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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. 2014: 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 4 april t/m 14 september 2014
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondags van 14.00 tot 17.00 uur
Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Vanaf 5 april t/m 5 oktober 2014
Zaterdag van 11.00 - 14.00 uur
Zondag van 14.00 -17.00 uur
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Wonderdokter A.J. de Haas (1835-1917)
kruidendokter en kwakzalver woonde o.a. in
Voorschoten en Noordwijk

Aamvulling foto’s omslag van de Blauwdotter166.
Mevrouw Van Hulzen-van der Niet schreef ons over de voor- en
achterzijde van de laatste Blauwdotter.
Rechts staat op de voorzijde de schipper Kees van den Berg en
op de achterzijde rechts de schipper Jo van der Lippe.
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Harrie Salman

Peter Mulder
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 2

Gerard de Lange

Een ander voorbeeld betreft een zoon van een
duinmeier die uit zelfverdediging een
heetgebakerde plaatsgenoot neerschoot. Op St.
Jeroensdag (17 augustus) in het jaar 1530 was de
twintigjarige Adriaan Claasz uit De Zilk tegen
de avond vanuit het duin op weg naar huis. Hij
had die dag voor zijn vader die duinmeier was,
de duinen geïnspecteerd en bewaakt.
Duinmeiers waren niet alleen duinopzichters in
dienst van de bezitters van de duinen maar ze
waren tevens pachters van een zogenaamde
een
niet
afgesloten
konijnenwarande,
duingebied waarop zij als enigen op konijnen
mochten jagen. Het vlees en het bont brachten
in die tijd veel geld op. De vele konijnenholen
veroorzaakten vaak verstuivingen waarvan de
boeren op het aangrenzende bouwland veel
overlast ondervonden. De duinmeiers waren
verplicht om dit tegen te gaan door bijvoorbeeld
helm aan te planten. Voorts moesten ze een paar
honden houden om daarmee katten, bunzings
en andere voor de jacht schadelijke dieren uit de
waranden te houden.
Onderweg zag Adriaan een paar kennissen in het
veld zitten drinken, ze hadden een zekere Pieter
geholpen bij het hooien. Even later kwam zijn
broer Jacob Claasz hem ophalen. Onderweg
passeerden ze het huis Ter Lucht.7) Voor de
poort stond een zekere Gerrit Jacobsz die een
buitenechtelijke relatie had met de vrouw van de

bewoner van Ter Lucht. Deze verdacht Jacob
ervan dat hij appels uit zijn boomgaard had gejat
(hij had zijn ‘hasenkneppel’gevonden) en riep
hem dreigend na dat hij voortaan uit de buurt
moest blijven. De jongens trokken zich van het
dreigement weinig aan maar de volgende ochtend
stond Gerrit ze met een mes en een javelijn (korte
werpspies) op te wachten. ‘Ghij dieffkens, ick en
wil u dit alhier verbij nijtt zien gaen….’ De
jongens ontkenden nogmaals de diefstal en
wilden al doorlopen toen Gerrit dreigend
naderbij kwam, schreeuwend: ’smijt doot dese
diefkens….’ Daarop schoot een geschrokken
Adriaan een pijl af waarmee hij Gerrit in zijn
borst raakte. Gerrit zag nog kans een van de
aanwezige maaiers, een zekere Cornelis Adamsz
‘mit zijne voorsz javelijne achter in zijn bille te
steecken…’ en viel toen dood neer. Adriaan
vluchtte uit angst voor de justitie uit Holland en
leidde vervolgens een armoedig en miserabel
leven. Enige jaren later kreeg hij gratie. Er was
immers duidelijk sprake geweest van
zelfverdediging door iemand die bovendien goed
bekend stond, terwijl het slachtoffer een slechte
naam had. Adriaan moest wel een boete van
twaalf gulden betalen, wat voor een eenvoudige
duinmeierszoon een fors bedrag was.8)
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Tot slot een uit de hand gelopen ruzie tussen een
paar Langeveldse duinmeiers. Op 15 juni 1533
zaten Jeroen Jansz, zijn zwager Jacob Mathijsz en
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Willem Baalbergen
Het zal niemand zijn ontgaan dat het eind vorig jaar tweehonderd jaar geleden was dat Willem
de Eerste op 30 november 1813 in Scheveningen voet aan wal zette.
Na een periode van negentien jaar als republiek
en als een deel van Frankrijk, kreeg een Oranje
het in ons land weer voor het zeggen. Althans dat
was hij van plan. In aanvang beschouwde hij zich
als een soort alleenheerser over het Koninkrijk der
Nederlanden. Een rol waar niet iedereen in het
land gelukkig mee was. Toch duurde het nog tot
1887 voor het onder Willem de Derde tot een
ceremonieel koningsschap kwam.
Het verdrijven van de laatste Oranje als
stadhouder van Nederland in 1795 bracht ook
voor Noordwijk grote veranderingen. Op 21
januari, `s morgens om elf uur, kwam een groot

aantal inwoners van het dorp (een menigte volks)
in het Hof van Holland bijeen. De
burgemeesters en de schout werden aan de kant
gezet en een plaatselijk comité werd
samengesteld. Zij namen de macht in het dorp
over. Het comité bestond uit de volgende
personen:
Job van Velsen, landbouwer
Simon de Vette, beurtschipper
Cornelis Stegerhoek, kruidkundige
Abraham Stegerhoek, idem
Ary Schoneveld van der Cloet, reder
Jan Jansen, timmerman

Prijsvraag voor een ontwerp voor hotel en kurhaus
Op vrijdag 30 maart 1883 opende in het logement van de heer W.H. Konijnenburg aan het
Calisplein annex Boulevard in Noordwijk aan Zee een tentoonstelling van 41 ontwerptekeningen
voor een “Kurhuis met Hôtel.” De tekeningen waren ingezonden naar aanleiding van een prijsvraag
die was uitgeschreven door de “Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie der Duingronden”.
De Maatschappij was een soort van
projectontwikkelaar die mede op instigatie van
toenmalig burgemeester Pické Noordwijk wilde
voortstuwen in de vaart der volkeren. De
ontwikkeling van de Zuidduinen was al ter hand
genomen en de afspraken over een
tramverbinding met Leiden waren gemaakt. Nu
moest en zou er naar het voorbeeld van
Scheveningen ook een groots hotel met kurhaus
verschijnen op de toppen van het duin, dicht aan
zee.

uiteindelijke resultaten. De uitschrijving bevatte
een lange lijst van vereisten, waarbij de details
niet werden geschuwd. De belangrijkste vereisten
waren samengebundeld in de volgende zinnen:
“Kurhaus en Hotel moeten wat grootte, distributie
en comfort, uitvoering en architectonisch karakter
betreft, voldoen aan de eischen, welke aan inrichting
en van den eersten rang in onzen tijd worden
gesteld. De stijl der binnen- en buitenordonnantie
moet waardig en eenvoudig zijn en behoort zich

veeleer door goede verhoudingen, schoonheid en
zuiverheid der details, dan door bijzonderen
rijkdom en opschik te onderscheiden. Insoliede
pronk door toepassing van goedkoope surrogaten
wenscht men volstrekt te vermijden.”
De beide gebouwen, hotel en kurhaus, mochten
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Peter Mulder

Een gedicht van Albert Verwey

De watertoren van Noordwijk dateert van 1917, de vuurtoren van 1921. De dichter Albert Verwey
woonde bijna aan de voet van de watertoren in de Villa Nova op de hoek van Prins Hendrikweg en
Nieuwe Zeeweg. Hij bedacht zich – in een gedicht, gepubliceerd in 1926 – dat het opeens wel erg snel
was gegaan met die watertoren in 1917, die daar opeens in zijn achtertuin was neergezet:
Had hij geslapen? Want hij stond sinds lang
Achter het zeedorp op de Hooge-Duin,
De uit roode steen gevoegde watertoren
Met muts van lood boven het venstrig hoofd,
En nooit nog, over kerk en huizen heen,
Zag hij daarginder, op die rand aan zee,
Dit Wonder.

De in de 16de eeuw gegraven bornput, “staande in
Galis tot Noortwijc op Zee” werd wegens het opleven
van gevaar in 1865 vervangen door een hardstenen
pomp op het Calisplein voor de kapitale som van f.
192,—. Bij het voortgaan der tijden moest ook deze
pomp het veld ruimen, werd eerst een eind opzij
geplaatst en tenslotte in 1924 geheel afgebroken door
de gebrs. Verloop.

Burgemeester Pické had, voor de verdere
ontwikkeling van de badplaats, het grote belang
van de tram ingezien. In de gemeenteraad van 9
oktober 1884 stelde de raad een krediet
beschikbaar van f. 40.000,— als bijdrage in een
stoomtramverbinding.

De kiem van het badbedrijf is ongetwijfeld gelegd
door de heer W.H. van Konynenburg, logementhouder in het van ouds bekende Hof van Holland,
later zich vestigend in de oude dorpsherberg aan het
Calisplein. Deze liet uit Scheveningen een viertal
badkoetsen komen in 1866 en stelde 21 Augustus de
28-jarige Pieter Bedijn als badmeester aan.

In 1866 werd Noordwijk badplaats.
Stijntjesduin werd in 1885 doorgraven voor de
aanleg van de stoomtram. De Buurt
(Hoofdstraat) werd in 1880 bestraat, Huis ter
Duin werd tussen1883-1885 gebouwd.
Noordwijk was toe aan een tram, een stoomtram
weliswaar, maar toch, het was voor het
opkomende toerisme wel een directe verbinding
met Leiden.
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De verlichting liet ook veel te wensen over. Het licht,

De aanleg ging niet over rozen. Het waren vooral
de Rijnsburgse kwekers die in verzet kwamen.
Veel tijd en inspanning heeft het gekost om de

Willem Baalbergen
Op een bankje in het binnenland van
Suriname, met zicht op een snel stromende
rivier, sprak ik met Aldo Voute over
Noordwijk. Hij was daar in zijn jonge jaren
nog al eens geweest en logeerde dan in villa
De Pauw. Dit vakantiehuis was eigendom
van mevrouw Voute-Pierson en werd vooral
in de zomer bewoond.

Hij kreeg daar een van de slaapkamers met de
naam van een schelp. Als het te druk werd in de
villa kon worden uitgeweken naar het Huis aan
Zee, aan de Astrid-Boulevard.

Spelbreker was ikzelf. Mijn huis bekleedde
De helling. Soms stoorde mijn slaap ‘t gebonk
Van sleden die te laat geremd of zorgloos
Gevierd, vóór ‘t afgegravene talud
Niet stopten, stortten, en mijn muren schudden
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Dit huis was van de bankiersfamilie Pierson,
waartoe ook mevrouw Voute behoorde. Ik
hoopte dat Aldo iets wist van het tijdelijk
bewonen van de villa door Maria Montessori,
maar dat is niet het geval. Als jongen ben ik ook
wel in het Huis aan Zee geweest. Mijn vader was
behanger en stoffeerder en verrichtte in de winter
werkzaamheden in de dan leegstaande villa`s in
De Zuid. Maar ook ik herinner me niets over een
verblijf van Montessori in het huis. Wel dat
mevrouw Van der Niet, die dacht ik in de
Abraham van Royenstraat woonde, de villa
schoon hield. Zij was niet alleen de werkster,
maar beheerde min of meer het huis. Het was
bekend dat Maria Montessori wel eens logeerde

Dit jaar, 2014, zal Noordwijk in het teken staan
van de vrouw die een nieuwe onderwijsmethode
bedacht. Onder de bezielende leiding van
Marjolein van der Jagt zijn er tal van activiteiten
te verwachten zoals een gedichtenwedstrijd voor
kinderen, lezingen, een musical en een expositie
in Museum Noordwijk. Hiervoor is contact
gelegd met de leverancier van de leermiddelen die
op de Montessorischolen worden gebruikt. Deze
firma beheert tevens een museum van waaruit
zaken geleend kunnen worden. In een volgende
Blauwdotter meer over deze expositie die in het
komende najaar en winter zal zijn te zien.
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Kees Verweij

Ees Aartse

dat avondlijke bezoekers te hulp kwam was
afkomstig van de vuurbaak en tijdens
Godsdienstoefeningen van de kerkluchters. Eerst bij
request van C. van Duyn en C.Spaanderman werd
door de raad besloten het dorp in het volle licht te
plaatsen van 15 petroleumlantaarns.

25

in Het Huis aan Zee en daar is gestorven. Niet
dat ze er ook echt heeft gewoond, dat is pas later
bekend geworden.

nr.168

Noordwijk aan Zee was tot in het midden van de
19de eeuw nog zeer primitief. De Buurt had als van
ouds nog haar hoge en lage zijde, grotendeels
veroorzaakt door de opvulling van de weg met
onvaste bestanddelen aan de kant der huizen welke
in regelmatige rij stonden en prijkten met
‘voortuyntjes’of omheiningen van latten. Voor deze
huisjes stonden op een uitzondering na bankjes,
waarop verpozing werd gezocht en men bij elkaar
kwam ‘buurten’. De wegen zelf misten toen nog de
stenen plaveiing, zodat, door het drukke verkeer van
viswagens en de schelpen vissers, men, met droef
genot, na gevallen regen, de gevels der huizen zag
weerspiegelen in de uitgestrekte plassen. Na
aanbieding van een adres aan de raad door de heren
W.H.Konijnenburg en C. van Duyn omstreeks
1877 met een aanhang van 33 personen, om
bestrating van de Buurt, kwam ter raadsvergadering van 20 Mei 1879 een rapport ter tafel
van de heer L.A. v. Mels betreffende kosten met een
situatietekening van het uit te voeren werk. Het jaar
daarop kwam het werk gereed, terwijl in 1885 de
hoge klucht van de Zeeweg werd afgegraven ten
dienste van de amechtige stoomtram.

P13

De watertoren was gebouwd op een hoog duin dat ‘s zomers stierf van de bramen en ‘s winters het
domein was van de jeugd, die in prieksleetjes van het duin afraasden. De ‘Villa Nova’ van Verweij was
daartoe een danige sta-in-de-weg:

nr.168

‘65 jaar geleden kreeg Noordwijk haar stoomtram’ kopte De Noordwijker op 23 juni 1950.
Het artikel geeft de sfeer weer zoals Noordwijk was in 1885.

In de gemeente Bloemendaal en in de
Waterleidingduinen zijn enkele vinkenbanen
bewaard gebleven.iii De omvang van deze banen
varieerde. De 18e-eeuwse vinkenbaan op Leyduin
had een lengte van ruim 38 meter had en het net
bestreek een oppervlakte van 17 x 4,8 m (82 m2).
Ook in Noordwijk werden door de inwoners
vogels gevangen. In de boeken van de justitie
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Verwey heeft er maar last van, van al dat gejoel en gedoe van die jonge Noordwijkers en hij besluit tot
al even drastische als uiteindelijk ook bloedige maatregelen (wintersport en jeugdjolijt waren aan deze
achtenswaardige kamergeleerde niet besteed):

Foto: Archief Arie Barnhoornsr

Dat het vangen van vogels in de kustgebieden zo
populair is geworden hangt samen met de
vogeltrek naar het zuiden. Grote aantallen
trekvogels volgen in de herfst de kustlijn.
Bewoners van de kustdorpen hebben netten en
vogellijm gebruikt om deze vogels te vangen. In
de loop van de 17e eeuw zijn op de
buitenplaatsen die achter de duinen zijn
ontstaan, zelfs speciale vinkenbanen aangelegd
om vogels te vangen. Dit is vooral gebeurd tussen
Velsen en Vogelenzang, maar ook in Lisse (o.a.
bij de Keukenhof), Noordwijk, Wassenaar en
Den Haag. In Sassenheim had de jonge prins
Willem III tussen 1659 tot 1662 een vinkenbaan
bij de ruïne van het slot Teylingen.

Een
vinkenbaan
was
omgeven door aarden
walletjes en omzoomd
door aangeplante bomen,
waarin de vogels konden
neerstrijken. Er werden
lokvogels gebruikt om hen
uit te nodigen in het
centrale gedeelte te komen,
waar wat voer was
uitgestrooid. Aan één kant
van dit veldje stond een
vinkershuisje
met
kijkgaten. Van hieruit kon
de eigenaar van de
buitenplaats met zijn
gasten via touwen de
netten in werking stellen,
die
de
vogels
het
wegvliegen beletten. Hij kon dit ook aan de
vinkersbaas overlaten.1) Op de buitenplaatsen
werden grote aantallen vinken gevangen. De
gemiddelde jaarlijkse vangst op 15 buitenplaatsbanen bedroeg in de periode 1739-1911
gedurende de herfst 3800 vinken per vinkenbaan.ii)
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Mijn veelkantige toren
Paalt aan de duin die oudre dorpelingen
“De Hooge” heeten. Zomers is ze rijk
Aan bramen. Meenge winter was ze eertijds
De sleên van de jeugd. Na de eerste sneeuwval
Trok klein en groot de priekslêe naar haar top,
Zat neer, en gleed, zich met de hakken stierend,
In altijd snellere vaart, de helling langs,
En dwars de Zeeweg over, tot het hout.
In koude nachten zag men de eenen stroom
Die gleed, de andre die weer omhoog trok, laat nog
Joelde de al oudre en bandelooze jeugd.

Onafhankelijkheidsfeest 1913.

Het jagen op vogels was tot in de 19e eeuw een belangrijk tijdverdrijf in alle lagen van de
bevolking. De vogels (vinken, lijsters, leeuweriken en spreeuwen) werden opgegeten of in een
kooi als zangvogels gehouden. In Nederland werd het vangen van vogels verboden door de
Vogelwet van 1912. In België en Frankrijk gaat dit tot in onze tijd door.

Topografische kaart van 1850 met vier vinkenbanen.

De uitschrijving van de prijsvraag door de
Maatschappij Noordwijk geschiedde via
publicatie in hét vakblad voor architecten in die
tijd, “De Opmerker, Orgaan van het Genootschap
Architectura et Amicitia” , (plaatje) een orgaan dat
zich later ook zeer zou bekommeren over de
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Willem Baalbergen
Een markant inwoonster van
Noordwijk, Greeth van Tilburg,
is overleden.
Er zullen niet veel inwoners van het dorp
zijn voor wie ze een onbekende was. Je kon
niet om haar heen. Al was het alleen maar
om de zwemlessen, die ze sinds 1951
generaties lang heeft gegeven. Velen zullen
zich nog – soms met angst en afgrijzen – de
haak herinneren waaraan je bij haar in het
water kwam te bungelen. Het lesgeven begon in het kleine bad dat door de Duitsers in de duinen was
aangelegd. Koud water meestal, betonnen randen en houten kleedhokjes, die weinig ruimte boden.
Later week zij uit naar het overdekte zwembad achter hotel Zeerust. Haar kokette rubber laarzen en de
grote haak gingen mee.
Greeth was op latere leeftijd secretaris van de cliëntenraad van Groot Hoogwaak. Zij deed dit werk met
verve en schroomde niet het de directie soms knap lastig te maken. Zo protesteerde ze bij de officiële
opening van de nieuwbouw van Groot Hoogwaak heftig tegen het feit dat alleen hotemetoten het
woord zouden voeren, terwijl de bewoners monddood werden gehouden. Dat was heel erg tegen het
zere been van Greeth en ze rustte dan ook niet voordat de voorzitter van de cliëntenraad mocht
spreken. Daarvoor moest zelfs de burgemeester plaatsmaken!
Nog in 2010 trad ze op als lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen voor “Puur Noordwijk” en in
die rol haalde ze ook nog eens de landelijke pers als “de oudste lijstduwer van Nederland.”
Greeth was niet alleen een echte, maar ook een grote Noordwijkse. Ze is 93 jaar oud geworden.
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Wanneer we ’s zomers langs de boulevard lopen of over het nieuwe pad over de zeereep ter
hoogte van de Noordboulevard, wordt ons oog ongetwijfeld getrokken door verschillende
grote groepen distelachtige planten, die zo her en der tussen de Helm groeien.

Foto: Arie Barnhoorn

Wanneer we ’s zomers langs de boulevard lopen
of over het nieuwe pad over de zeereep ter hoogte
van de Noordboulevard, wordt ons oog
ongetwijfeld getrokken door verschillende grote
groepen distelachtige planten, die zo her en der
tussen de Helm groeien. We noemen deze plant
een distel maar het is eigenlijk helemaal geen
distel, want deze plant hoort thuis in de familie
van de Schermbloemigen, waartoe ook o.a. het
Fluitekruid behoort. De ons bekende distels
behoren alle tot de familie der Composieten,
waartoe
ook
de
Paardenbloemen,
de
Zonnebloemen en nog vele andere planten
behoren.

Noordwest Afrika tot aan de Zuidkust van
Scandinavië.
In Nederland komt hij vrij algemeen voor langs
de Noordzeekust, maar de laatste tijd is hij toch
wel wat achteruitgegaan. Vroeger werd deze plant
vanwege zijn fraaie uiterlijk veel geplukt, maar op
het ogenblik is hij wettelijk goed beschermd.
De Blauwe Zeedistel is een duinplant van open,
min of meer stuivend kalkrijk duinzand. De
gehele plant is als het ware met een grijsblauwe
waas bedekt, een soort waslaag, die hem
beschermt tegen extreme droogte, stuivend zand
e.d. Voor zijn stikstofvoorziening is hij
aangewezen op de toevoer van organisch
materiaal en bij natuurlijke omstandigheden zou
dat vooral langs de vloedlijn plaatsvinden. In
zuidelijker streken groeit deze plant aan de
duinvoet langs het zeestrand. In ons klimaat is
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De Blauwe Zeedistel komt van nature slechts
voor
aan
de
zeekusten,
maar
zijn
verspreidingsgebied is heel uitgestrekt, n.l. de
kusten van Zuidwest Azië en de kusten vanaf
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Gevallen voor het vaderland
Annie Srijder- de Ruijter
Van Annie Srijder- de Ruijter uit Medemblik, een dochter van Piet de Ruijter, ontvingen we
een gedicht door J.E. Kok gemaakt over op het landgoed Offem gefusilleerde verzets-strijders.
Kok was bovenmeester van de School met de Bijbel, de vader van de bekende Karel Kok. Hij
schreef het gedicht in de fraaie uitvoering zoals hieronder afgebeeld. Voor de leesbaarheid is
de tekst nog een keer herhaald:
Gevallen voor het vaderland. Zij offerden hun leven (27-28 sept. 1944)
Op het landgoed Offem in Noordwijk vindt men een tuinmuurtje waarin grote kogelgaten de plaats
aanduiden, waar twee jonge leden van een knokploeg, Jorgen Bech, zoon van een Ger. Predikant en
Eduard Maier, zoon van de resident van Benkoelen, zijn gefusilleerd. Een R.K. geestelijke trachtte
vergeefs hun geestelijke bijstand te bieden. Op het eenvoudige monument dat overgens dringed toe is
aan een restauratie, leest men ” Zij offerden hun leven voor uw vrijheid!”

Dodenherdenking 14 mei

Zie de kogelgaten in de muur.
Zij werden geslagen door `t Duitse vuur.
Twee Hollandse jongens werden verraden.
De Hitlerbende kent geen genade.
‘Vergeeft’ vraagt de priester, laat hen vrij. De Hauptmann raast `Nain` en daar blijft het bij.
Mag ik met hen bidden voor ze sterven gaan?` Smeekt de priester.
Geh hin! Hier vandaan luidt het antwoord, en de priester gaat heen.
Nu bidden jongens en helper alleen.
Hoor je de vreselijke schoten knallen?
Zie je daar Eduard, de strijder, vallen?
Nog een dag wordt Jorgen bedenktijd gegeven.
Als hij verraadt red hij zijn leven.
Jorgen weigert zijn land te verraden, Jorgen beveelt zich in Godes genade.
En als opnieuw de dag breekt aan, zie ik hem rechtop voor het muurtje staan.
In zijn hart geen vrees, in zijn oog geen traan, Jorgen is doorboord naar zijn Heiland gegaan.
Ze zijn gekleed in de tuingrond gelegd, als zaad der vrijheid, als offer voor het recht.
We hebben ze later naar het eeregraf gebracht.
Heb dank; jonge helden tot weerziens, rust zacht.
Eduard en Jorgen hebben gegeven, voor jouw en mijn vrijheid het kostbare leven.
Voor jouw en mijn vrijheid, kom buigen we samen en fluister in stilte met eerbied hun namen.

6
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Waarschijnlijk een foto van de
Geref. Meisjesvereniging
De namen zijn genoemd door Jaap Baalbergen en zijn vrouw Jannie Poortier. Beiden ver in de 90 jaar.

Wie weet de ontbrekende namen?
Jan van Duin, Gladiolusstraat 24, Tel 3614814

1. Catrien Hoek. Piet Heinst groenteboer. 2. Neeltje Verburg, dochter van gemeentebode.
3. Diewertje Maasdijk 4. Anna Maasdijk, getrouwd met T. Ennema. 5. Duydam, tante van An de
Ru. 6. Jannetje van Beelen, van het winkeltje in de Piet Heinstraat. 7. ——Plug, verhuisd naar zuid
Afrika. 8. Neeltje Hoek, vrouw van Engel Smit (bakker). 9. Fijtje Barnhoorn, vrouw van Gijs Smit.
10. Aafje van der Niet, vrouw van Klaas Passchier (koster van de geref.Kerk aan de Hoofdstraat).
11. —-Smit ???. 12. —- Plug ???. 13. Schreuder. 14. Lena Klinkenberg ???. 15. ???. 16. - Korbee,
vrouw van Jaap de ???. 17. —- de Jong ???
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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 2
Een ander voorbeeld betreft een zoon van een
duinmeier die uit zelfverdediging een
heetgebakerde plaatsgenoot neerschoot. Op St.
Jeroensdag (17 augustus) in het jaar 1530 was de
twintigjarige Adriaan Claasz uit De Zilk tegen
de avond vanuit het duin op weg naar huis. Hij
had die dag voor zijn vader die duinmeier was,
de duinen geïnspecteerd en bewaakt.
Duinmeiers waren niet alleen duinopzichters in
dienst van de bezitters van de duinen maar ze
waren tevens pachters van een zogenaamde
konijnenwarande,
een
niet
afgesloten
duingebied waarop zij als enigen op konijnen
mochten jagen. Het vlees en het bont brachten
in die tijd veel geld op. De vele konijnenholen
veroorzaakten vaak verstuivingen waarvan de
boeren op het aangrenzende bouwland veel
overlast ondervonden. De duinmeiers waren
verplicht om dit tegen te gaan door bijvoorbeeld
helm aan te planten. Voorts moesten ze een paar
honden houden om daarmee katten, bunzings
en andere voor de jacht schadelijke dieren uit de
waranden te houden.
Onderweg zag Adriaan een paar kennissen in het
veld zitten drinken, ze hadden een zekere Pieter
geholpen bij het hooien. Even later kwam zijn
broer Jacob Claasz hem ophalen. Onderweg
passeerden ze het huis Ter Lucht.7) Voor de
poort stond een zekere Gerrit Jacobsz die een
buitenechtelijke relatie had met de vrouw van de

Gerard de Lange
bewoner van Ter Lucht. Deze verdacht Jacob
ervan dat hij appels uit zijn boomgaard had gejat
(hij had zijn ‘hasenkneppel’gevonden) en riep
hem dreigend na dat hij voortaan uit de buurt
moest blijven. De jongens trokken zich van het
dreigement weinig aan maar de volgende ochtend
stond Gerrit ze met een mes en een javelijn (korte
werpspies) op te wachten. ‘Ghij dieffkens, ick en
wil u dit alhier verbij nijtt zien gaen….’ De
jongens ontkenden nogmaals de diefstal en
wilden al doorlopen toen Gerrit dreigend
naderbij kwam, schreeuwend: ’smijt doot dese
diefkens….’ Daarop schoot een geschrokken
Adriaan een pijl af waarmee hij Gerrit in zijn
borst raakte. Gerrit zag nog kans een van de
aanwezige maaiers, een zekere Cornelis Adamsz
‘mit zijne voorsz javelijne achter in zijn bille te
steecken…’ en viel toen dood neer. Adriaan
vluchtte uit angst voor de justitie uit Holland en
leidde vervolgens een armoedig en miserabel
leven. Enige jaren later kreeg hij gratie. Er was
immers duidelijk sprake geweest van
zelfverdediging door iemand die bovendien goed
bekend stond, terwijl het slachtoffer een slechte
naam had. Adriaan moest wel een boete van
twaalf gulden betalen, wat voor een eenvoudige
duinmeierszoon een fors bedrag was.8)
Tot slot een uit de hand gelopen ruzie tussen een
paar Langeveldse duinmeiers. Op 15 juni 1533
zaten Jeroen Jansz, zijn zwager Jacob Mathijsz en

8
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Vop Claasz bij elkaar ten huize van Jacob
Woutersz. De sfeer zal vanaf het begin nogal
gespannen geweest zijn want de gasten hadden in
het verleden al vaak ruzie gehad. Wellicht dat
Woutersz als bemiddelaar wilde optreden. Vop
Claasz had van eerstgenoemden een stuk duin
gepacht en daarop bramenstruiken geplant.
Omdat ze blijkbaar slechte ervaringen met hem
hadden, wilden Jeroen en Jacob Mathijsz de
pacht niet verlengen. Vop reageerde woedend en
beschuldigde Jeroen Jansz ervan dat hij zijn
bramenstruiken gerooid had en hem er zelfs mee
om de oren had geslagen. Daarop had Jeroen
woedend zijn degen getrokken om Vop te lijf te
gaan maar deze was ook opgesprongen met in
zijn ene hand een kan en in de andere een stoel,
waarmee hij Jeroen aan zijn arm verwondde.
‘Vuijt hitte van bloede’ stak Jeroen vervolgens
Vop in zijn linkerborst waarop deze dood
neerviel. Jeroen Jansz vluchtte het land uit en
hoewel hij zich met de familie van het slachtoffer
verzoend had, durfde hij niet terug te komen.
Totdat hem in maart 1534 ter gelegenheid van

Calisplein, tegenwoordig gat van Palace.

Goede Vrijdag (‘ter eeren ende reverentie van der
bitter Passie ende doot die God ons Heere starf
aen houte des heyligen cruijs om ’s menschen
verlossinge’) door Karel V gratie werd verleend.9)

7)

Met het huis Ter Lucht zal niet het jachthuis in
de Luchterduinen zijn bedoeld maar het huis aan
de Delfweg in Noordwijkerhout. In de 16e eeuw
was het eigendom van de Haarlemse familie Van
der Laan die deze landerijen had geërfd van
Ewout Willem Bartoensz. Het morgenboek van
1541-42 noemt als eigenaar meester Gerrit van
der Laan en als pachter Jacob Simonsz. (met
dank aan Harrie Salman voor deze informatie)
Waarschijnlijk bewoonde de pachter (een deel
van) het huis en kwamen de eigenaren alleen in
het jachtseizoen opdagen.
8) Nationaal Archief, Archief van het Hof van
Holland, inv. nr. 3547, fo. 15r
9) Nationaal Archief, Archief van het Hof van
Holland, inv. nr. 3548 fo. 5v.

nr.168

9

Een Tentoonstelling in 1883
Peter Mulder
Prijsvraag voor een ontwerp voor hotel en kurhaus
Op vrijdag 30 maart 1883 opende in het logement van de heer W.H. Konijnenburg aan het
Calisplein annex Boulevard in Noordwijk aan Zee een tentoonstelling van 41 ontwerptekeningen
voor een “Kurhuis met Hôtel.” De tekeningen waren ingezonden naar aanleiding van een prijsvraag
die was uitgeschreven door de “Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie der Duingronden”.
De Maatschappij was een soort van
projectontwikkelaar die mede op instigatie van
toenmalig burgemeester Pické Noordwijk wilde
voortstuwen in de vaart der volkeren. De
ontwikkeling van de Zuidduinen was al ter hand
genomen en de afspraken over een
tramverbinding met Leiden waren gemaakt. Nu
moest en zou er naar het voorbeeld van
Scheveningen ook een groots hotel met kurhaus
verschijnen op de toppen van het duin, dicht aan
zee.

uiteindelijke resultaten. De uitschrijving bevatte
een lange lijst van vereisten, waarbij de details
niet werden geschuwd. De belangrijkste vereisten
waren samengebundeld in de volgende zinnen:

De uitschrijving van de prijsvraag door de
Maatschappij Noordwijk geschiedde via
publicatie in hét vakblad voor architecten in die
tijd, “De Opmerker, Orgaan van het Genootschap
Architectura et Amicitia” , (plaatje) een orgaan dat
zich later ook zeer zou bekommeren over de

veeleer door goede verhoudingen, schoonheid en
zuiverheid der details, dan door bijzonderen
rijkdom en opschik te onderscheiden. Insoliede
pronk door toepassing van goedkoope surrogaten
wenscht men volstrekt te vermijden.”
De beide gebouwen, hotel en kurhaus, mochten

“Kurhaus en Hotel moeten wat grootte, distributie
en comfort, uitvoering en architectonisch karakter
betreft, voldoen aan de eischen, welke aan inrichting
en van den eersten rang in onzen tijd worden
gesteld. De stijl der binnen- en buitenordonnantie
moet waardig en eenvoudig zijn en behoort zich
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samen niet meer kosten dan 150.000 gulden,
waarbij zo’n 100.000 voor het kurhaus alléén.
Het voert te ver om alle details hier op te nemen,
maar een aantal benodigde voorzieningen mag
niet onvermeld blijven: “zes badkabinetten voor
zee- en zoetwaterbaden, waarvan drie met kleine
bij- en rustvertrekken”, “slaapvertrekken voor 3
mannelijke en 6 vrouwelijke dienstboden”, de
nodige privaten, “een ruime aanrechtkamer met
buffetten en montoirs”, “bergplaatsen voor
brandstof” en een “billiardzaal”. De prijsvraag
werd gepubliceerd op 1 februari 1883, de
ontwerpen moesten op 25 maart 1883 binnen
zijn, maar gelet op deze krappe deadline “werden
kostbare en bewerkelijke teekeningen niet
verwacht.” Daar moesten architectonisch
Nederland het maar mee doen.

Inzendingen
De inzendingen die binnenstroomden hadden

van hun makers de meest fantasievolle titels
meegekregen, waarvan “Ontluik Noordwijk” wel
de meest vooruitziende was (van de architecten
Ebert en Henkenhaf, 2e prijs). Maar er werden
ook titels gehanteerd als “Pas op Scheveningen!”,
“Haast je maar niet” en “Par force”.
In “De Opmerker” van 31 maart werden alle
ontwerpen kort op de hand gewogen en vluchtig
besproken. Het moet een geweldige
tentoonstelling zijn geweest. Ondanks de korte
deadline hadden zowel Nederlandse architecten
van naam en faam als nieuwe aanstormende
talenten
ontwerpen
ingediend.
De
tentoonstelling
moet
een
prachtige
momentopname hebben geboden van de
toenmalige architectuur in Nederland.
Eerdergenoemde
Ebert
en
Henkenhaf
bijvoorbeeld waren de architecten van het
Kurhaus in Scheveningen en Henkenhaf zou
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later ook het Victoria Hotel in Amsterdam
ontwerpen. De architect Houtzagers (3e prijs)
zou nog van zich doen spreken bij het ontwerpen
van tal van villa’s, kerken en nutsgebouwen in de
stad Utrecht. En Adriaan Weissmann, de winnaar
van de prijsvraag, zou kort na ‘Noordwijk’ het
Stedelijk Museum in Amsterdam ontwerpen.
Jonge architecten als H.J.Jesse en H.P.Berlage
schreven in met ambitieuze ontwerpen. Berlage

11

gaf aan zijn ontwerp het motto “Balneotherapie”
mee, dat is: behandeling door middel van een
badkuur met water, zeewater, zout, olie, modder,
lucht en andere ingrediënten. Hij diende een
prachtige ingekleurde tekening in, evenals de nog
jonge H.J. Jesse, die met een mooi
impressionistisch aquarel kwam aandragen onder
het simpele motto “Badhuis”.

12
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Weissmann
De eerste prijs ging dus naar de architect Adriaan
Weissmann, die bij het ontwerp “Am Meer”
samenwerkte met zijn collega Löning. Van zijn
ontwerp, twee hotels met daartussen een kurhaus,
werd uiteindelijk maar één hotel (plaatje)
gerealiseerd, waarschijnlijk bij gebrek aan
voldoende geld. Het hotel zou al in 1887 van de
gemeente worden overgenomen door Wilhelm
Tappenbeck en later bijna letterlijk gegoten
worden in het beton van de latere gebouwen .
Het ontwerp van Weissmann was uitgevoerd in
eenvoudige
neorenaissancevormen,
een
architectuurstijl die ook door veel andere
inzenders werd gehanteerd. Hij schroomde niet
om in “De Opmerker” van 3 november 1883 zijn
eigen ontwerp nog eens uitgebreid te beschrijven

en daarbij en passant de Maatschappij Noordwijk
de hemelen in te prijzen vanwege haar initiatief
voor de prijsvraag en de daaraan verbonden
ambities.
Er waren ook wel kanttekeningen. Zo was het
natuurlijk mooi om een prijsvraag uit te
schrijven, maar deelnemende architecten moesten
in het duister tasten voor wat betreft het gewenste
bouwvolume. Ook de afmetingen van het te
bebouwen perceel waren niet gegeven. En er was
gemopper over de karige bouwsom. Veel
ontwerpen gingen over die bouwsom heen en
werden alleen al om die reden rücksichtslos
terzijde geschoven.
Wat overblijft is niettemin een geweldig initiatief,
dat vele mooie ontwerpen moet hebben
opgeleverd. Het is jammer dat die
ontwerpen nauwelijks bewaard zijn
gebleven, anders dan een enkel ontwerp
van Weissmann zelf, van H.P. Berlage en
van H.J. Jesse. Misschien dat een scherpe
zoektocht nog wel meer materiaal kan
opleveren. Maar een tentoonstelling zoals
destijds in het logement van
Konijnenburg zit er – 130 jaar na dato –
waarschijnlijk niet meer in.
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Vinkenbanen in en bij Noordwijk
Harrie Salman
Het jagen op vogels was tot in de 19e eeuw een belangrijk tijdverdrijf in alle lagen van de
bevolking. De vogels (vinken, lijsters, leeuweriken en spreeuwen) werden opgegeten of in een
kooi als zangvogels gehouden. In Nederland werd het vangen van vogels verboden door de
Vogelwet van 1912. In België en Frankrijk gaat dit tot in onze tijd door.

Topografische kaart van 1850 met vier vinkenbanen.

Dat het vangen van vogels in de kustgebieden zo
populair is geworden hangt samen met de
vogeltrek naar het zuiden. Grote aantallen
trekvogels volgen in de herfst de kustlijn.
Bewoners van de kustdorpen hebben netten en
vogellijm gebruikt om deze vogels te vangen. In
de loop van de 17e eeuw zijn op de
buitenplaatsen die achter de duinen zijn
ontstaan, zelfs speciale vinkenbanen aangelegd
om vogels te vangen. Dit is vooral gebeurd tussen
Velsen en Vogelenzang, maar ook in Lisse (o.a.
bij de Keukenhof), Noordwijk, Wassenaar en
Den Haag. In Sassenheim had de jonge prins
Willem III tussen 1659 tot 1662 een vinkenbaan
bij de ruïne van het slot Teylingen.

Een vinkenbaan was
omgeven door aarden
walletjes en omzoomd
door aangeplante bomen,
waarin de vogels konden
neerstrijken. Er werden
lokvogels gebruikt om hen
uit te nodigen in het
centrale gedeelte te komen,
waar wat voer was
uitgestrooid. Aan één kant
van dit veldje stond een
vinkershuisje
met
kijkgaten. Van hieruit kon
de eigenaar van de
buitenplaats met zijn
gasten via touwen de
netten in werking stellen,
die
de
vogels
het
wegvliegen beletten. Hij kon dit ook aan de
vinkersbaas overlaten.1) Op de buitenplaatsen
werden grote aantallen vinken gevangen. De
gemiddelde jaarlijkse vangst op 15 buitenplaatsbanen bedroeg in de periode 1739-1911
gedurende de herfst 3800 vinken per vinkenbaan.ii)
In de gemeente Bloemendaal en in de
Waterleidingduinen zijn enkele vinkenbanen
bewaard gebleven.iii De omvang van deze banen
varieerde. De 18e-eeuwse vinkenbaan op Leyduin
had een lengte van ruim 38 meter had en het net
bestreek een oppervlakte van 17 x 4,8 m (82 m2).
Ook in Noordwijk werden door de inwoners
vogels gevangen. In de boeken van de justitie
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Vinkenbaan in Bloemendaal, foto gepubliceerd in 1950.

wordt in 1673 een zekere Claas Jacobsz Proot
vermeld die de leeuwerikslijnen van zijn zwager
op het veld had doorgesneden. Vanwege zijn vele
misdrijven werd hij voor 10 jaar uit Holland
verbannen.iv)
De eerste vermelding van een vinkenbaan in
Noordwijk dateert al van 1645, toen Jan
Huibertsz Brelofsbergen een strookje land
verkocht aan jhr. Johan van Alkemade dat achter
(ten zuidwesten van) de dijk van zijn
vinkenplaats lag. Johan van Alkemade (16091653), sinds 1644 heer van het huis OudAlkemade in Warmond, had in 1639 een perceel
van ruim 2 ha aan de Oude Zeeweg gekocht,
waar hij een vinkenplaats had laten aanleggen.
Na zijn dood verkocht zijn weduwe, Maria
Christiana van Arkel, het perceel weer in 1654.v)
Daarna horen we niets meer over deze eerste
vinkenbaan in het huidige Vinkeveld (op de kaart
nr. 1). De exacte locatie ervan is niet meer vast te
stellen en of er een vinkershuisje op stond, is niet
bekend.
Achter in het Vinkeveld werd 30 jaar later een
andere vinkenbaan aangelegd (nr. 2 op de kaart).
In 1683 verkocht de Noordwijkse gerechtsbode
Hendrik van Maanvoorden voor 40 gulden een
hoekje land met sloten erom heen. Het was
geschikt gemaakt om als vinkenplaats te worden

gebruikt door de koper, jhr. Philips Soete van
Lake van Villers. Hij was een schoonzoon van
Wigbold van der Does, heer van Noordwijk. Dit
stukje land, dat aan de zuidwestkant aan het duin
grensde en in het noordwesten aan de blekerij,
was afgedolven en beplant tot een vinkenplaats.vi) Door latere afgravingen van het duin
ligt de duinvoet inmiddels veel verder naar het
zuidwesten (de laan op de kaart die vanaf de
Vinkenlaan ernaar toe leidde, ligt er nog steeds).
Een deel van de nabij gelegen blekerij werd in
1698 gekocht door Jacob Boekweit. Toen zijn
zoon Willem, de secretaris van Noordwijk, zijn
bezit in het Vinkeveld in 1738 verkocht aan
Hendrik van der Mark, commissaris van de
posterijen binnen Leiden, bleek dat hier de
buitenplaats Vinkeveld was ontstaan. Er was bij
inbegrepen “een hoekje land geapproprieerd en
gebruikt wordende tot een vinkenplaats met het
vinkenhuis en met de plantage daarop staande”.
De vinkenbaan moet na de dood van de jonkheer
in 1689 door zijn erfgenamen zijn verkocht aan
de familie Boekweit. Het perceel met de
vinkenbaan was nu 200 roe groot (ca 3.000 m2)
en werd met de volgende verkopen van de
buitenplaats Vinkeveld mee verkocht. Op deze
baan hebben de heren Jacob en Willem
Boekweit, Hendrik van der Mark, François
Schiltman, Franco Dubbelde Muts, Joan van

nr.168

15

Vogelvangst met open net, bij Den Haag. Aquarel van Adriaan van der Venne, 1626.

Schagen en M.H. Blankenhagen, en hun
vrienden de vinkenjacht bedreven. In 1795 werd
een recordvangst van 98 vinken in één slag
genoteerd.
In het kadastergegevens van 1834 komt deze
vinkenbaan niet meer als zodanig voor. Op de
plaats van de baan staat een schuurtje van 35m2
(het voormalige vinkershuisje), met een strook
open land erbij, dat de ligging van de
oorspronkelijke vinkenbaan aangeeft. Het is niet
bekend of op andere Noordwijkse buitenplaatsen
vinkenbanen zijn aangelegd. Misschien was dit
het geval op de buitenplaats Hoornes, aan het
einde van de Zwarteweg. In 1772 is bij een
verkoop van dit landgoed sprake van een
Vinkenwei aan de grens met Katwijk.
Een derde vinkenbaan (op de kaart nr. 3) werd
genoemd in 1796, toen Gerlach van der Does,
heer van Noordwijk, de hofstede Kostverloren
(nu huis Wildoord aan de grens met

Noordwijkerhout) openbaar liet verkopen.
Onder de percelen die te koop werden
aangeboden was de Duincroft aan de Nes.vii)
Deze croft van bijna 1 ha werd omschreven als de
Oude Vinkenbaan. De ligging ervan was aan de
zeekant van de Duinweg, bij het begin van de
Hoogwakersbosstraat. Voor 1724 was een
eerdere heer van Noordwijk, Wigbold II van der
Does, in het bezit van deze croft gekomen.
Mogelijk heeft hij de vinkenbaan ingericht, of
anders zijn zoon Steven III of zijn kleinzoon
Wigbold III.
Een vierde Noordwijkse vinkenbaan (met een
vinkershuisjes) staat op topografische kaarten uit
1900 en 1913 aan de oostkant van de
duinboerderij van de graaf van Limburg Stirum
in het Haasveld (ten noorden van het Langeveld).
Op een oudere topografische kaart van 1850
ontbreekt dit huisje, maar een perceel dat als
vinkenbaan kunnen zijn gebruikt, staat er wel op.
Niet ver daar vandaan lag in het
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Noordwijkerhoutse deel van het duin de
mobiele vinkenbaan van jhr. Cornelis Dedel.viii)
Dichterbij het dorp Noordwijk is op de
buitenplaats Vijverbeeck, aan het Westeinde in
Noordwijkerhout, tussen 1668 en 1670 een
vinkenbaan aangelegd door de stichter van de
buitenplaats, Pieter Teding van Berkhout.ix)
Vijverbeeck is in 1746 afgebroken en voor een
deel zijn de landerijen verenigd met de
buitenplaats Dyckenburch. Toen deze plaats in
1801 werd gekocht door Johan Valckenaer,
beschikte hij ook over een verwaarloosde
vinkenbaan, die hij liet opknappen.x) Dit moet
de vinkenbaan van Vijverbeeck zijn geweest, want
een andere baan op Dyckenburch of op het
terrein van de voormalige abdij Leeuwenhorst,
dat ook door Valckenaer was gekocht, komt niet
in de archieven voor. De exacte locatie van deze
baan is niet bekend, maar de aanwezigheid van
een schuurtje van 20 m2 op de kadastrale kaart
van 1832 is een aanwijzing voor een vinkershuisje
(nr. 4 op de kaart).

i)

Ignaz Matthey, Vincken moeten vincken
locken – Vijf eeuwen vangst van zangvogels
en kwartels in Holland. Hilversum, 2002,
pp. 100-121.
ii) Idem, p. 135.
iii) Gert Baeyens en Joop Mourik, Lezen in het
duin, Zeist, 2012, pp. 70-72 en 119.
iv) Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk
Archief van Noordwijk, inv. nr. 18, f 2323v.
v) Idem, inv. nr. 174, f 53 en nr. 176, f 1.
vi) Idem, inv. nr. 182, f 103, en nr. 183, f 61.
vii) Nationaal Archief, Archief van Huis Offem,
inv. nr. 1228.
viii) Lezen in het duin, p. 148.
ix) Elizabeth den Hartog en Marca Bultink, De
historie van Dyckenburch,
Noordwijkerhout, 2007, pp. 39-40.
x) Idem, pp. 135-136.
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Noordwijkse braamsteektrui
Sjaan van Kekeren-Brouwer. Foto: Eli van Kekeren
Vissers, maar ook andere zeelui als redders, bemanningen van veerdiensten en badmeesters
droegen in de periode tussen 1875 en 1940 strakke, effen blauwe, zwarte of beige truien in
T model met eenvoudige of meer uitgebreide motieven.
Ze werden gedragen langs de Noordzeekust,
Waddenkust en Zuiderzeekust in zo’n 40
Nederlandse vissersplaatsen. Inmiddels is er
nieuw onderzoek naar gedaan en komen er steeds
meer ontdekkingen aan het licht.
Veel vissersplaatsen vormden
gesloten gemeenschappen,
daardoor
ontstonden
verschillende motieven,
waaraan je vissers kon
herkennen. Als een visser
verdronk , kon aan het
motief van de trui bepaald
worden uit welke plaats hij
kwam.
De truien zijn prachtig in
hun eenvoud. Nog steeds
worden ze opnieuw gebreid,
omdat ze veel mensen aanspreken. Ze
zijn tijdloos en passen in elk modebeeld.
Noordwijk heeft ook zo’n trui met speciale,
unieke motiefbanen in braamsteek patroon ( net
zoals de bramen in de duinen ).
De horizontale banen zitten in het lijfdeel en de
mouwen. Het aantal banen kan wisselen per trui.
Het motief zou mogelijk uit Denemarken
kunnen komen, maar het is niet bekend of de
Noordwijkse vissers bij Denemarken visten. Wel
weten we dat ze visten op de rijke visgronden bij
de Shetlandeilanden, met als uitvalbasis Lerwick
( Waar de Lerwickhondjes vandaan komen, die
nog steeds veel Noordwijkse huizen sieren ).

Jammer genoeg werd de trui door de
toenemende welvaart na de Tweede
Wereldoorlog niet meer gebreid door de
vrouwen. Ze kochten kant – en klare machinaal
gebreide truien. Maar de klederdrachtgroep van
Museum Noordwijk laat bij ieder
optreden de braamsteektrui zien.
Na afloop zijn er altijd
enthousiaste breisters die
het patroon willen kopen.
Ook u kunt dat in het
museum voor maar € 1,-.
’t Zou leuk zijn als onze
trui weer meer gedragen
werd.
De Noordwijkse braamsteektrui is, samen met tientalle
andere visserstruien sinds een paar
maanden onderdeel van een expositie
die eerst in Katwijk is geweest, nu op
Texel en later in 2 jaar tijd het hele land
doorgaat. Het is de moeite waard om deze
tentoonstelling te bezoeken.
Dit leuke initiatief hebben we onder meer te
danken aan de enthousiaste schrijfster Stella
Ruhe. Zij schreef een nieuw boek “Visserstruien
uit 40 Nederlandse vissersplaatsen”. Dit boek
bevat niet alleen 60 breipatronen, maar ook veel
foto’s en beschrijvingen van het vissersleven. Dit
boek is te koop bij de boekhandel.
Met dank aan Stella Ruhe en haar boek.
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Oswald Wenckebach (1895-1962)
Alexander Hoorn
Grafiek van een beeldhouwer, de houtsneden van Oswald Wenckebach is met name bekend
om zijn beeldhouwwerk.
Iedereen kent wel de ‘Monsieur Jacques’ die bij
de ingang van het Kröller-Müller Museum en op
de Coolsingel in Rotterdam staat. Wat veel
mensen niet weten is dat Oswald Wenckebach
eigenlijk is opgeleid als schilder, tekenaar en
graficus.
Geboren in het Limburgse Heerlen ging Oswald
Wenckebach als vijftienjarige jongen wonen bij
zijn oom, de schilder L.W.R.Wenckebach (18601937), bij wie hij drie jaar verbleef. Daarna
bezocht hij de Kunstnijverheidsschool in
Haarlem. In 1914 stapte de jonge kunstenaar
over naar de Akademie der bildende Künste in
Wenen. Oswald volgt er lessen in grafische
technieken. Hij specialiseert zich in de techniek
van de houtsnede en hij maakt een tijdlang
minstens één houtsnede per dag.
Na de afronding van zijn studie in Wenen in
1918, vestigt Oswald Wenckebach zich, op 23jarige leeftijd, in een klein onbewoonbaar
verklaard visserswoninkje aan de Hoofdstraat 83
in Noordwijk aan Zee, schuin tegenover de
Kapel. De omstandigheden zijn niet gemakkelijk
voor de jonge kunstenaar, maar Oswald
Wenckebach stort zich met overgave in het
nieuwe bestaan. Energiek gaat hij voort met het

maken van houtsneden. Intussen maakt hij,
geholpen door de aanschaf van een etspers, ook
etsen en litho’s. Hij probeert daarnaast met het
vervaardigen van kunstnijverheid, sieraden en
gebruiksvoorwerpen in zijn levensonderhoud te
voorzien. Het is in deze periode in Noordwijk dat
hij zijn eerste beelden maakt in hout. Toch blijft
het grafisch werk en het schilderen nog steeds zijn
belangrijkste bezigheid.
In 1922 nam Oswald Wenckebach een rigoureus
besluit. Op een avond vergaart hij al zijn
schilderijen, maakt daar een grote stapel van en
steekt alles in brand. Nu is hij geen schilder meer
maar beeldhouwer. Met zijn houtsneden blijft hij
echter tot in de jaren 30 exposeren.
Museum Noordwijk toont met 94 houtsneden
een prachtig overzicht van het grafisch oeuvre van
Oswald Wenckebach. In deze vorm nog nooit
getoond en daarom uniek te noemen. Naast
houtsneden zijn er op deze tentoonstelling ook
meerdere beelden te zien. Bij de tentoonstelling
verschijnt een publicatie waarin het verhaal over
het ontstaan van de houtsneden van Oswald
Wenckebach wordt verteld en hoe deze techniek
hem er tenslotte toe bracht om toch beeldhouwer
te worden.

Tentoonstelling
Grafiek van een beeldhouwer de houtsneden van Oswald Wenckebach

4 april tot en met 14 september 2014
Jan Kroonsplein 4 2202 JC Noordwijk
tel. 0713617884 www.museumnoordwijk.nl
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Nederland wordt een koninkrijk
Willem Baalbergen
Het zal niemand zijn ontgaan dat het eind vorig jaar tweehonderd jaar geleden was dat Willem
de Eerste op 30 november 1813 in Scheveningen voet aan wal zette.
Na een periode van negentien jaar als republiek
en als een deel van Frankrijk, kreeg een Oranje
het in ons land weer voor het zeggen. Althans dat
was hij van plan. In aanvang beschouwde hij zich
als een soort alleenheerser over het Koninkrijk der
Nederlanden. Een rol waar niet iedereen in het
land gelukkig mee was. Toch duurde het nog tot
1887 voor het onder Willem de Derde tot een
ceremonieel koningsschap kwam.
Het verdrijven van de laatste Oranje als
stadhouder van Nederland in 1795 bracht ook
voor Noordwijk grote veranderingen. Op 21
januari, `s morgens om elf uur, kwam een groot

Onafhankelijkheidsfeest 1913.

aantal inwoners van het dorp (een menigte volks)
in het Hof van Holland bijeen. De
burgemeesters en de schout werden aan de kant
gezet en een plaatselijk comité werd
samengesteld. Zij namen de macht in het dorp
over. Het comité bestond uit de volgende
personen:
Job van Velsen, landbouwer
Simon de Vette, beurtschipper
Cornelis Stegerhoek, kruidkundige
Abraham Stegerhoek, idem
Ary Schoneveld van der Cloet, reder
Jan Jansen, timmerman

Foto: Archief Arie Barnhoornsr
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Tot 1804 namen de bovengenoemde inwoners
de lopende zaken in het dorp waar,
vanzelfsprekend onder Franse supervisie. In 1804
was het land weer even een koninkrijk, onder
Lodewijk Napoleon, waarna Nederland in 1810
bij Frankrijk werd ingelijfd. Drie jaar later, in
1813, werd een Oranje op de troon gezet.
De landing van Willem1 in Scheveningen is
alom bekend. Veel minder bekend is een tweede
landing op 14 december in Noordwijk. Dit
betrof de hertog van Brunswijk, een verwant van
de nieuwe koning. Vroeg in de morgen van die
dag gingen twee Engelse oorlogsschepen voor het
dorp voor anker en gaven door seinen te kennen
contact te zoeken.
De reder Maarten Kruyt liet zich om die reden
door vier zeelui in een sloep naar de schepen
roeien. Het bleek dat de hertog met zijn gevolg
via Noordwijk naar Den Haag wilde reizen om
zich daar bij de toekomstige koning te voegen.
Onder grote publieke belangstelling kwam hij
aan de wal en maakte een zegetocht door de
Buurt van het zeedorp. In de woning van Kruyt
ontving de hertog minzaam de notabelen van
Noordwijk, waarna het gezelschep in inmiddels
gearriveerde hofrijtuigen naar Den Haag vertrok.
Uiteindelijk reisde de hertog door naar Duitsland
en sneuvelde een goed jaar later bij een gevecht
tegen de Franse troepen bij Quatre Bras.
Beperkte de herdenking in Noordwijk van
tweehonderd jaar koninkrijk zich vorig jaar tot
de Douzalezing van de burgemeester, dat lag in
1913 anders. Onder leiding van Jan Kloos
organiseerden de Oranjeverenigingen een
eeuwfeest op 28 augustus. `s Morgens om negen
uur werd een `provisioneele regering` in het oude
raadhuis afgekondigd bestaande uit:

J. N. Baalbergen als Maarten van Struyk
Th. A. Oostveen als Pieter Groeneveld
H. Reekers als Job van Velsen
H. Vegt als Maarten Kruyt
F.H. Baalbergen als Willem Klaasz. Plug
C. J. W, van Riel als Jan Zonneveld
A van Dorssen als Joseph de Veer
J. Veerman als Cornelis Stegerhoek
J. Passchier Nz. als Nicolaas Ouwehand.
Na het afkondigen van een proclamatie en de
uitvoering van een zangstuk verplaatste het feest
zich naar het strand. Hier werd de op een
sleepboot aangevoerde hertog van Brunswijk
(gespeeld door A. van Beelen) en zijn gevolg door
een `menigte` mensen ontvangen. Met een aantal
wagens reden de Noordwijkse notabelen en de op
het strand aangekomen gasten daarna door de
beide dorpskernen. Onderweg werd nog even
halt gehouden bij het huis van Maarten Kruyt.
Daar sprak de ambachtsheer van Noordwijk, Van
der Does, grave van Limburg Stirum (gespeeld
door D. van Konijnenburg) de hertog toe.
In een programmaboekje, waarin we de hand van
Jan Kloos herkennen, worden nog enkele andere
feestelijkheden genoemd. Het boekje besluit met
een oproep aan de deelnemers aan het feest:
`De besturen der beide Noordwijksche
Oranjeverenigingen noodigen het publiek uit
mede te werken tot het welslagen van dit feest,
door te helpen wanordelijkheden te voorkomen
en dat men zich van drankmisbruik onthoude.
Tevens doen we een beroep op de
vergunningshouders, om hen hierbij daadwerkelijk te steunen, opdat dit vrijheidsfeest,
grootsch opgezet, op waardige wijze eindige.`
Je ziet, er is niets nieuws onder de zon. De
oranjeverenigingen zijn dan wel gefuseerd, maar
de kroegbazen moeten de zaak nog wel in toom
houden!

Noordwijkse soldaten in frans uniform onder leidng van S. Verloop en van Wijk. Zij staan in Noordwijk aan zee
voor een schuur waar bomschuiten werden gebouwd.
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Uit het archief van Arie Barnhoorn
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Water en Vuur
Peter Mulder

Een gedicht van Albert Verwey

De watertoren van Noordwijk dateert van 1917, de vuurtoren van 1921. De dichter Albert Verwey
woonde bijna aan de voet van de watertoren in de Villa Nova op de hoek van Prins Hendrikweg en
Nieuwe Zeeweg. Hij bedacht zich – in een gedicht, gepubliceerd in 1926 – dat het opeens wel erg snel
was gegaan met die watertoren in 1917, die daar opeens in zijn achtertuin was neergezet:
Had hij geslapen? Want hij stond sinds lang
Achter het zeedorp op de Hooge-Duin,
De uit roode steen gevoegde watertoren
Met muts van lood boven het venstrig hoofd,
En nooit nog, over kerk en huizen heen,
Zag hij daarginder, op die rand aan zee,
Dit Wonder.
De watertoren was gebouwd op een hoog duin dat ‘s zomers stierf van de bramen en ‘s winters het
domein was van de jeugd, die in prieksleetjes van het duin afraasden. De ‘Villa Nova’ van Verweij was
daartoe een danige sta-in-de-weg:
Mijn veelkantige toren
Paalt aan de duin die oudre dorpelingen
“De Hooge” heeten. Zomers is ze rijk
Aan bramen. Meenge winter was ze eertijds
De sleên van de jeugd. Na de eerste sneeuwval
Trok klein en groot de priekslêe naar haar top,
Zat neer, en gleed, zich met de hakken stierend,
In altijd snellere vaart, de helling langs,
En dwars de Zeeweg over, tot het hout.
In koude nachten zag men de eenen stroom
Die gleed, de andre die weer omhoog trok, laat nog
Joelde de al oudre en bandelooze jeugd.
Verwey heeft er maar last van, van al dat gejoel en gedoe van die jonge Noordwijkers en hij besluit tot
al even drastische als uiteindelijk ook bloedige maatregelen (wintersport en jeugdjolijt waren aan deze
achtenswaardige kamergeleerde niet besteed):
Spelbreker was ikzelf. Mijn huis bekleedde
De helling. Soms stoorde mijn slaap ‘t gebonk
Van sleden die te laat geremd of zorgloos
Gevierd, vóór ‘t afgegravene talud
Niet stopten, stortten, en mijn muren schudden
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Van de ongenadige stoot: geroep en kreet
Verdoemde de eigenaar die de pret bedierf.
Daarna zette ik mijn grenzen uit: de grenzen
Van andren reikten naar de mijne en ‘t scherpe
Prikkeldraad weerde een toch bemind vermaak.
Verwey komt terug op zijn watertoren:
Mijn ramen zien naar het binnendorp en zee,
‘t Land in naar Leiden, en de duinrand langs,
Akkers en weiden oover, tot aan Haarlem’s
Sint-Baaf bij heldre dagen op de kim.
Het veld is groen, maar in het voorjaar bloeien
De vroege crocus, hyacinth en tulp,
Narcissen meenge maand, en in de zomer
De hooge zwaardbloem. Zeven jaar en meer
Staat aan mijn grens die toren, en ik ken hem
Van binnen en van buiten en ik weet
Al zijn gedachten. Als hij nachtelijks waakt
Weet hij de zegen die hij is. Zijn buizen
Strekken het land in, uur aan uur, de wellen
Van ‘t Langeveld bij Lis geven hem water,
Omhooggemalen stijgt het in zijn romp
En zinkt door aldoor fijnere kanalen
Naar alle huizen. Als die koele schat
In hem beweegt, eerst komt, dan gaat, gelijklijk
En komt èn gaat, kent hij zich de weldadige
Voorziener van een streek, de dankbaar geëerde,
Tot wie men opziet en hem toch niet vreest.
Als hij zijn avondschaduw op mijn grond wierp
Zat ik daar vaak en dacht dat nooit een andre
Geworpen werd, zoo vol geluk en vrede.
“Maar nu die tweede toren” begint dan de volgende zin dreigend en dan heeft Verwey het opeens over
de vuurtoren, die zich in concurrentie moet meten met dat waterding in zijn achtertuin. Verwey kan
niet kiezen, want ook de vuurtoren heeft wel iets voor hem. De watertoren moest volgens hem ook wel
een minderwaardigheidscomplex hebben van dat gloeiende ding aan de andere einder van Noordwijk
aan Zee:
Wat baatte hem de trots dat in zijn kamers
De koele weldaad van de donkere aarde
Verzaamd werd en verzonden, als daarginder
Een schepsel was als hij, dat straalde en blonk.
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Tsja, wat doe je dan als dichter? Je meet je van de weeromstuit maar weer een paar vrijheden aan en
laat de beide torens domweg verliefd op elkaar worden. Dat scheelt jezelf ook weer een paar liter
dilemma’s, nietwaar:
Toch kwam zijn vrede. Ik weet hoe op een keer De nacht was wolkig, maar het seinlicht vlamde
Gedurig, en ik hoorde een klank als gulpen
Binnen mijn toren – woorden die mij verrasten,
Alsof een paar zich achter dat gebouw
Had neergezet en de een tot de ander sprak:
“Mijn lief, ik heb u lief, ik heb uw schoonheid
Zóó lief dat ik vergaan wou in haar licht,
Zij zal altijd mijn baak zijn, mijn verlang
Zal altoos op de wiek zijn, u omzwermen,
Niet van u laten.”

En dan kan de dichter uiteindelijk genoegzaam achterover leunen en – terwijl de Noordwijkse jeugd
nog nabloedend in het door hem gespannen prikkeldraad hangt – zich laven aan zijn dichterlijke
kunstgreep die maakt dat alles weer goed komt:
Er was in ‘t staan van die gedegen wanden
Een vrede die ik goed begreep. Ik hoorde
Luider het storten van het donkre water,
Terwijl het scheen of schooner ‘t bloeiend schijnsel
Zijn stralen-waaier uitwierp over zee.

(Albert Verwey: De Toren in: De Legende van de Ruimte, Santpoort, 1926)
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Het jaar van Maria Montessori
Willem Baalbergen
Op een bankje in het binnenland van
Suriname, met zicht op een snel stromende
rivier, sprak ik met Aldo Voute over
Noordwijk. Hij was daar in zijn jonge jaren
nog al eens geweest en logeerde dan in villa
De Pauw. Dit vakantiehuis was eigendom
van mevrouw Voute-Pierson en werd vooral
in de zomer bewoond.
in Het Huis aan Zee en daar is gestorven. Niet
dat ze er ook echt heeft gewoond, dat is pas later
bekend geworden.

Hij kreeg daar een van de slaapkamers met de
naam van een schelp. Als het te druk werd in de
villa kon worden uitgeweken naar het Huis aan
Zee, aan de Astrid-Boulevard.
Dit huis was van de bankiersfamilie Pierson,
waartoe ook mevrouw Voute behoorde. Ik
hoopte dat Aldo iets wist van het tijdelijk
bewonen van de villa door Maria Montessori,
maar dat is niet het geval. Als jongen ben ik ook
wel in het Huis aan Zee geweest. Mijn vader was
behanger en stoffeerder en verrichtte in de winter
werkzaamheden in de dan leegstaande villa`s in
De Zuid. Maar ook ik herinner me niets over een
verblijf van Montessori in het huis. Wel dat
mevrouw Van der Niet, die dacht ik in de
Abraham van Royenstraat woonde, de villa
schoon hield. Zij was niet alleen de werkster,
maar beheerde min of meer het huis. Het was
bekend dat Maria Montessori wel eens logeerde

Dit jaar, 2014, zal Noordwijk in het teken staan
van de vrouw die een nieuwe onderwijsmethode
bedacht. Onder de bezielende leiding van
Marjolein van der Jagt zijn er tal van activiteiten
te verwachten zoals een gedichtenwedstrijd voor
kinderen, lezingen, een musical en een expositie
in Museum Noordwijk. Hiervoor is contact
gelegd met de leverancier van de leermiddelen die
op de Montessorischolen worden gebruikt. Deze
firma beheert tevens een museum van waaruit
zaken geleend kunnen worden. In een volgende
Blauwdotter meer over deze expositie die in het
komende najaar en winter zal zijn te zien.
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De Stoomtram
Ees Aartse
‘65 jaar geleden kreeg Noordwijk haar stoomtram’ kopte De Noordwijker op 23 juni 1950.
Het artikel geeft de sfeer weer zoals Noordwijk was in 1885.
Noordwijk aan Zee was tot in het midden van de
19de eeuw nog zeer primitief. De Buurt had als van
ouds nog haar hoge en lage zijde, grotendeels
veroorzaakt door de opvulling van de weg met
onvaste bestanddelen aan de kant der huizen welke
in regelmatige rij stonden en prijkten met
‘voortuyntjes’of omheiningen van latten. Voor deze
huisjes stonden op een uitzondering na bankjes,
waarop verpozing werd gezocht en men bij elkaar
kwam ‘buurten’. De wegen zelf misten toen nog de
stenen plaveiing, zodat, door het drukke verkeer van
viswagens en de schelpen vissers, men, met droef
genot, na gevallen regen, de gevels der huizen zag
weerspiegelen in de uitgestrekte plassen. Na
aanbieding van een adres aan de raad door de heren
W.H.Konijnenburg en C. van Duyn omstreeks
1877 met een aanhang van 33 personen, om
bestrating van de Buurt, kwam ter raadsvergadering van 20 Mei 1879 een rapport ter tafel
van de heer L.A. v. Mels betreffende kosten met een
situatietekening van het uit te voeren werk. Het jaar
daarop kwam het werk gereed, terwijl in 1885 de
hoge klucht van de Zeeweg werd afgegraven ten
dienste van de amechtige stoomtram.

dat avondlijke bezoekers te hulp kwam was
afkomstig van de vuurbaak en tijdens
Godsdienstoefeningen van de kerkluchters. Eerst bij
request van C. van Duyn en C.Spaanderman werd
door de raad besloten het dorp in het volle licht te
plaatsen van 15 petroleumlantaarns.

De in de 16de eeuw gegraven bornput, “staande in
Galis tot Noortwijc op Zee” werd wegens het opleven
van gevaar in 1865 vervangen door een hardstenen
pomp op het Calisplein voor de kapitale som van f.
192,—. Bij het voortgaan der tijden moest ook deze
pomp het veld ruimen, werd eerst een eind opzij
geplaatst en tenslotte in 1924 geheel afgebroken door
de gebrs. Verloop.

Burgemeester Pické had, voor de verdere
ontwikkeling van de badplaats, het grote belang
van de tram ingezien. In de gemeenteraad van 9
oktober 1884 stelde de raad een krediet
beschikbaar van f. 40.000,— als bijdrage in een
stoomtramverbinding.

De verlichting liet ook veel te wensen over. Het licht,

De kiem van het badbedrijf is ongetwijfeld gelegd
door de heer W.H. van Konynenburg, logementhouder in het van ouds bekende Hof van Holland,
later zich vestigend in de oude dorpsherberg aan het
Calisplein. Deze liet uit Scheveningen een viertal
badkoetsen komen in 1866 en stelde 21 Augustus de
28-jarige Pieter Bedijn als badmeester aan.

In 1866 werd Noordwijk badplaats.
Stijntjesduin werd in 1885 doorgraven voor de
aanleg van de stoomtram. De Buurt
(Hoofdstraat) werd in 1880 bestraat, Huis ter
Duin werd tussen1883-1885 gebouwd.
Noordwijk was toe aan een tram, een stoomtram
weliswaar, maar toch, het was voor het
opkomende toerisme wel een directe verbinding
met Leiden.

De aanleg ging niet over rozen. Het waren vooral
de Rijnsburgse kwekers die in verzet kwamen.
Veel tijd en inspanning heeft het gekost om de
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Stoomtram ±1890

stukjes grond voor de aanleg van de trambaan in
eigendom te krijgen. Voor het voortbestaan van
hun bedrijf verklaarden zij eenstemmig meer
waarde te hechten aan grond dan aan het hun
geboden geld.
Op 22 juni 1885 reed de eerste stoomtram
Noordwijk-Binnen in en stopte op de Zuidboulevard, even voorbij Huis ter Duin, waar het
eindpunt was.

Stoomtram onder stoom bij remise met personeel ±1890

In 40 minuten reed de tram vanuit Noordwijk,
via Rijnsburg naar station Leiden. Dat was snel in
die tijd. In Rijnsburg moest men wel overstappen
op de tram die vanuit Katwijk kwam. Vaak stond
deze al te wachten. In 1904 was er een directe
verbinding met Leiden en behoorde het
overstappen tot het verleden.
Toen ik begin jaren ’50 van de vorige eeuw, met
de tram in Leiden naar school ging deed de
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De stoomtram stopte op de Zuid-boulevard, even voorbij Huis ter Duin.

elektrische tram er ook 40 minuten over! In 65
jaar geen tijdwinst!

Dat goddeloze monster
Men vreesde het lawaai en de snelheid van het
goddeloze monster. Iedereen kent de verhalen
over de eerste stoomtrein van Amsterdam naar
Haarlem in 1839. Al het onheil werd
gemakshalve aan de stoomtrein toegeschreven:
melkkoeien zouden zure melk geven of dood
neervallen in de wei als de trein langs reed,
paarden sloegen op hol, mensen kregen
hartklachten door de ‘hoge’ snelheid, je moest je
mond stijf dichthouden op het balkon anders
werd je door de wind opgeblazen, vrouwen
baarden spontaan of te vroeg hun kinderen, de
vruchtbaarheid zou afnemen enz. enz.
Toen de stoomtram zijn intrede deed in
Noordwijk waren al die verhalen gelukkig
achterhaald.
In de Noordwijkse stoomtram konden ongeveer
48 reizigers mee. Stapte je in Noordwijk aan Zee
in dan betaalde je 35 cent eerste klas en 25 cent

tweede klas. Vanuit Noordwijk-Binnen betaalde
je 30 cent resp. 20 cent. Dat was relatief duur.
Uit een ingezonden brief in De Noordwijker van
18 april 1891 bleek dat er een derde klas was
ingevoerd voor 30 cent (retour!) vanaf Noordwijk
aan Zee.
In de eerste klas zat je deftig op fluwelen kussens.
In de tweede klas zaten minder passagiers
(duurder) dan in de derde klas. Maar als deze
derde klas te vol zat, mocht men ook in de tweede
klas zitten. Als de tweede klas dan te vol zat
mochten tweede klas passagiers doorschuiven
naar het fluweel van de eerste klas.
Prijscompensatie werd niet toegepast.
De stoomtram vervoerde niet alleen passagiers
maar in aangekoppelde goederenwagens ook
allerhande goederen. Op vrijdag, veemarkt in
Leiden, werden de aangekochte slachtkoeien,
varkens e.d. in een veewagen naar Noordwijk
vervoerd.
wordt vervolgd
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In herinnering
Greeth van Tilburg
Willem Baalbergen
Een markant inwoonster van
Noordwijk, Greeth van Tilburg,
is overleden.
Er zullen niet veel inwoners van het dorp
zijn voor wie ze een onbekende was. Je kon
niet om haar heen. Al was het alleen maar
om de zwemlessen, die ze sinds 1951
generaties lang heeft gegeven. Velen zullen
zich nog – soms met angst en afgrijzen – de
haak herinneren waaraan je bij haar in het
water kwam te bungelen. Het lesgeven begon in het kleine bad dat door de Duitsers in de duinen was
aangelegd. Koud water meestal, betonnen randen en houten kleedhokjes, die weinig ruimte boden.
Later week zij uit naar het overdekte zwembad achter hotel Zeerust. Haar kokette rubber laarzen en de
grote haak gingen mee.
Greeth was op latere leeftijd secretaris van de cliëntenraad van Groot Hoogwaak. Zij deed dit werk met
verve en schroomde niet het de directie soms knap lastig te maken. Zo protesteerde ze bij de officiële
opening van de nieuwbouw van Groot Hoogwaak heftig tegen het feit dat alleen hotemetoten het
woord zouden voeren, terwijl de bewoners monddood werden gehouden. Dat was heel erg tegen het
zere been van Greeth en ze rustte dan ook niet voordat de voorzitter van de cliëntenraad mocht
spreken. Daarvoor moest zelfs de burgemeester plaatsmaken!
Nog in 2010 trad ze op als lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen voor “Puur Noordwijk” en in
die rol haalde ze ook nog eens de landelijke pers als “de oudste lijstduwer van Nederland.”
Greeth was niet alleen een echte, maar ook een grote Noordwijkse. Ze is 93 jaar oud geworden.
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De Blauwe Zeedistel
Kees Verweij
Wanneer we ’s zomers langs de boulevard lopen of over het nieuwe pad over de zeereep ter
hoogte van de Noordboulevard, wordt ons oog ongetwijfeld getrokken door verschillende
grote groepen distelachtige planten, die zo her en der tussen de Helm groeien.

Foto: Arie Barnhoornsr

Wanneer we ’s zomers langs de boulevard lopen
of over het nieuwe pad over de zeereep ter hoogte
van de Noordboulevard, wordt ons oog
ongetwijfeld getrokken door verschillende grote
groepen distelachtige planten, die zo her en der
tussen de Helm groeien. We noemen deze plant
een distel maar het is eigenlijk helemaal geen
distel, want deze plant hoort thuis in de familie
van de Schermbloemigen, waartoe ook o.a. het
Fluitekruid behoort. De ons bekende distels
behoren alle tot de familie der Composieten,
waartoe ook de Paardenbloemen, de
Zonnebloemen en nog vele andere planten
behoren.
De Blauwe Zeedistel komt van nature slechts
voor aan de zeekusten, maar zijn
verspreidingsgebied is heel uitgestrekt, n.l. de
kusten van Zuidwest Azië en de kusten vanaf

Noordwest Afrika tot aan de Zuidkust van
Scandinavië.
In Nederland komt hij vrij algemeen voor langs
de Noordzeekust, maar de laatste tijd is hij toch
wel wat achteruitgegaan. Vroeger werd deze plant
vanwege zijn fraaie uiterlijk veel geplukt, maar op
het ogenblik is hij wettelijk goed beschermd.
De Blauwe Zeedistel is een duinplant van open,
min of meer stuivend kalkrijk duinzand. De
gehele plant is als het ware met een grijsblauwe
waas bedekt, een soort waslaag, die hem
beschermt tegen extreme droogte, stuivend zand
e.d. Voor zijn stikstofvoorziening is hij
aangewezen op de toevoer van organisch
materiaal en bij natuurlijke omstandigheden zou
dat vooral langs de vloedlijn plaatsvinden. In
zuidelijker streken groeit deze plant aan de
duinvoet langs het zeestrand. In ons klimaat is
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dat niet mogelijk, want op zo’n onbeschutte
standplaats kan hij het niet bolwerken tegenover
de combinatie van droogte en kou en in het
voorjaar met stuivend zand blijken de
kiemplanten hiertegen niet bestand te zijn.
In ons land groeit de Blauwe Zeedistel dan ook
voornamelijk aan de lijzijde van de zeereep, waar
Helm, Duinzwenkgras de vegetatie beheersen.
Zoals gezegd is deze plant zeer afhankelijk van
regelmatig voedselaanbod. Blijkt dit op een
gegeven moment toch te weinig te zijn dan stelt
deze plant de bloei uit.
De Blauwe Zeedistel komt hier voornamelijk
voor in het Zeeuwse Deltagebieden en op de
Waddeneilanden. Aan onze Noordzeekust is deze
plant grotendeels beperkt tot de zeedorpen en
hun directe omgeving. Langs strandovergangen
door de buitenste duinenrij profiteert hij van het
stro, dat daar bij wijze van plaveisel wordt
aangevoerd
De Blauw Zeedistel is als nectarplant bijzonder
in trek bij een aantal grote en kleurige
dagvlinders, zoals de Dagpauwoog en de Kleine
Foto: Arie Barnhoornsr
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parelmoervlinder. Vooral op zonnige en
windstille dagen zijn de bloemen soms met
verschillende van deze vlinders overdekt.
In het verleden kende men de Blauwe Zeedistel
een belangrijke geneeskrachtige waarde toe en in
Engeland maakte men van de wortels een soort
lekkernij door deze te konfijten, al dan niet onder
toevoeging van oranjebloesemwater. Dit
snoepgoed noemde men “Kissing Comfits”. Deze
plant was vroeger ook het zinnebeeld van trouw
en trouwe liefde. Toen in 1540 Jacobus V een
distelorde voor trouw en ridderlijkheid instelde,
had hij het oog op deze plant laten vallen, niet
wetende dat deze plant eigenlijk geen distel was.
Het devies van deze orde was “Nemo me impune
lacessit”, hetgeen betekent”Niemand kan mij
ongestraft aanvallen”.
Literatuur: E.J. Weeda e.a., Nederlandse
oecologische flora, dl 2, Hilversum 1987.
H. Klein, Planten en hun naam, Amsterdam 1970.
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Van de bestuurstafel
Gezocht: Administratieve assistentie
Het Genootschap Oud Noordwijk wordt bemand door vrijwilligers met een zeer gevarieerde
deskundigheid en inzet die op een collegiale manier met elkaar samenwerken. Voor de
werkgroep Administratie zijn wij op zoek naar een uitbreiding.

De administratieve werkzaamheden omvatten:
Het opmaken van de kleine kas bestaande uit de contante inkomsten en uitgaven van het GON
(Veldzicht en Museum Noordwijk).
Opmaken, controleren en administreren van de museum kassa.
Het beheren en controleren van de automatische ledenadministratie van de vereniging. Hierin zijn alle
leden (ca. 2200), alle vrijwilligers en externe contacten opgenomen.
Verzendklaar maken van de Blauwdotter, het kwartaalblad van de vereniging.
Uitvoeren van diverse postzendingen, mailingen en uitnodigingen.
Logistieke ondersteuning met het doen van diverse bestellingen en eventueel doen van boodschappen.
Verwerken van de bestellingen via receptie en webwinkel.
We zoeken vrijwillige medewerker(s) die zich graag flexibel, in een collegiale omgeving, willen
inzetten voor de doelstellingen van het Genootschap Oud Noordwijk. Wij verwachten affiniteit
met administratie en boekhouding. Er wordt gewerkt met de Microsoft programma’s Word, Excel
en Access. Uw inzet voor het Genootschap is bespreekbaar.

U kunt contact opnemen met Leo Schaap, penningmeester van het Genootschap, via
lhjschaap@gmail.com of penningmeester@g-o-n.nl .
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Gezocht:
Drie actieve website redacteurs
Ten behoeve van de drie nieuw in te richten websites (g-o-n.nl , museumnoordwijk.nl en
streekmuseumveldzicht.nl) worden met spoed ook drie web-redacteurs gezocht. Een website
redacteur verzamelt actief berichten bij de diverse GON werkgroepen en plaatst deze op de
website. Daarnaast voert de webredacteur taken uit om te zorgen dat de website en webwinkel
actueel, goed vindbaar en spamvrij blijft. Graag z.s.m. reageren i.v.m. de bijbehorende cursus
in maart a.s. Wil je meer informatie, of heb je vragen stuur dan een email naar
henk@ringersma.nl.
Taken:
Bij de diverse werkgroepen/expertise groepen actief verzamelen van website stukjes(teksten) + bijbehorende plaatjes/video’s ten behoeve van plaatsing op de website.
Berichten samenstellen / redigeren conform de huisstijl en met plaatjes of video op de website plaatsen.
Media beheer uitvoeren.
SEO content voor de nieuw berichten aanmaken t.b.v. Google ranking.
Aanpassen van de bestaande pagina’s indien nodig.
Controleert de website op foute berichten en verwijdert deze.
Controleert de website op juiste werking en maakt correcties waar mogelijk en/of rapporteert
problemen aan de website beheerder.
Werkt samen met de 2 andere website redacteurs en neemt waar nodig elkaars berichten en/of taken over.
Doet onderhoud op de productenbeschrijvingen in de webwinkel
Assisteert bij het afhandelen van de webwinkel bestellingen.
Verwachte voorkennis:
Goed in Nederlandse taal.
Omgaan met computers, email & bijlagen en internet.
Enige kennis van Facebook, Twitter, en andere Sociale Media is welkom.
Kennis van Wordpress en HTML is een pré maar niet noodzakelijk.
Verwachte beschikbaarheid
Één dag in de week beschikbaar voor het uitvoeren van de taken.
Opleiding:
Elke nieuwe redacteur krijgt een cursus Wordpress die toegespitst is op de taken die gevraagd worden.

34

nr.168

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
Alexander Hotel – R. A. H. van Egmond – A.C. Groeneveld – Hotels van
Oranje B.V. – J. & B. van Stijn B.V. – J. & R. Lijm & Metselwerken – Krijn
van der Bent Keurslager – Van der Meer Makelaars en Taxateurs – Gebr.
Van der Putten B.V. – Salman Ruimtelijk Advies B.V. – Stichting Landgoed
Veldzicht – G. van Tilburg – Proeflokaal Thomas – Van Egmond Totaal
Architectuur- J.A. Verbeek & H. Kors – Villapark de Witte Raaf - Vlak en
Strak Onderhoudsbedrijf – Vlieland Dierenspeciaalzaken – Volmerk – Van
der Wiel Bouw B.V. – Restaurant De Duinrand

Project Sponsors
Rabobank Bollenstreek- Lions Club Noordwijk – Stichting
Baalbergenfonds – Fonds 1818 – Gemeente Noordwijk – Prins Bernhard
Cultuurfonds – Gravin van Bylandt Stichting – Stichting Vrienden van
Museum NoordwijkAdmiraal 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
ASP Administratiekantoor - Buro Binnen – Fixet Noordwijk – Hubo
Noordwijk – Joop Faase – Lassooy De Verfspecialist – Boekhandel Van
der Meer – Multicopy Katwijk – Notariskantoor Kruis-Sweere – Putman
Installaties B.V.

