht uitvoeren. Verder
stond hij op het standpunt dat bij het overlijden
van Margaretha van Bourgondië, omdat zij
slechts lijftochtvrouwe was, de begeving aan de
dochter van Lodewijk van Treslong ook kwam te
vervallen. Natuurlijk bestreed hij ook het
standpunt dat Herviet geen rechtmatig bezitter
was en hij zei verder dat de kerkmeesters helemaal
geen titel of recht op het ambt hadden, en dat ze
lange tijd onterecht gebruik van de kosterij
hadden gemaakt. En hij benadrukte nog maar
eens dat juist hij wél een schriftelijk bewijs had:
zijn eigen brief van Philips van Bourgondië.
De kerkmeesters, in tweede termijn, worden heel
origineel in hun verweer en stellen nu, waar ze het
er eerder over hadden dat de kosterij aan een
dochter van Lodewijk gegeven was, dat dat een
vergissing (een versinnenisse) van de schrijver is
geweest – het was nu volgens hen wel degelijk aan
de bastaardzoon van Lodewijk gegeven. Veel
voegden ze verder niet toe, behalve dan dat ze nu
duidelijk stellen dat de heer van Lalaing geen
macht had om de kosterij aan zijn knecht te
geven, en al helemaal niet de medepenning, en ze
herhalen nog eens dat ze meermalen Herviet voor
het gerecht hebben gedaagd.
Voor het tot een uitspraak komt moet er eerst
toch wel wat duidelijkheid komen of het nu om
een dochter of een zoon van Lodewijk ging. De
originele bevelingsbrieven zijn natuurljk niet
meer voorhanden, maar het was gebruikelijke dat
de teksten ervan ook in registers werden
opgetekend. Margaretha was in 1418 ook zo’n
register begonnen en dat, bijna 600 jaar oud dus,
is nog wel bewaard gebleven. De optekening van
de begeving van de kosterij is er ook in te vinden:
op 4 januari 1438 (hofstijl, dus 1439) geeft zij,
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geval een uitspraak bekend die
tegengesteld is en bovendien
strookt het ook niet met zijn
wens om benoemingen van
Margaretha te bekrachtigen.

na een ootmoedig verzoek van haar getrouwe
Lodewijk van Treslong, onse costerie ende schole tot
Noirtich aan Jan die Bastaert van Treslonge zoon
des selven ons getruwen Lodewijcks. Dat is dan
uiteindelijk toch wel erg duidelijk: het ging om
zijn zoon, en de verwijzing in het verweer van de
kerkmeesters naar een dochter van Lodewijk is bij
zo’n prinicpiële kwestie toch wel een erg grote
slordigheid.
Enfin, terug naar het proces. Het Hof heeft geen
vonnis gewezen, maar Philips van Bourgondië
in eigen persoon heeft er een uitspraak aan
gewijd. Daar is hiervoor al uit geciteerd want de
punten die aangevoerd werden door beide
partijen staan er uitgebreid in beschreven. De
eindconclusie is minder gedetailleerd: schipper
Maes werd in het ongelijk gesteld en de
kerkmeesters en Jan van Treslong mochten in
bezit blijven van de kosterij zoals de brief van Jan
dat uitwees. Er kan toch wel uit worden afgeleid
waarom: Margaretha had in de brief de expliciete
bepaling opgenomen dat de kosterij aan Jan was
gegeven voor zo lang als hij leefde, dus Philips
stelde zich nu ook op het standpunt dat de latere
brieven ten onrechte waren verleend. Echt
consequent was dat niet, want er is in een ander

Maar Jan en de kerkmeesters
hadden toch niet helemaal
reden tot juichen want Philips
had ook nog eens zijn
rentmeester-generaal geraadpleegd en was tot de conclusie
gekomen dat zowel de klager als
de verweerders géén recht
hadden op de medepenning en
het stalgeld. Dat behoorde
alleen de graaf toe.
De medepenning, ook wel godspenning of
handgift genoemd en niet te verwarren met de
muddepenning, is in deze context waarschijnlijk
het beste te beschrijven als het eerste geld dat een
koopman ’s ochtends voor zijn koopwaar beurde;
het stalgeld was het geld dat werd betaald voor
een standplaats op de markt.
Schipper Maes is met lege handen afgedropen en
behalve dat hij zes jaar later nog eens voor het
Hof verscheen in een andere kwestie, horen we
niets meer van hem.
De bakker van de graaf, het bastaardzoontje van
de baljuw, schipper Maes en de knecht van de
stadhouder: het was al met al een bont gezelschap
dat in de eerste helft van de 15e eeuw het kosteren school- meesterambt van Noordwijk in
handen had.
Bronnen: Nationaal Archief; de archieven van de
Graven van Holland; het Hof van Holland; de
Abdij van Leeuwenhorst.
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BOMBARDEMENT STOOMTRAWLER
“VIOS IV”, IJM.96
door Joop van der Zwart en
Anneke van der Zwart-Hoek
Onze vader Piet Hoek, zoon van Jan Hoek de groenteboer in de Piet Heinstraat 14 (nu nog
steeds een groentewinkel) was visserman op de stoomtrawler ‘Vios IV’, de IJM.96. Op 11
november 1941 (Vader was toen 25 jaar. Moeder was zwanger van haar derde kind), is de
stoomtrawler beschoten, gebombardeerd en tot zinken gebracht. Mijn vader heeft het
overleefd, maar vraag niet hoe. Niemand weet het. Nooit heeft mijn vader één woord gezegd
over wat er toen gebeurd was. Maar het was gebeurd en daar werd niet meer over gesproken!
Maar het blijft toch hangen zo’n familiegeheim. Met behulp van internet ben ik aan het zoeken
gegaan. Maar ja, waar begin je, waar vind je ingangen. Overal vragen en informeren. Veel steun
hebben we gehad van de heer Van Beelen van het GenootschapKatwijk. Die heeft ons goed op
weg geholpen. We beschikken nu over een afschrift van het proces-verbaal van de
scheepsramp, krantenberichten en wat we op internet gevonden hebben.

Foto die kort voor het tot zinken brengen van ‘Vios IV’ is gemaak.
De vissersschepen die in Nederland waren
achtergebleven en dat was het grootste deel van
de vloot, kregen na de meidagen van 1940 geen

toestemming om naar zee te gaan. Een deel werd
gevorderd en na verbouwing toegevoegd aan de
Duitse marine. De rest van de schepen bleef
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het vergaan van de stoomtrawler.

De stoomtrawler ‘Vios IV’, de IJM.96.

werkeloos in de haven liggen. Het zou tot eind
1940 duren voordat toestemming werd verleend
om de visserij te hervatten. Die visserij mocht
alleen vanuit Scheveningen plaatsvinden. De
andere havens waren gesloten. Korte tijd later, op
22 januari 1941, gaven de Duitsers ook
vergunning om vanuit IJmuiden met een beperkt
aantal schepen de visvangst te beoefenen.
De loggers en trawlers voeren op maandag uit en
moesten zaterdags weer in de haven terug zijn.
Gedurende de week mochten ze één of twee keer
de thuishaven binnen lopen om de vangst aan de
markt te brengen. Voor de vangsten werden hoge
prijzen betaald. Verschillende schepen haalden
besommingen die varieerden van drieduizend tot
vijfenveertighonderd gulden. Besommingen,
waar vóór de oorlog een maand of langer moest
worden gevist.
De schepen stonden aan ernstige gevaren bloot. Zo
moest er aanvankelijk scherp worden uitgekeken

naar mijnen en later waren het Engelse vliegtuigen
die met bommen en mitrailleurvuur aanvallen
deden op de schepen. Engelse piloten van de RAF
(Royal Air Force) verkeerden in de veronderstelling
dat tussen de onschuldig uitziende vissersboten er
enkele waren die hand- en spandiensten verleenden
aan de Duitsers.
Terecht, want er voeren schepen met radiozendapparatuur en een marconist aan boord die de
taak had om laag vliegende vliegtuigen die over
kwamen door te seinen.
Zo ging op 11 november 1941 de Nederlandse
stoomtrawler ‘Vios IV’ IJm. 96 ter visvangst. De
‘Vios IV’, een in 1897 gebouwd schip van 183
ton, was eigendom van W.Kramer en P.J.Booy.
Het schip werd op enkele mijlen uit de kust voor
IJmuiden door bommenwerpers tot zinken
gebracht. Wat gebeurde er precies die fatale dag
11 november 1941?
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Uit het proces-verbaal
Ik, Gerrit Zwart, geb. 6-11-85 te Egmond a/Zee, vaar als Stuurman op den stoomtrawler
genaamd “Vios IV”, gemerkt IJM.96.
Den 11de november vertrokken wij met een goed zeewaardig schip en met een voltallige
bemanning bestaande uit 11 koppen, allen gemonsterd in IJmuiden naar de Noordzee ter
trawlervisscherij. Wij vertrokken te omstreeks 14 uur uit IJmuiden. Het weder was goed, lichte
deining en bedekte lucht. Vanaf de pier werd de koers gezet op de gasboei en van daaruit nog
tien minuten in de zelfde koers WNW. Daar werd de koers veranderd in NNO. Deze koers
hadden wij een klein half uur voorgelegen, toen er plotseling 3 vliegtuigen uit Oostelijke
richting kwamen. Een matroos deed dienst als roerganger en de rest van de bemanning was
aan dek aan het werk. De vliegmachines vlogen naar mijn schatting op een hoogte van 100 à
150 meter hoogte. Nationaliteit heb ik niet opgemerkt. Het waren groote 4 motorige
vliegtuigen. De eerste vliegmachine begon ons dadelijk al met mitrailleurvuur te bestoken, het
tweede vloog dwars over het schip en wierp bommen uit zonder doel te treffen. Het derde
vliegtuig kwam in scheervlucht van achteren in vliegen, bestookte ons wederom met
mitrailleurs en wierp ook bommen. Twee bommen vielen op het voorschip. De schipper was
in het voorlogies gegaan en ik zelf had dekking gezocht onder de brug. De matroos, die het
roer bediende, bleef op zijn post tot het laatste toe. Het bestek waar het bombardement plaats
vond was naar gissing 52º 35’ Nbr en 4º 19’ OL. Nadat het voorschip getroffen was, ben ik
direct naar de reddingboot gegaan, heb in allerijl de spanningen doorgesneden, hoewel zich
er sliphaken aan bevonden en dacht, dat wanneer het schip zou zinken, de boot dat in ieder
geval naar boven zou komen. Het zinken ging buitengewoon snel. Het schip had een voltreffer
gekregen tusschen de mast en de kap van het voorlogies en een voltreffer tusschen de kap
en den steven, zoodat het voorschip radicaal versplinterd was. Een reddingsvlot bevond zich
op het voorschip. Het schip zonk met het voorschip naar beneden, zoodat ook de boot
voorover kwam te staan. Doordat de giek boven de boot hing en vastzat met geien, kon de
boot niet voldoende opdrijven. De bemanning, die zich in het achterschip bevond kwam naar
boven en sprongen direct over boord. Ik zelf ben ook over boord gesprongen. Het schip zonk
binnen twintig seconden naar de diepte. Ik heb gezien, dat de 1e machinist een zwemvest aan
had. De zwemvesten waren aan boord zoo verdeeld, dat ieder opvarende één in zijn kooi had
en de reserve zwemvesten bevonden zich op de brug. Terwijl wij in het water lagen, vlogen
de vliegmachines nog rond en schoten op ons. Zelf ben ik hierdoor nog licht aan het hoofd
gewond. In de buurt bevond zich het patrouille-vaartuig KW.77. Direct kwamen er Duitsche
jagers uit den wal en achtervolgden de drie vliegmachines. Gevecht heb ik niet gezien. Wij zijn
opgepikt door de bemanning van de KW.77. Helaas werden van onze menschen twee vermist
n.l. de schipper H. Wijker en de stoker Kuijken. Een matroos de Jager werd dood uit het water
gehaald. Zelf ben ik naar de boot toe gezwommen. Doordat ik de zwemkunst goed meester
ben is een van de reden, dat ik gered ben. Aan boord van de KW.77 kregen wij een goede
verzorging en werden wij naar IJmuiden gebracht. Te 18 uur van denzelfden dag kwamen wij
te IJmuiden aan.
De Stuurman
G.Zwart
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Tot zover het belangrijkste deel uit het procesverbaal van het bombardement op de “Vios IV”
IJM96.
Het verslag van de 2e machinist M.J.Boeree wijkt
niet af van het verslag van Stuurman G.Zwart.
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november 1941 in de positie 52 gr. Noord en 4
gr. 19 min. Oost door drie vliegtuigen
aangevallen en met bommen en boordwapens
bestookt, waarna het schip zonk. 8 bemanningsleden konden worden gered, 1 man werd tijdens
de aanval gedood en 2 opvarenden werden

Bemanning
De bemanning bestond uit:
Schipper H.Wijker uit IJmuiden. Bij het bombardement omgekomen. Vermist.
Stuurman G.Zwart uit IJmuiden. Gered door de KW.77
Eerste machinist (naam onbekend). Gered door de KW. 77
Tweede machinist M.J.Boeree uit Haarlem. Gered door de KW. 77
Stoker P. Kuijken uit Haarlem. Bij het bombardement omgekomen. Vermist.
Matroos Frank de Jager uit Scheveningen. Bij het bombardement omgekomen.
Matroos C.Batenburg uit Scheveningen. Gered door de KW. 77
Matroos P. Hoek uit Noordwijk. Op luik aangespoeld in Zandvoort
Stoker (naam onbekend) uit Noordwijk. Op luik aangespoeld in Zandvoort
Twee bemanningsleden (namen onbekend). Gered door de KW. 77

Piet Hoek en de jongste stoker, (beiden uit
Noordwijk) hebben nog de tijd gehad om een
zwemvest aan te doen en zijn daarna ook
overboord gesprongen. In het water hebben ze
een dekluik te pakken gekregen en daarop
gekropen. Na heel veel uren in zee te hebben
rondgedreven zijn zij aangespoeld op het strand
in de buurt van Zandvoort. Daar zijn zij door
mensen in zeer slechte toestand gevonden en
verder verzorgd. Hoe dit is gebeurd is niet
bekend. Piet Hoek kon niet zwemmen dus is hij
ook gered door zijn zwemvest.
Waarom ze niet gered zijn door de KW. 77 is een
raadsel. De KW. 77 was in de buurt en heeft 6
levenden en 1 dode uit het water gehaald. Er is
tot het donker naar de vermisten gezocht. Zijn de
twee Noordwijkers stomweg over het hoofd
gezien? We zullen het nooit weten.

Uit de Duitse archieven:
De Hollandse stoomtrawler IJM. 96 werd op 11

vermist. Tot het donker was is er naar de
vermisten gezocht.

Uit Engelse bron:
Op 11 november 1941 voerden een Hudson en
een Beaufort van Coastal Command een aanval
op een schip van 900 ton dat 18 km ten westen
van Den Helder voer. Treffers hadden tot gevolg
dat het schip binnen vier minuten zonk.

Uit de krant van zaterdag, 15 November 1941.
Het A.N.P. meldt uit IJmuiden: Het was slechts
een sober bericht dat eergisteren in de
avondbladen heeft gestaan betreffende een
Britschen aanval op een visschersboot uit
IJmuiden.
Het is niet de eerste keer dat de Britten zich
meesters toonen in den aanval op weerlozen.
Deze methode werpt wel een uiterst schril licht
op de Britsche oorlogsvoering, waarmee
Engeland zijn blokkade tegen de burger-
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bevolking der bezette gebieden effectief wil
maken.
Dinsdagmiddag voer de IJmuiden 96 voor de
treilervaart uit. Het schip, een treiler genaamd
“Vios IV” , was bemand met elf koppen en voer
geheel alleen. Omstreeks halfdrie – het bevond
zich ongeveer 7 à 8 mijl uit de kust – werd het
plotseling aangevallen door drie Britsche
toestellen, die zich als gieren op een weerlooze
prooi wierpen en het vaartuig met bommen en
mitrailleurkogels bestookten. Enkele bommen
troffen het schip, dat volkomen uiteen werd
geslagen en snel zonk.Terwijl de overlevenden
der bemanning in het water om hun leven
worstelden, hadden de Britsche piloten nog den
euvelen moed deze mannen met hun mitrailleurs
te beschieten.
De verontwaardiging over dezen laaghartigen
aanval der Britsche vliegers is onder de
IJmuidensche visschersbevolking algemeen. Na
de talrijke aanvallen, die reeds aan dezen
voorafgingen, is het duidelijk, dat hier geen
sprake is van toeval of ongelukken, maar van een
inferieure oorlogsvoering. Desondanks blijft zij
zich haar plicht bewust. Steeds opnieuw weer
trotseert zij de gevaren, om het Nederlandsche
volk van voedsel te voorzien.
(Voor de goede orde: De Nederlandse pers stond
toen onder Duitse censuur).

Oproep
Er blijven vraagtekens. Zo weten wij niet wie die
jongste stoker was uit Noordwijk die met onze
Vader op het luik (hoe lang?) aanspoelden bij
Zandvoort.. Alle naspeuringen ten spijt weten wij
nog niet wie hij is. Wie kent hem? Leeft hij nog?
Het zou zo maar kunnen!
We weten nu wat er gebeurd is die bewuste 11
november 1941, maar we zouden graag weten
wat er daarna gebeurde.
Wie helpt ons! Alle informatie hoe gering ook is
welkom. Misschien komen we daardoor weer wat
verder.
Ees Aartse van het Genootschap “Oud
Noordwijk” vertelde ons dat in het uitgebreide
visserijarchief van Willem Varkevisser (19442002), in het bezit van het Genootschap, niets te
vinden is over het bombarderen van de
“Vios IV”.
Wij zijn te bereiken Bonnikeplein 105, 2201 GL
Noordwijk. Tel. 06-51503248 of Email:
joopvanderzwart@hetnet.nl.
U kunt uw informatie ook door geven aan Ees
Aartse van het Genootschap “Oud Noordwijk”,
Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk. Hij is
iedere donderdag van 10.00 tot 16.00 in het
museum aanwezig.
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De Satraap van Noordwijk
Op 11 december 1630 werden de klokken van de Utrechtse Domkerk geluid vanwege het
overlijden van de ‘edele heer Franciscus van der Does á Noordwijk, satraap van Noordwijk’.
‘Satraap’ was de benaming van een stadhouder in het oude Perzië – wat deed zo iemand in
Noordwijk? Dat zien we aan het eind van dit artikel, dat gaat over een periode van 140 jaren
waarin drie keer werd gesteggeld over het bezit en de status van Noordwijk, met telkens de
familie Van der Does in een belangrijke rol.

Deel 3
Satraap heeft naast plaatsvervanger ook nog
andere betekenissen. ´Heerszuchtig mens´
bijvoorbeeld, en ´in weelde levend heerser´. Dat
laatste zal wel mee hebben gevallen, en bovendien
benutte hij die betrekkelijke weelde om met 30
guldens per jaar het Weeshuis te subsidiëren. Dat
andere trekje was er echter wel. Hij wist het
notaris Daniel van de Boekhorst knap lastig te
maken door twee processen tegen hem aan te
spannen en hem te gelasten zijn huis te
ontruimen, waardoor Daniel ervan was overtuigd
dat Frans van der Does het speciaal op hem had
voorzien. Volgens hem was hij in 1619 al door
toedoen van Frans zijn secretarisambt
kwijtgeraakt, en liet die ook niet na hem, Daniel,
nadat Frans zijn schoutambt in 1627 had
overgenomen, op allerlei manieren dwars te
zitten. Het zal ook niet hebben geholpen dat
Daniel voor Nicolaes van de Boekhorst als
gemachtigde was opgetreden. Een beetje een
man met een Januskop dus, onze satraap.
Gillis van Watervliet was Noordwijk ook nog niet
vergeten. Hij legde de uitspraak van het Hof uit
1625 zo uit, dat Noordwijk ‘naastbaar’ was en
deed alsnog een poging om zijn zoon in bezit
ervan te stellen. In 1629 vroeg hij aan het Hof
toestemming om Noordwijk te mogen naasten.
Daar waren ze snel mee klaar: niet-ontvankelijk
en geen enkel recht hebbende. Hij had natuurlijk
in 1621 moeten doorzetten.

Frans Angevaare
De wisseltruc van Nicolaes van de Boekhorst uit
1621 brak hem op want hij had de boel wel een
beetje geflest door zich te laten belenen met zowel
eigen als kloostergoederen, waardoor er nog jaren
procedures volgden over die eigendommen, naast
die over de financiële afwikkeling van de naasting
zelf. Voor wat het dorp zelf aangaat was het
touwtrekken echter wel afgelopen. Er volgde
alleen nog een kleine oprisping toen Willem van
Ewsum, de zoon van Anna van der Does, zich in
1639 met Noordwijk wilde laten belenen als
opvolger van zijn moeder. Een leenvolger diende
binnen een jaar na het overlijden van zijn
voorganger om belening te verzoeken, maar
Willem was te laat, zijn moeder was al meer dan
een jaar ervoor overleden. Dat was voldoende om
het bezit aan de Staten terug te laten vallen, maar
Willem deed een verzoek om kwijtschelding van
zijn verzuim. Zijn excuus was dat zijn vader had
gezegd dat het niet nodig was, omdat die in 1627
al leenhulde had gedaan. Dat ging natuurlijk niet
op maar Willem werd de belening toch gegund,
al kostte het hem wel een boete.
Het was maar voor een paar maanden want hij
deed de heerlijkheid Noordwijk al erg snel over
aan zijn neef Wigbold van de Does, de zoon van
Steven. En daarmee was Noordwijk dan eindelijk
vast in han den van de familie Van der Does
gekomen.
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Bronnen: De archieven van de Leen- en registerkamer van Holland (met dank aan Herman Schelvis voor de
transcripties), de Staten van Holland, het Hof van Holland, het Huis Offem, de Grafelijkheidsrekenkamer,
(alle in het Nationaal Archief ); Archief Noordwijk tot 1932, Notarieel archief Leiden (beide in het
Regionaal Archief Leiden); J.Th. de Smidt, ‘Chronologische l sten van de Geëxtendeerde Sententiën
berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen’; H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius,
‘Noordwijkerhout’ (in ‘Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde’, 1916); De
Navorscher, 1885; Werken van de maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, deel 1; O. van den
Arend, ‘Zeven lokale baljuwschappen in Holland’; J. Kloos, ‘Noordwijk in den loop der eeuwen’.
07-02-1502
29-03-1502
1513
27-04-1515
13-01-1520
1550
22-01-1551
25-02-1567
31-10-1574
06-02-1578
04-02-1604
06-04-1604
08-10-1604
27-09-1605
15-12-1620
16-10-1621
10-1621
23-10-1621
26-03-1625
22-05-1627
20-06-1627
21-12-1629
1637/38
15-10-1639
26-01-1640

Jan van Noordwijk overlijdt. Janne van Reimerswaal is zijn weduwe en erfgenaam
Jan van der Does wordt beleend met het ambacht Noordwijk. Zijn vader neemt
voor hem waar
Het Hof van Holland geeft Noordwijk weer terug aan de grafelijkheid
Jan van der Does wordt opnieuw in het bezit van Noordwijk gesteld
Jan (I) van der Does doet leenhulde en is zelfstandig ambachtsheer
Jan (I) van der Does overlijdt. Zijn weduwe en erfgenaam is Anna van Nijenrode.
Warner van der Does doet leenhulde voor en is waarnemer van Jan (II) van der Does
Jan (II) van der Does doet leenhulde en is zelfstandig ambachtsheer
Jan verzoekt om het baljuwsambt van Noordwijk en Noordwijkerhout
De jurisdictie wordt beperkt tot Noordwijk
Jan wordt de hoge heerlijkheid van Noordwijk vergund
Jan krijgt een nieuwe, alles-in-een belening
Jan overlijdt; zijn weduwe Elisabeth van Zuijlen treedt op als vrouwe van Noordwijk
Steven van der Does doet leenhulde en is de nieuwe heer van Noordwijk
Nicolaes van de Boekhorst wordt heer van Noordwijk na ruiling met Steven van der Does
Nicolaes van de Boekhorst opnieuw beleend, nu met een uitgebreid leen
Naasting van de heerlijkheid door Gillis van Watervliet voor zijn zoon Cornelis
Naasting van de heerlijkheid door Caspar van Ewsum voor zijn vrouw Anna van der Does
Noordwijk wordt door het Hof van Holland toegewezen aan Anna van der Does
Naasting door de Hoge Raad bevestigd
Anna van der Does wordt beleend met Noordwijk. Frans van der Does wordt stadhouder
Verzoek om naasting door Gillis van Watervliet afgewezen
Anna van der Does overlijdt, Noordwijk zonder vrouwe of heer
Willem van Ewsum beleend
Wigbold van der Does beleend

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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Onbekend voorwerp
Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer
Foto : Eli van Kekeren

Hier ziet u vuursteen, vuurslag en tondeldoos

Een jaar geleden gaf iemand een voorwerp aan ons museum. Aanvankelijk wisten we niet wat
het voorstelde. Was het een ijzeren gesp of een boetnaald ? Niemand wist het.
Het werd daarom maar “onbekend voorwerp” genoemd in de registratie.
Vorige maand waren we in het leuke plaatsje De Rijp in Noord Holland. Daar is een aardig museum.
Tot onze grote verrassing zagen we daar hetzelfde voorwerp, samen met een koperen tondeldoos en
vuursteen in de vitrine liggen. Het bleek een vuurslag te zijn uit de 18e / 19e eeuw, die gebruikt werd
om vuur te maken. De tondeldoos bevatte stukjes tondel (van de tondelzwam) die een paar dagen te
weken waren gelegd in o.m. urine. Daarna werden de stukjes gedroogd en geklopt met een houten
hamer om ze zacht te maken.
De tondelzwam vormt zich kegel- of hoefvormig tegen vooral zieke beuken, peren- en appelbomen en
werd in grote hoeveelheden geoogst in het Bohemerwoud.
Met de vuurslag werd op de vuursteen geslagen tot er een vonk op de stukjes tondel viel.
De tondel ging branden en zo werd er vuur gemaakt. Met een houten spaan werd dan een stuk turf in
een test van aardewerk aangestoken en kon men de tabak in de pijp van vuur voorzien.
Als er geen tondelzwam voorradig was, werden er draadjes van een zacht lapje linnen stof gebruikt.
We zijn blij dat we dit “onbekende voorwerp” van een naam hebben kunnen voorzien.
Bron: Boek “Van gouwenaar tot bruyère pijp” van Georg Alfred Brongers
Medewerking van het Pijpenkabinet in Amsterdam
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Foto’s van Arie Barnhoorn
Twee foto’s van de Gooweg.
Eén foto uit de oude schoenendoos. Een foto zoals het nu is.
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Uit het archief van Arie Barnhoorn

Woning aan het Jan Kroonsplein
Jan Kroonsweg, nu het Jan Kroonsplein
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De vrienden van vroeger in
het museum
Van 9 november tot 23 februari a.s. is het werk van vijf Noordwijkse kunstenaars in de
Blauwdotterzaal van het museum te zien. Het betreft een groepje beeldende kunstenaars die in
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een soort vriendenclub vormden. Zij
exposeerden ook enkele malen in de Kapel in Noordwijk aan Zee. Zij zetten zich in die jaren
af tegen de traditionele kunst en sloegen nieuwe wegen in. Het betreft Hennie Bal, Ab
Steenvoorden, Krijn Giezen, Kees Jagtenberg en Koen Mertens. Een bezoek aan deze
bijzondere tentoonstelling is zeker de moeite waard.

Hennie Bal, in 2012 overleden, was een
veelzijdig kunstenaar. Hij werkte in een atelier
achter zijn huis in het Breloftpark. Hij schilderde,
werkte met klei en maakte onder andere vliegers
en kijkdozen. Daarnaast ontwierp hij
buitenobjecten in metselwerk en aluminium,
onder meer voor Unilever in Vlaardingen. In
Noordwijk zijn de `Blauwe Buizen` die in de
Zeestraat stonden bekend en niet te vergeten, het
monument voor de omgekomen brandweerlieden
aan de Duinwetering. Voor een school aan de
Van den Mortelstraat maakte hij ooit een
kunstwerk van hout. Een Noordwijkse
wethouder liet zich eens ontvallen `Het is een
hele kunst om voor een paar bielzen tienduizend
gulden van de gemeente los te krijgen.`

Ab Steenvoorden is lang een bekende
persoonlijkheid in Noordwijk geweest. In zijn
aangepaste wagen kwam je hem vrijwel dagelijks
tegen. In zijn leven heeft hij een grote
hoeveelheid werk gemaakt, vooral etsen. Hij
werkte in eerste instantie in zwart-wit, maar ging
later ook op kleur over. Zijn etsen plaatste hij
onder meer in kleine boekjes met een bijpassende
tekst, die in kleine aantallen op de markt
kwamen. Traditioneel stuurde hij vrienden en
bekenden een nieuwjaarswens op een door hem
gemaakte ets.Veel van zijn werk kwam via
regelingen in het gemeentehuis terecht. Daar
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werd het uiteindelijk in een keldertje opgeslagen.
Door bemiddeling van Arie Duijndam werd dit
werk in het archief van het museum opgeslagen.
Steenvoorden maakte ooit samen met de bekende
schrijver Jacques Hamelink een boek met de titel
Echo in blauw-zwart. Daarin zijn zes etsen van
hem opgenomen. Enkele jaren voor zijn dood
legde hij zijn levensloop vast in een boek: Wat ik
gezien heb.

Krijn Giezen was een internationaal bekende
kunstenaar. Zijn werk is in musea in binnen- en
buitenland te vinden. Die bekendheid had hij
onder meer te danken aan zijn landschapsontwerpen. Zo bracht hij in Den Haag de Haagse
Beek weer in herinnering, ontwierp hij
observatiehutten in de natuur en een geluidswal
in Rotterdam. Zijn `trap` bij het museum Kröler
Müller ondervond veel belangstelling in de
Nederlandse pers. Giezen begon zijn carrière op
de zolder van het Museum Noordwijk. Hij
woonde daar ook, met zijn vrouw Martine. In de
zomer in de hitte en in de winter kauwkleumend
onder het niet beschoten dak. Later woonden en
werkte hij in het oude politiebureau aan de
Voorstraat en had hij zijn atelier op een
nettenzolder in Katwijk. In dit laatste dorp was
hij vooral bezig met alles wat met vis te maken
heeft. Zo tekende hij een vijftal kalenders voor
een Katwijks visbedrijf. Op de expositie zijn
onder meer werken van hem te zien die hij
maakte van op het strand aangespoelde zaken.
Dat zoeken op strand deed hij ook in Frankrijk
waar hij was gaan wonen. In de Lakenhal in
Leiden staat een kreeft van zijn hand. Hij maakte
die van een aangespoeld oranje kratje.
Kees Jagtenberg was huisschilder van
beroep, maar een fotograaf in hart en nieren. Hij
maakte portretten, naakten en natuurfoto`s en
bewerkte deze in zijn donkere kamer. In die
kamer ontstonden zo heel bijzondere
kunststukjes. Jagtenberg moest niets van
kleurenfotografie hebben, laat staan van digitale
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foto`s. Het ging hem minder om het maken als
wel om het bewerken van de foto`s. Hij was, met
onze vroegere burgemeester Bonnike, een van de
oprichters van de fotoclub X-65. Een groot deel
van zijn nagelaten werk is naar het archief van het
museum gegaan. Op de expositie is daar iets van
te zien.
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Koen Mertens begon zijn loopbaan in de
pottenbakkerij van zijn vader Koen Sr. Deze had
in het Cleypad, een zijstraatje van de
Schoolstraat, zijn werkplaats en oven. Die oven
werd nog op turf gestookt. Jongens uit het dorp
mochten vaak helpen om de wagens met turf te
lossen. Je verdiende dan wel een dubbeltje, maar
je zat dan van onder tot boven onder het stof!
Mertens Jr legde zich toe op het maken van
sculpturen van mensen en dieren. Van zijn hand
staat in de Prins Bernhardstraat in Noordwijk aan
Zee een vis, in de volksmond `De Graat`
genoemd. Mertens is met klei, maar ook in steen,
blijven werken, ook nadat hij leraar vrije expressie
werd aan een school in Zeeland. Zo maakte hij
gevelreliëfs in verschillende plaatsen in het land.
Na zijn pensionering is hij in het huisje bij de
pottenbakkerij gaan wonen en is hij blijven
werken.

Zo vader
zo zoon
Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer
Foto: Eli van Kekeren

Begin november verschijnt op de middenzolder
van Museum Noordwijk een nieuwe expositie, nl.
Zo vader zo zoon, 1900 tot 1960. De expo-sitie
laat de verschillen zien in kleding, gebruiksartikelen, speelgoed, enz. van vaders en zonen. U
vindt er vaders transportfiets en het eerste echte
fietsje van zoonlief. Zo’n fietsje kreeg je voor je verjaardag, op je eerste communie of omdat je oudere
broer aan een grotere toe was. En dan moest er fietsen geleerd worden. Het zit in ons nationale
geheugen gegrift hoe dat ging. Op een vroege zomeravond pakte je vader je bij het zadel of
bagagedrager en duwde je een nieuw bestaan in. Zelfstandiger werd je hier door en je ging alleen het
verkeer in. Of samen met je vader treintje spelen en een hijskraan in elkaar zetten van Meccano. Ook
je eerste sigaretje roken met je vader of stiekem alleen. Sigarenbandjes sparen, mens erger je niet spelen
of schaatsen. Kortom, teveel om op te noemen.
Komt u zelf maar kijken en voel de nostalgie van uw jeugdjaren of vaderschap.
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Gratieverlening in de zestiende
en zeventiende eeuw
In het archief van het Hof van Holland bevinden zich enige duizenden remissie- of
gratiebrieven uit de zestiende en zeventiende eeuw. Een aantal daarvan heeft betrekking op
personen die in het rechtsgebied van de baljuw van Noordwijk woonden. De meeste betreffen
Noordwijkers maar er zitten ook inwoners van Noordwijkerhout, Voorhout en Hillegom bij.
Ze voegen een extra dimensie toe aan de kennis van het leven van gewone mensen.

Deel 1

Gerard de Lange

De gratiebrieven hebben bijna altijd betrekking
op mannelijke geweldplegers uit de lagere
bevolkingsgroepen. De slachtoffers waren vaak
notoire ruziezoekers. Het begon vaak in een
herberg of op straat met een scheldpartij waarbij
veel oud zeer naar boven kwam, en eindigde in
messentrekkerij waarbij de dader (dikwijls onder
invloed: ‘wel by drancke zynde’) uit onbeheerste
woede of omdat hij zich bedreigd voelde, de
ander dodelijk verwondde.
Maar er zitten ook tragische voorbeelden bij,
zoals in het geval van Gerrit Claasz, vlasser van
beroep, afkomstig uit Voorhout en in 1624
getrouwd met de Noordwijkse Lijsbeth
Huijbrechtsdr. Op 5 oktober 1629 zat Gerrit in
zijn eentje te drinken in het ‘achter-hoeckhuijsken’
van herberg de Swan aan de Voorstraat.1)
Inmiddels al aardig beschonken, bestelde hij een
pekelharing en brood. Vervolgens stuurde hij het
dienstertje weer naar het voorhuis om een nieuwe
kan bier te halen. Ze nam daarbij de kaars mee
‘latende den suppliant ( Gerrit) alleen bij duijster
sitten int voorsz achterhoeckenhuijsken.’ Intussen
kwam zijn zwager Karel Huijbrechtsz, ook flink
aangeschoten2), binnen en vroeg de dienster of er
nog andere mensen aanwezig waren, waarop ze
hem naar de achterkamer verwees. Op dat
moment was Gerrit op weg naar het voorhuis om
in het licht te kunnen zitten, zodat de zwagers

stadhouder Frederik Hendrik

elkaar in de pikdonkere gang tegenkwamen.
Gerrit had zijn mes dat hij had gebruikt om
stukken van het brood af te snijden, in de ene
hand en zijn haring in de andere. De begroeting
tussen de twee dronkenlappen verliep kennelijk
zo onstuimig dat Gerrit per ongeluk zijn zwager
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met zijn mes dodelijk in de hartstreek raakte. De
dood van Cornelis was duidelijk een kwestie van
‘onversichticheijt’. Gerrit en Cornelis hadden
nooit ruzie gehad, integendeel ze gingen dagelijks
vriendschappelijk met elkaar om. Vrienden en
bekenden verklaarden in een zogenaamde
zoenbrief (verzoeningsbrief) dat er van
opzettelijke doodslag geen sprake geweest kon
zijn. Hoewel er nergens melding van gemaakt
wordt, is Gerrit blijkbaar wel op de vlucht
geslagen. In de remissiebrief staat tenminste dat
hij graag naar vrouw en kinderen wilde
terugkeren. In 1630 verbleef hij in Kuilenburg.3)
In dat jaar verkocht zijn vrouw, met haar broer
Teunis als voogd, een stuk land ‘haar man
wonende tegenwoordig te Kuilenburg.’ In 1636
blijkt Gerrit weer in Noordwijk te zijn
teruggekeerd.4) In maart 1643 verleende
stadhouder Frederik Hendrik hem gratie.5)
Merkwaardig is in dit geval wel de lange periode
tussen de doodslag en de gratieverlening.
De strafrechtspraak was toentertijd veelal in
handen van niet-professionele schepenbanken.
Bij de waarheidsvinding werd nog flink gebruik
gemaakt van duimschroeven en andere
martelwerktuigen. In die tijd hield men ook geen
rekening met wat wij tegenwoordig
‘verzachtende omstandigheden’ noemen, zoals de
gemoedstoestand waarin de dader verkeerde,
zelfverdediging, uitlokking, doodslag uit
noodweer (‘tot nootelycke deffencie’) of een
dodelijk ongeval als gevolg van een uit de hand
gelopen ruzie (‘sekeren ongevalle ende dootslage’).
Het laatste gebeurde nogal eens bij een
cafébezoek. Een betrekkelijk kleine verwonding
kon door infectie of wondkoorts gemakkelijk tot
de dood leiden. Vandaar dat velen, uit angst voor
de ‘rigueur van justicie’, een arrestatie door de
lokale justitie niet afwachtten maar zo snel
mogelijk naar een gewijde plaats (vrijplaats) of
het buitenland vluchtten.
Wie tegenwoordig in een strafzaak veroordeeld
wordt kan nog een paar keer in hoger beroep

Duimschroef
Martelen is van alle tijden. Zoals de duimschroef;
de werking ervan mag duidelijk zijn: de ondervrager
legde de vingers van de overtreder tussen de twee
metalen platen en stopte pas met het aandraaien van
de schroef als hij genoeg gehoord had.

gaan. In de zestiende en zeventiende eeuw
bestond die mogelijkheid niet. Om onbillijke en
onrechtvaardige gevolgen van de harde justitiële
aanpak te verzachten werd daarom veel meer dan
in onze tijd gebruikgemaakt van gratieverlening.
Reeds in de zestiende eeuw bestond de
mogelijkheid om bij de hoogste overheid, in de
hier besproken gevallen keizer Karel V als graaf
van Holland en tijdens de Republiek de
stadhouder van Holland, een gratieverzoek in te
dienen. Een dergelijk verzoekschrift werd
afgehandeld door de juristen van de Geheime
Raad in Brussel. Daarbij werd zorgvuldig
onderzoek gedaan naar de persoon, het gepleegde
delict en de omstandigheden waaronder dit had
plaatsgevonden. Bij een gunstige beslissing
ontving men dan een remissie- of
kwijtscheldingsbrief. De remissiebrief bevatte
dikwijls ook een clausule van herroeping van
verbanning (‘rappel van banne’) die de gevluchte
of verbannen persoon toestond uit ballingschap
terug te keren. Met dit document moest de
begunstigde zich dan vervolgens tot het hoogste
rechtscollege van zijn woongebied, in dit geval
het Hof van Holland in ‘s-Gravenhage, wenden
om de gratiebrief officieel te laten bekrachtigen
(‘interineren’) en registreren. Tijdens deze
procedure werd de remissiebrief op echtheid
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gecontroleerd. Een voortvluchtige dader moest
zich bij de gevangenis van het Hof melden. Dat
was een kostbare zaak want hij moest de kosten
van zijn gevangenschap zelf betalen. Slechts een
enkeling had familie of vrienden die
draagkrachtig genoeg waren om een borgtocht te
betalen. Wanneer de gratieverzoeker daartoe
werd opgeroepen, moest hij, geboeid aan de
voeten, blootshoofds en voortschuifelend op z’n
knieën voor het Hof verschijnen. Vervolgens
werden familie of vrienden van het slachtoffer, de
officier van justitie (de baljuw) van de plaats waar
het geweldsmisdrijf was gepleegd en de
procureur-generaal van het Hof opgeroepen om
hun reactie op de gratieverlening te geven. In de
meeste gevallen kwamen deze echter niet
opdagen maar lieten aan de deurwaarder weten
dat ze geen bezwaar aantekenden. Inmiddels had
dan een verzoening met de nabestaanden van het
slachtoffer plaatsgevonden en was een financiële
vergoeding betaald. Pas dan werd de remissiebrief
in de registers van het Hof opgetekend en was de
gratieverlening een feit. Voorts moest nog wel een
boete (‘civile beteringhe’) aan de overheid betaald
worden en vond een verrekening van de
proceskosten plaats. Wie de boete niet kon
betalen liep grote kans alsnog een flinke lijfstraf te
moeten ondergaan. De geweldpleger kon nu als
vrij man naar huis terugkeren en kreeg zijn
eventueel verbeurdverklaarde goederen terug. De
1)
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nabestaanden van het slachtoffer en de officier
van justitie werd met betrekking tot het misdrijf
‘silentie ende eeuwich swygen’ opgelegd. Vanaf de
zeventiende
eeuw
hoefde
men
de
interinementsprocedure niet meer te doorlopen
maar was registratie van de gratiebrief bij het Hof
voldoende.6)

Herberg de Swan aan de Voorstraat.

Herberg ‘De Swan’ stond op de plaats van het huidige pand nr 85 aan de Voorstraat waarin thans
notariskantoor Sweerts is gevestigd. In 1629 was de herberg eigendom van Claes Dircxz en vervolgens van
zijn weduwe Jannetgen Oliviersdr.
2)
Mogelijk had hij al een bezoekje gebracht aan de tegenover liggende herberg ‘De Witte Valck’ op de hoek
Lindenplein/Voorstraat
3)
Kuilenburg, een oude naam voor Culemborg, behoorde in die tijd niet tot de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Het was een zogenaamde vrijplaats waar het asielrecht gold. Dat zal de reden geweest zijn
dat Gerrit Claasz. daar zijn toevlucht zocht
4)
Met dank aan Ronald van Heeringen
5)
Nationaal Archief, Archief van het Hof van Holland, inv. nr. 3575, fo. 101v
6)
Schepper, H. de en M. Vrolijk, ‘Vrede door orde en gratie in Holland en Zeeland onder de Habsburgers en in
de Republiek 1500-1650’, in M. Bruggeman e.a., Mensen van de Nieuwe Tijd (Amsterdam 1996) 98-117
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Een ‘Hollands’ stadje
op de Shetlands
Men gaat er van uit dat al in de 15e eeuw vanuit Holland werd gevist in de noordelijke
Noordzee. Vanuit Delfshaven en de havens aan de Zuiderzee vertrokken de visserschepen aan
het begin van de zomer naar het noorden. Men viste op haring, in die tijd stapelvoedsel, niet
alleen in Holland, maar ook in Duitsland en België.

Willem Baalbergen

Bij slecht weer zochten de vissersschepen een
oppertje in de Baai van Bressay, een zeestraat aan
de oostkust van de Shetland eilanden. Bij het
verblijf in de baai werd ook vers water ingeslagen
en dreef men handel met de bewoners.
Uiteindelijk ontstond op het hoofdeiland zo het
plaatsje Lerwick. Er wordt dan ook wel gezegd
dat de Hollanders Lerwick hebben gesticht.
Men viste eeuwenlang met de buis, een stevig
schip met twaalf tot veertien mensen aan boord.
Deze schepen waren van een kiel voorzien, zodat
ze niet vanaf het strand, maar vanuit een haven
moesten opereren. Toch vertrokken er in later

tijden ook wel bomschuiten naar de noordelijke
wateren. Zeker na het midden van de 19e eeuw,
toen het kaakverbod voor deze schepen door
minister Thorbecke werd opgeheven. Om de
kwaliteit van de gekaakte en gezouten haring te
waarborgen was dit aan grotere schepen
voorbehouden. Het betekende dat de
bomschuiten tot dat jaar alleen steurharing voor
het roken van bokking mochten aanvoeren. Deze
haring bracht belangrijk minder op dan de
gekaakte en gezouten haring, de zogenaamde
Hollandse Nieuwe. De schepen uit Holland
kwamen eind mei bij de Shetlands aan en visten
daar tot in juli. Niet alleen bij slecht weer werd
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In de haven van Lerwick liggen de Hollandse vissersschepen

Lerwick aangedaan. Ook een deel van de
zaterdagen en de zondagen lag men daar in de
haven. De opvarenden konden dan op zondag
naar de kerk. Eerst bezochten zij de Engelse
dienst in de kerk van St. Columba, na 1910 in
een `eigen` kerk, de St Clements. In die kerk
gingen predikanten uit de Hollandse
vissersplaatsen voor. Zo is bekend dat de
Noordwijkse dominee Koers zowel in 1911 als in
1925 enige tijd in Lerwick verbleef. In een brief
uit dit laatste jaar betuigde hij aan de familie zijn
deelneming bij het overlijden van de
dorpsomroeper Cees van Duin. In de
kerkdiensten lieten de vissers van zich horen. Een
bezoeker van het stadje noemde het zingen `een
geluid als het bulderen van de zee.`
Men kwam de weekenden niet alleen voor de
kerkdienst naar Lerwick. Er werd proviand
ingeslagen en er was zelfs een visafslag. Voor de
opvarenden betekende het verblijf in Lerwick een
aangename verpozing na een week hard werken.
Men vond er wat vertier en kocht wat zaken voor
aan boord en voor thuis. Dat betrof flinke
hoeveelheden pepermunt en porseleinen hondjes.
Deze hondjes werden, thuisgekomen, op de

buffetkast gezet, één links en één rechts kijkend.
De winkeliers ter plaatse speelden op de vraag in.
Eén van hen had een bord op zijn winkel hangen
met de tekst:
Wien Neerlands bloed door de aderen vloeit
van vreemde smetten vrij.
Wiens hart voor vrouw en kinderen gloeit
komt hier en koopt bij mij.
Met de gewoonte om, voordat men ging vissen,
eerst Lerwick aan te lopen was een Katwijkse
reder niet gelukkig. Het kostte hem een of twee
visdagen. Hij spoorde in een plaatselijke krant
om die reden de vissers aan om daar van af te
zien. Naar zijn mening bleef men zo van vreemde
smetten vrij.
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Een kaartje naar huis. Hollandse vissers bij het postkantoor in Lerwick in het jaar 1900.

Het vissen bij Lerwick was niet zonder gevaar.
Een ongelukkige val in het koude water moest
men vaak met de dood bekopen. Bij het doen van
je behoefte, zittend op een plankje overboord,
was dat niet denkbeeldig. Daarnaast konden
opgelopen verwondingen flink uit de hand
lopen. Om van ziekten zoals longontsteking maar
niet te spreken. Aan boord was niet veel meer dan
een soort EHBO-kistje en de schipper speelde
voor de dokter. Men was ook niet een-twee-drie
in de haven, en als men aankwam was medische
verzorging daar nauwelijks aanwezig. Dat
veranderde toen in 1863 een Nederlandse arts,
Loetenbagh, zich in Lerwick vestigde. Ook het
in de vaart brengen van het hospitaalkerkschip
De Hoop rond het jaar 1900 was een geweldige
verbetering. Desondanks kwam een aantal vissers
niet meer terug naar huis. Naast diegenen die een
zeemansgraf kregen liggen 46 vissers begraven op
het Hollandse kerkhof van Lerwick. Voorzover

bekend is daar één inwoner van Noordwijk
begraven, ene Van Duin. In 1978 is op dit
kerkhof een monument voor de omgekomen
vissers onthuld.
De Hollandse visserij bij de Shetlands nam aan
het einde van de 18e eeuw af, om in de Franse
Tijd vrijwel tot stilstand te komen. Nederland
was betrokken bij de oorlog tussen Frankrijk en
Engeland. Veel vissersschepen werden daarbij
door de Engelse marine in beslag genomen of de
grond ingeboord. In de tweede helft van de 19e
eeuw ontstond er echter een opleving door het in
de vaart komen van de zeillogger. De trage
bomschuiten werden langzamerhand vervangen
door dit voor die tijd moderne vaartuig. Rond
1900 lagen er in de weekenden meer dan 100
visserschepen in de haven van Lerwick en was het
in het stadje een drukte van belang. De laatste
zaterdag van juni was het Dutchman Day, met
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tal van vermakelijkheden. Met als middelpunt de
inmiddels gebouwde recreatieruimte voor de
vissers. Die gedroegen zich overigens niet altijd
naar behoren. Er was nogal eens sprake van
drankmisbruik,
anderen
smokkelden
(belastingvrije) jenever en tabak. Sommige vissers
beviel het harde leven zo slecht dat ze
deserteerden. Zij probeerden dan met een bootje
en zelfs lopend te ontsnappen.
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Inmiddels is van de Hollandse invloed op de
Shetlands niet veel meer te merken. De grotere
en gemotoriseerde vissersschepen zijn minder
afhankelijk van goed weer, en de zondagsrust
raakte in vergetelheid. Lerwick was niet langer de
tweede thuishaven voor de vissers. Alleen de
familienaam Boumeester op het eiland Walsay
herinnert nog aan de Noordwijkse vissers op de
Shetlands.
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Een Boek over het Gat van Palace?
Wat valt er nou te schrijven over die plek? Deze vraag heb ik meerdere malen moeten
beantwoorden wanneer ik vertelde dat ik bezig was met een onderzoek naar het Gat van Palace.

Michel van Dam
Begin 2012 kwam ik er
namelijk min of meer per
toeval achter dat in 1983 het
braakliggende terrein waar ooit
het vermaarde Palacehotel
stond werd bestraat. 2013 zou
dus een lustrumjaar worden. Een
mooie aanleiding om de historie
van deze veelbesproken plek te
onderzoeken. Ik wilde niet alleen
de geschiedenis van het plein
beschrijven, het gebruik en de
bouwplannen, maar ook de
gelegenheid aangrijpen om de
(bouw)geschiedenis
van
het
Palacehotel (1912) te achterhalen.
Veel meer dan dat het een mooi hotel
was, in 1978 afbrandde en een paar jaar
later werd gesloopt, viel niet te vinden.
In het Regionaal Archief Leiden (RAL)
bleken de bouwtekeningen en het
bouwbestek aanwezig te zijn, en ook
informatie over latere verbouwingen. Het
architectenbureau (Hoek en Wouters) waar
de architect van het hotel, Co Brandes,
destijds mee samenwerkte was destijds gevestigd
in Den Haag. In het Haags Gemeente Archief
was het archief van dit bureau aanwezig. Ik had
gehoopt daar correspondentie aan te treffen over
de bouw van het hotel. De bouw verliep
moeizaam, de geplande openingsdatum werd tot
woede van de aandeelhouders niet gehaald, en de
schuld werd gelegd bij de architect. Maar helaas

was de
correspondentie over dit
onderwerp niet aanwezig. Wel bevatte het
archief verschillende schetsontwerpen van de
plattegronden en van het voorgevelfront. Uniek
materiaal dat bij mijn weten nog niet eerder in
werd gepubliceerd. Brandes had ook een archief
met foto’s van door hem ontworpen objecten.
Ook schitterende foto’s van een nagelnieuw
Palacehotel waren hierin aanwezig. Zowel van het
exterieur, als van het interieur. Wat een gebouw!
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Het fotoarchief van het Genootschap Oud
Noordwijk (GON) kon ik kosteloos gebruiken,
en hierin vond ik een overweldigende
hoeveelheid foto’s en briefkaarten van het
gebouw. Via Nico van Hese, een zoon van de
laatste eigenaar van het hotel, kreeg ik informatie
toegespeeld over de laatste jaren van het hotel en
de vele plannen van zijn vader.
De overige informatie over de bouw, oplevering,
het gebruik, de brand en de periode daarna kon
ik nagaan in de diverse lokale en regionale
kranten. Het hotelarchief was namelijk niet meer
te vinden. Althans. Niet helemaal. Toen ik
halverwege 2013 een bouwhistorisch onderzoek
verrichtte naar Hof van Holland aan de
Voorstraat, stapte ik een kamer in die net als de
aanpalende kamer door mensen was gebruik om
rond te hangen en ongestoord drank en drugs te
gebruiken. Als tijdverdrijf hadden zij het archief
van Hof van Holland over de vloeren van de twee
kamers uitgestort, in de brand gestoken en een
paar brandblussers op leeggespoten. Totale chaos.
In deze enkeldiepe papiersoep viel mijn oog op
een voor mij onbekend foldertje van het
Palacehotel. En een visitekaartje, en een sticker,
briefpapier, menukaart. Ik bedacht mij dat de
familie Van den Anker, die jarenlang Hof van
Holland hebben gedraaid, ook de directie van het
Palacehotel hadden gevoerd. In de papierberg
bevond zich dus blijkbaar een deel van het Palacearchief!
De archieven van de projectontwikkelaars bleven
helaas geheel gesloten, hoewel R. van der Putte
me telefonisch had gezegd over veel
beeldmateriaal te beschikken dat ik kon
gebruiken. Helaas is het niet tot een ontmoeting
gekomen. Niet heel gek natuurlijk, gezien zijn
drukke agenda.
En dan de uitkomst. Tja. Ik had mij bij het
schrijven voorgenomen alleen datgene te
gebruiken dat ik kon verifiëren. Er gaan
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natuurlijk allerhande verhalen de rondte over de
brand van het hotel, de afwikkeling na de brand
en de continue strijd tussen gemeente en
ontwikkelaars. Mooie, smeuïge verhalen soms,
maar voor mijn insteek onbruikbaar Wellicht kan
er een parallel boek geschreven worden over de
bestuurlijke kanten van het verhaal? Wie weet zit
daar toch ook nog een verhaal in. Het viel mij
namelijk op dat de redenen waarom de
bouwplannen steeds afgeketst werden geen
politieke spelletjes betroffen of vuile complotten,
maar meer een waterstaatkundige reden hadden.
Het maken van een parkeerkelder was
eenvoudigweg niet mogelijk vanwege de
zeewering. Het terrein van Palace doorsneed
namelijk de supervloedlijn, en over die lijn mocht
niet gegraven worden. Dus ja. Je kan moeilijk
appartementen van 4 miljoen gulden verkopen,
en dan de kersverse eigenaren vragen of ze hun
Porsche in de Schoolstraat willen zetten. Zonder
goede privé parkeergelegenheden zijn dergelijke
projecten niet haalbaar. Wel opvallend dat het
steeds opnieuw geprobeerd wordt. Parkeergarage,
horeca, hotel. Nee, mag niet, geen kelder. O.k.,
dan kom ik twee jaar later met een nieuw plan.
Minder appartementen, meer horeca, en een
kleinere kelder. Zelfde plan. Zelfde uitkomst.
Kort gezegd, het boek is neutraal en informatief
en positief van toon. En dat is voor mij de juiste
manier om een verhaal over een dergelijke veel
besproken plek te vertellen. En nu? Ik val niet in
een “gat”. Een boekje over de Zeekapel uit 1647
is in de maak. Het hele circus weer opnieuw:
“Waar heb ik die foto nou toch gezien?”
Het boek “Dertig jaar Gat van Palace” is te
koop bij Boekhandel Van der Meer aan het
Vuurtorenplein, Noordwijk aan Zee.
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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 - A.C. Groeneveld - Reisbureau De Haan Restaurant De Duinrand- Heemskerk Marco Natuursteen - Hotels van Oranje b.v.
- Inkopak Holding b.v. - J & R Lijm & Metselwerken - Keur Slagerij Krijn van der
Bent - Makelaarskantoor P. Langenegger - 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 - Fresco-Art Kunstuitleen - 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.

