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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
18 oktober 2014 t/m 22 februarie 2015
dinsdag t/m zaterdag. 11.00 tot 17.00 uur
zondag. 14.00 tot 17.00 uur
Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Vanaf 5 oktober 2014 t/m 5 april 2015
Zaterdag van 11.00 - 14.00 uur
Zondag van 14.00 -17.00 uur
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Deze aflevering van De Blauwdotter is door omstandigheden
iets verlaat, waarvoor onze verontschuldigingen. Maar het is
wel een speciale Blauwdotter: vrijwel geheel gewijd aan de
geschiedenis van Noordwijk in de Eerste Wereldoorlog, dezer
jaren een eeuw geleden. Redacteur Gerard de Lange heeft van
her en der allerlei bronnen opgespoord en gebruikt om een
veelzijdig beeld te schetsen van wat Noordwijk en haar
inwoners tussen 1914 en 1918 allemaal overkwam, ook al was
Nederland neutraal en ook al lag Noordwijk dan ver van de
slagvelden. Daarnaast nog de signalering van de (geheime)
aanwezigheid van ex-Keizer Wilhelm II aan in Noordwijk.
Leest u alles mee in deze speciale editie: het Winternummer
2014/2018 van De Blauwdotter.
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Gerard de Lange
Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit die vier jaar zou duren en enorme
verwoestingen en menselijk leed zou veroorzaken. In die tijd sprak men nog over de Grote
Oorlog, uiteraard niet wetend dat er nog een Tweede Wereldoorlog zou volgen. In Nederland
is altijd veel meer aandacht aan die laatste oorlog besteed. Ons land was in de jaren 1914-1918
immers neutraal en de oorlogvoerende partijen hadden er alle belang bij de Nederlandse
neutraliteit in acht te nemen. Nederland was dan weliswaar niet rechtstreeks betrokken bij de
oorlogshandelingen maar zou toch in ernstige mate de gevolgen van de oorlog ondervinden.
Van een nationale herdenking van de Grote Oorlog is vooralsnog niet veel te merken maar er
zijn wel veel lokale initiatieven. Zo is op 25 september 2014 op de Koningin Wilhelminaboulevard een gedenkteken onthuld voor alle zeelieden en marinemensen die in de Eerste én
Tweede Wereldoorlog voor de Noordwijkse kust zijn omgekomen. In deze speciale aflevering
van De Blauwdotter onderzoekt Gerard de Lange welke invloed de Eerste Wereldoorlog op
het leven in Noordwijk gehad heeft.
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Huig van der Niet†
(1923 - 2015)

In de eerste dagen van het nieuwe jaar overleed Huig van der Niet. In Noordwijk en ook
binnen het Genootschap geen onbekende. Hij was in de eerste plaats een visserman,
opgeklommen van afhouwer tot schipper. Vanaf de lagere school naar zee; in de winter naar
de visserijschool voor zijn papieren. Een visser die niet alleen zijn vak verstond maar zich in
buitenlandse havens ook verstaanbaar kon maken. Zeker toen hij wat meer tijd kreeg is hij
zich in de geschiedenis gaan verdiepen. De Noordwijkse geslachten zette hij op de kaart en
hij verdiepte zich in de geschiedenis van de hervormde kerk. Zo plaatste hij jarenlang
uitreksels van de notulen van het kerkbestuur in het plaatselijke kerkblad. Ook de
geschiedenis van de kapel in de Hoofdstraat beschreef hij in een boekje.
In het museum maakte ik kennis met hem bij het organiseren van een expositie over het
leven van Jan Kloos. Het archief van deze plaatselijke geschiedkundige was door zijn
kleindochter aan het museum geschonken, en daar werd gebruik van gemaakt. Met Gerard
de Lange zijn we zo wekenlang bezig geweest om leven en werk van Kloos uit te beelden.
Gedrieën maakten we over Kloos ook een boekje, De late bakker.
Wij herinneren ons Huig van der Niet als een fijn mens, die stond voor mening. Een man
die voor het Genootschap en Noordwijk van groot belang was.
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Noordwijk tijdens
de eerste wereldoorlog
(1914-1918)
Gerard de Lange
Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit die vier jaar zou duren en enorme
verwoestingen en menselijk leed zou veroorzaken. In die tijd sprak men nog over de Grote
Oorlog, uiteraard niet wetend dat er nog een Tweede Wereldoorlog zou volgen. In Nederland
is altijd veel meer aandacht aan die laatste oorlog besteed. Ons land was in de jaren 1914-1918
immers neutraal en de oorlogvoerende partijen hadden er alle belang bij de Nederlandse
neutraliteit in acht te nemen. Nederland was dan weliswaar niet rechtstreeks betrokken bij de
oorlogshandelingen maar zou toch in ernstige mate de gevolgen van de oorlog ondervinden.
Van een nationale herdenking van de Grote Oorlog is vooralsnog niet veel te merken maar er
zijn wel veel lokale initiatieven. Zo is op 25 september 2014 op de Koningin Wilhelminaboulevard een gedenkteken onthuld voor alle zeelieden en marinemensen die in de Eerste én
Tweede Wereldoorlog voor de Noordwijkse kust zijn omgekomen. In deze speciale aflevering
van De Blauwdotter onderzoekt Gerard de Lange welke invloed de Eerste Wereldoorlog op
het leven in Noordwijk gehad heeft.
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De mobilisatie
Nederland verklaarde zich in juli 1914
onmiddellijk neutraal en had het geluk dat de
Duitsers het bij hun opmars naar Frankrijk niet
nodig vonden over Nederlands grondgebied te
trekken. In de loop van de oorlog moest ons land
wel alle moeite doen om de neutraliteit te
handhaven. Toch zouden de gevolgen van de
oorlog ook voor ons land ingrijpend zijn.
Engeland en Duitsland hadden belang deze
Nederlandse opstelling te respecteren. Voor
Duitsland was ons land de belangrijkste
aanvoerroute voor de handel omdat Engeland
om de Duitse wateren een blokkade gelegd had.
Voor Engeland was Nederland de zwakke schakel
in die blokkade. Maar anderzijds hadden de
Engelsen vanaf de Nederlandse Noordzeekust
geen gevaar te duchten. Vandaar dat beide
partijen angstvallig in de gaten hielden of wij niet
de andere partij bevoordeelden. Engeland vond
in de gegeven omstandigheden de blokkade en
het opbrengen van neutrale schepen (dus ook
Nederlandse) gerechtvaardigd en Duitsland het
Noordwijkers die werden opgeroepen waren Cees Plug,
Willem Duindam en Pit Slats (volgende pagina)

gebruik van mijnen en onderzeeboten. Tientallen
Nederlandse koopvaardij- en vissersschepen
zouden op mijnen lopen of getorpedeerd worden.
Bovendien veroorzaakten de oorlogsomstandigheden grote schaarste aan levensmiddelen
en andere dagelijkse levensbehoeften. De
Nederlanders hadden over het algemeen meer
sympathie voor de geallieerden. Het enorme
Duitse oorlogspotentieel boezemde grote angst
in. In oktober kwam vanuit België een enorme
vluchtelingenstroom op gang die moest worden
opgevangen. Het wrede Duitse optreden in
België wekte grote woede op. Men besefte heel
goed dat het weinig gescheeld had of Nederland
had hetzelfde lot ondergaan.
Om de neutraliteit te verdedigen kondigde de
regering op 31 juli een algehele mobilisatie af.
Van de ene op de andere dag moesten
tienduizenden Nederlandse mannen hun gezin
en werkplek verlaten. Veel gezinnen verloren
zodoende hun kostwinner. De mobilisatie zou tot
het einde van de oorlog duren.
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Ook Noordwijkse mannen werden opgeroepen.
Het Nederlandse leger bestond in
die tijd uit de volgende onderdelen:
de militie (het veldleger), de
landweer, de Landstorm en de
marine. De militie bestond uit
ingelote dienstplichtigen (het
remplaçantenstelsel was in 1913
afgeschaft). De diensttijd bedroeg
zes jaar. De landweer bestond uit
eenheden die wij nu reservisten
noemen. Bij een mobilisatie kon
het staande leger zo aanzienlijk
worden uitgebreid. Dienstplichtigen werden na hun diensttijd
automatisch bij de landweer ingediend en
moesten ieder jaar een paar weken op
herhalingsoefeningen komen. De landweer was
bedoeld als volwaardige strijdmacht naast het
reguliere leger. De landweer werd ingezet voor de
bewaking van de grens, de kust, bruggen,
spoorwegen en dergelijke. De Landstorm was het
derde onderdeel dat aan het leger werd
toegevoegd. Deze werd samengesteld uit degenen
die vrijgesteld of uitgeloot waren van dienst in de
militie en allen die hun dienstplicht in militie en
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landweer hadden vervuld. De Landstorm was
bedoeld als reserve en zou alleen worden ingezet
in geval van oorlog om verliezen bij militie en
landweer op te vangen. Bij het uitbreken van de
oorlog melden zich enige tienduizenden
vrijwilligers die bij de landsverdediging wilden
helpen. Zij vormden de zg Vrijwillige Landstorm.
Ze kregen wel wapens en uniformen maar zouden
niet in actie komen. Een Nederlandse versie van
“Dad’s Army’!

Onderdak
Volgens de inkwartieringswet van juli
1914 waren burgers verplicht om zo
nodig aan militairen onderdak en voeding
te verschaffen. Daar stond natuurlijk wel
een geldelijke vergoeding tegenover. In de
praktijk kwam van de uitvoering van deze
wet overigens weinig terecht. De
gemobiliseerde militairen werden meestal
ondergebracht in leegstaande fabrieken
(veel arbeiders waren immers onder de
wapenen geroepen), magazijnen en
andere gebouwen. In Noordwijk werden
de militairen aanvankelijk ondergebracht
in de openbare school in Noordwijk
Binnen de rk meisjesschool in de
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Bronckhorststraat. De leerlingen van de openbare
school werden ondergebracht in de grote zaal
boven het politiebureau aan de Voorstraat en in
lokalen van de openbare school te Noordwijk aan
Zee. Later werden ook in de rk jongensschool aan
de Zeestraat soldaten ingekwartierd. De
meisjesschool was kennelijk niet helemaal in
gebruik bij de militairen want de katholieke
kindertjes kregen voortaan les in de
meisjesschool: de jongens in de ochtend en de
meisjes in de middag. Strikt gescheiden dus!
Gedurende de oorlogsjaren waren in Noordwijk
tussen de duizend en achthonderd militairen
gelegerd. Hoewel altijd tien procent op verlof
was, waren de scholen uiteraard niet op zo’n
grote groep berekend en bovendien zou het
onderwijs onmogelijk geworden zijn. Dus moest
er andere huisvesting gevonden worden. In
Noordwijk aan zee bivakkeerden tot maart 1915
ongeveer vijfhonderd militairen in twee grote
zalen van Huis ter Duin. De gasten en het
personeel waren inmiddels vertrokken. In
Noordwijk Binnen verbleven ze in bollenschuren
van Homan in de Kerkstraat (264 man),
Konijnenburg (131), De Groot (51) en
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Alkemade (54). Een merkwaardige bepaling was
dat de militairen van Zee en Binnen iedere
maand van verblijf moesten wisselen. Iedere
groep moest dan bij aankomst meteen het nieuwe
kwartier grondig schoonmaken: ‘Dit is voor de
algemeene zindelijkheid zeer bevorderlijk.’ De
militairen sliepen op strozakken en hadden de
beschikking over twee dekens. In het najaar en de
winter zal dit hard nodig geweest zijn want de
verwarming van de verblijven liet nogal eens te
wensen over. Noordwijk had in die tijd nog geen
rioleringssysteem en waterleiding. Daarom
werden bij alle verblijven sterke pompen
geïnstalleerd. Bij ieder kwartier was wel een
overdekte
wasgelegenheid
maar
geen
mogelijkheid om een douche of bad te nemen.
Daarom werd voorgesteld de manschappen af en
toe naar Leidse badinrichtingen te sturen maar
dat werd toch te duur geacht. In september kon
men nog in zee baden maar daarna werd het te
koud. Een gelukkige omstandigheid was dat de
meeste manschappen uit de omgeving kwamen
en zodoende bij familie (of hun eigen gezin) voor
een flinke wasbeurt terecht konden. Het sanitair
bestond uit latrines volgens het ‘tonnensysteem’.
Als urinoir diende meestal ‘een afloopende
houten plank’. Bij Homan diende als
toiletgelegenheid eerst een kuil met daarover heen
een plank met zeven zitplaatsen! Na verloop van
tijd verbeterde de situatie wat betreft verlichting,
verwarming, riolering, wasgelegenheid, sanitair et
cetera behoorlijk, want de medische rapporten
waren over het algemeen gunstig. Met name
waren de geneeskundige inspecteurs tevreden
over de persoonlijke hygiëne van de militairen.

Ziekten
Besmettelijke ziekten kwamen voorlopig onder
militairen niet voor. Dat werd in 1918 wel anders
door de uitbraak van de Spaanse Griep. Er waren
wel een paar gevallen van scabies (huidziekte).
Het aantal geslachtsziekten was gering,
‘ongetwijfeld het gevolg van den ouderdom en

10

nr.172

Hoek Schiestraat/Gooweg

getrouwden staat der manschappen, terwijl het
dichtbij huis zijn hier ook waarschijnlijk een
gunstigen invloed gehad heeft’. Het ziekenverblijf
van het kantonnement was aanvankelijk in het St.
Jeroensgesticht
ondergebracht waar men
gezelschap kreeg van Belgische vluchtelingen. Die
werden allemaal door huisarts Kervel en militaire
artsen onderzocht op besmettelijke ziekten en de
alle kinderen werden ingeënt. In 1916 werd de
militaire ziekenboeg verplaatst naar huize
Rozenhof. Beneden was plaats voor een
wachtkamer, spreekkamer, onderzoekkamer,
donkere kamer, keuken en ziekenzaal voor zes
patiënten; op eerste verdieping bevonden zich een
tweede ziekenzaal, schrijfkamer, rustkamer en een
kamer voor het personeel. Buiten wapperde een
vlag van het Rode Kruis en het geheel werd
permanent door vijf wachtposten bewaakt.
Tot het uitbreken van de Spaanse Griep was er
voor de hospiks waarschijnlijk weinig te doen.
Volgens de schaarse berichten werden tot die tijd

slechts enkele gevallen van scabies en éénmaal
roodvonk onder de militairen geconstateerd. In
de rapporten van de bataljonsarts werd verder
geregeld melding gemaakt van gevallen van
difterie (vroeger vaak ‘kroep’ genoemd) en
roodvonk onder de burgerbevolking. In augustus
1918 werden echter honderd militairen door de
Spaanse Griep getroffen. Of en hoevelen van hen
aan deze ziekte bezweken is niet bekend. Dat
geldt trouwens ook voor de lokale bevolking. De
naam Spaanse Griep ontstond omdat in Spanje in
de media uitgebreid over de ziekte geschreven
werd. De oorlogvoerenden publiceerden zo
weinig mogelijk over het virus om de
tegenstanders niet te laten merken hoe zwaar men
getroffen en dus verzwakt werd. Naar schatting
kostte de Spaanse Griep wereldwijd ongeveer
vijftig tot honderd miljoen mensen het leven.
Alleen al in Nederland waren er in november
1918 17000 slachtoffers (vergelijkbaar met
40000 nu)

nr.172

11

Kerkhofpad. Het ging hierbij steeds om
verblijven in (bollen)schuren; slechts op één adres
betrof het een groot herenhuis: Voorstraat 29 (op
de hoek met de Offemweg) bood plaats aan 25
manschappen. Voorts was er in de Voorstraat een
aparte behuizing voor de telefoonafdeling waar
zestien man werkzaam was en tevens waren
ondergebracht.

Militaire Tehuizen
Omdat Nederland niet daadwerkelijk bij de
oorlogshandelingen betrokken raakte en een
invasie op de kust niet te verwachten was, sloeg
de verveling bij de militairen snel toe. Eind
augustus 1914 werd in Noordwijk reeds het
eerste militair tehuis geopend. Daarvoor was een
deel van de voormalige kostschool beschikbaar
achter het huis van Frits Baalbergen aan de
Pension ‘Bij Zee’

Verplaatsing
Het militaire hoofdwachtlokaal was eveneens in
het St. Jeroensgesticht gesitueerd. Voorts waren
er wachtposten op de boulevard en in houten
loodsen in de duinen tussen Katwijk, Noordwijk
en Zandvoort. In het politiebureau aan de
Voorstraat was plek ingeruimd voor de provoost
en een militair arrestantenlokaal. De wachtposten
werden continu door 75 man bediend.
Maart 1915 werden de militairen in Huis ter
Duin verplaatst naar schuren bij boerderij De
Kroft van de familie Plug in de Schoolstraat (105
man), De Hollander (90), een manege (53), bij
Van Dil (Van Deijl?) (67) en tenslotte een schuur
bij Verloop (99). De manschappen van de
kustwacht schijnen ook een onderkomen
gevonden te hebben in pension ‘Bij Zee’ van de
familie De Bes. In 1917 worden in Noordwijk
Binnen slechts de straatnamen genoemd waar de
militairen verbleven: in de Voorstraat 264 man;
in de Douzastraat 251; de Pickéstraat 107; de
Zeestraat 102 en tenslotte in de Offemweg nog
eens 48. Later verhuisde nog een groep van 37
militairen van de Voorstraat naar het
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Voorstraat (naast het wachthuis van de tram,
foto’s pag 11 en 12). Dat deel was eigendom van
de familie Baalbergen, die het als
opslagplaats/werkplaats gebruikte. De directie
van Huis ter Duin en Willem van Beelen zorgden
voor de inrichting. Tegen een kleine vergoeding
konden de militairen hier koffie, thee, choco et
cetera drinken, lezen, brieven schrijven of een
spelletje doen. Er stond ook een orgel en af en toe
kwam de dominee of een legerpredikant op
bezoek om een stichtelijk woord tot de militairen
te richten. De toeloop was kennelijk zo groot dat
er ook nog een benedenlokaal werd vrijgemaakt.
In mei 1915 werd dit tehuis naar enkele
vrijstaande lokalen van de openbare school in
Noordwijk aan Zee verplaatst. Enkele weken later
opende de afdeling Noordwijk van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen een
tweede militair tehuis in een van de lokalen van
de Werkinrichting (de latere brandweerkazerne
en nu?) aan de Bronckhorststraat. Toen konden

ook de katholieken (het was tenslotte het tijdperk
van de verzuiling) niet achterblijven: in de zaal
van de RK. Jongelingsvereeniging (voorheen de
RK Jongensschool) aan de Voorstraat werd een
tehuis voor katholieke militairen geopend.
Dankzij het initiatief van majoor Kroon, de
commandant van de in Noordwijk gelegerde
militairen, konden zijn mannen ook een groot
aantal cursussen volgen, o.a. Nederlands,
rekenen, schrijven, Engels, Frans, aardrijkskunde, boekhouden, natuurkunde, tekenen en
lessen land- en tuinbouwkunde. De lessen
werden gegeven door militaire deskundigen in de
ruimte boven het militaire tehuis en in de
jongensschool aan de Zeestraat; de banken waren
door de gemeente in bruikleen afgestaan. We
mogen aannemen dat de lessen voor alle in
Noordwijk gelegerde militairen toegankelijk
waren. Door de drie (!) drankbestrijdingsverenigingen (de Volksbond tegen Drank-
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misbruik, de Gereformeerde Vereniging voor
Drankbestrijding en de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank) werd
een derde tehuis geopend in een voormalige
timmermanswerkplaats achter het huis van Blok
in de Van Limburg Stirumstraat. Een aantal
dames zorgde voor enige wandversieringen in de
vorm van geschilderde spreuken (men mag naar
de teksten raden!).
De militairen konden dus niet alleen terecht in
maar liefst vier militaire tehuizen (of zelfs vijf, er
zou ook een militair tehuis in het pension van De
Bes geweest zijn). Geregeld werden ook
ontspanningsavonden (cabaret, toneel, zang,
muziek, film) georganiseerd in het Hof van
Holland, café Fortuin (de voorloper van hotelrestaurant Royal) en het Huis ter Duin. Een van
de hoogtepunten was het optreden van de
Rotterdamse humorist Maupie Staal. In maart
1915 werd een feestavond georganiseerd in Huis
ter Duin voor de mannen van de 4e compagnie
van het 28ste Landweerbataljon. De slaapzaal
werd in een feestzaal veranderd. Nadat de
soldaten eerst waren opgeroepen ‘om goed en
bloed veil te hebben voor vorstin en vaderland’
kon een komisch duo uit Leiden zijn kunsten
vertonen. Nummers als ‘De koster’, ‘Krelis is
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gemobiliseerd’, ‘militaire moppen’ en ‘Krelis het
commissielid’ vielen kennelijk zeer in de smaak.
De militairen zaten zelf ook niet stil. Onder de
landweermannen zaten musici die af en toe
meededen. Ze vormden een eigen orkestje en
gaven een uitvoering in Hof van Holland. Een
dubbel mannenkwartet gaf een zanguitvoering en
men
verzorgde
een
pantomimeen
cabaretoptreden. De militairen zagen ook kans
om een eigen fanfare- en harmoniekorps op te
richten die in café Fortuin en in de open lucht
verschillende uitvoeringen gaven. Ook de
gymnastiek vereniging D.O.S. profiteerde van de
aanwezige militairen. De vereniging leidde een
kwakkelend bestaan omdat een aantal leden
elders zijn militaire dienstplicht vervulde. In
Noordwijk gelegerde militairen namen hun
plaats is. Op een weiland aan het eind van de
Schoolstraat
werden
sportwedstrijden
georganiseerd.

Belgische vluchtelingen
Toen op 4 augustus 1914 het Duitse leger België
binnenviel om vandaaruit naar Frankrijk te
trekken kwam er direct een vluchtelingenstroom
richting Nederland op gang. Na de val van
Antwerpen op 10 oktober werd het grootste
aantal vluchtelingen werd bereikt. Binnen enkele
maanden passeerden naar schatting een miljoen
Belgische burgers en veertigduizend militairen de
Nederlandse grens. Ter vergelijking: ons land
telde toen ruim zes miljoen inwoners. Nederland
was verplicht de militairen te ontwapenen en te
interneren. De burgervluchtelingen werden over
het hele land verspreid ondergebracht. Ze werden
opgevangen door gemeenten en particulieren. De
kapitaalkrachtigen onder hen kochten of
huurden zelf woonruimte. In november keerden
de meesten weer naar huis terug. In mei 1915
waren er nog ongeveer 100 000 vluchtelingen
over en dat aantal bleef tot het einde van de
oorlog nagenoeg gelijk.
In het begin liet de regering de opvang van
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vluchtelingen zoveel mogelijk over aan het
particulier initiatief ; de overheid had slechts een
coördinerende functie. In Noordwijk werden in
oktober de eerste plaatselijke comités opgericht
die zich richtten op de (tijdelijke) huisvesting van
vluchtelingen en de voorziening in de eerste
levensbehoeften. Winkeliers zegden tegen
kostprijs de levering van de benodigde
goederen toe en huisartsen beloofden
gratis medische verzorging. Om de
activiteiten beter op elkaar af te
stemmen werd besloten tot de
oprichting van een ‘Centraal comité
voor de Belgische vluchtelingen in
Noordwijk’. Als voorzitter van dit
comité vormde burgemeester W.C.
van Panhuys de schakel tussen de
particuliere hulpverleners en de
plaatselijke en landelijke overheid. De
laatste had inmiddels toegezegd de
kosten voor onderdak en voeding van
de vluchtelingen te dekken.
In de nacht van zaterdag op zondag van 10 en 11
oktober kwamen met de laatste tram uit Leiden
108 vluchtelingen aan. In het pas gereedgekomen
St. Jeroensgesticht stonden tachtig bedden klaar.
De rest moest genoegen nemen met een strobed
op de grond. Op zondag werden nog eens 37
vluchtelingen uit Leiden opgehaald. Behalve in
St. Jeroen werden mensen ondergebracht in de
ziekenbarak aan de Duinweg en in het
‘Koloniehuis’ tegenover de tennisbanen van het
casino. Ook particulieren zoals de familie
Duyster stelden woonruimte beschikbaar. Gerard
Duyster had een drogisterij aan de Voorstraat,

maar ook een filiaal in Noordwijk aan
Zee waar op gegeven moment 22
vluchtelingen onderdak vonden.
Sommige Belgische families kwamen
met de auto en konden het zich
veroorloven een villa te huren of op
eigen kosten een kamer in een pension
te betrekken. Een van deze families zat zo ruim
behuisd in villa ‘Blonde Duinen’ dat ze nog
enkele landgenoten tijdelijk kon opnemen. In
oktober 1914 hadden 213 vluchtelingen in
Noordwijk dat toen ongeveer 7000 inwoners
telde, onderdak gevonden.
Terugkeer

Begin november begonnen de eerste
vluchtelingen alweer huiswaarts te keren. De
ziekenbarak kon worden ontruimd; de resterende
zeventien bewoners werden, evenals de
vluchtelingen in de ‘Blonde Duinen’, in het St.
Jeroensgesticht ondergebracht. Half november
vertrokken ook de gasten uit het filiaal van
Duyster. Gerard Duyster was daarvoor met enige
Belgen naar Antwerpen gereisd om daar en in
omliggende plaatsen polshoogte te nemen. Eind
november 1914 logeerden er nog ongeveer zestig
vluchtelingen in St. Jeroen maar dat aantal werd
met de week kleiner. Op 15 december vierde het
Antwerpse echtpaar Johannes de Corten Isabella
Armirotto hier nog zijn gouden huwelijksfeest.
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Familieleden uit andere plaatsen kwamen over
om het feest mee te vieren. De kapel was mooi
versierd en giften in geld en natura maakten het
mogelijk er een feestelijke dag van te maken.
In april 1915 vond het bestuur van St. Jeroen het
welletjes. Tenslotte was het tehuis bedoeld om
bejaarde Noordwijkers een plekje te geven. Men
had al diverse aanvragen tot plaatsing moeten
afwijzen en dat betekende een behoorlijk verlies
aan inkomsten uit pensiongelden. Uiteindelijk
werd besloten de Belgen toch nog enige tijd te
laten blijven. Wellicht speelde hier mee dat een
deel van de opbrengst van de bloembollenveiling,
beter bekend als de kerkenveiling, als
compensatie voor de gederfde inkomsten aan het
tehuis werd geschonken. Tot het einde van de
oorlog zouden er Belgische vluchtelingen in
Noordwijk verblijven maar verreweg de meesten
keerden op zeker moment naar huis terug.

Crisismaatregelen
De oorlog veroorzaakte ook in het neutrale
Nederland grote sociale en economische
problemen. In diverse bedrijfstakken ontstond
grote werkloosheid. In Noordwijk liep het
toerisme aanvankelijk terug maar
herstelde zich vervolgens redelijk. De
visserij- en bloembollensector werden
sterker getroffen. De gemeenten
probeerden de gevolgen van de
werkloosheid enigszins op te vangen,
onder andere door de instelling van
werklozenkassen en het verlenen van
steun aan plaatselijke particuliere
steuncomités. In Noordwijk werd in
augustus 1914 op initiatief van Leopold
graaf van Limburg Stirum en anderen in
het Hof van Holland een dergelijk
steuncomité
opgericht.
Met
gemeentesubsidies, collecten en giften in
natura wilde men inwoners die door de
oorlogsomstandigheden
werkloos
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geworden waren of anderszins in behoeftige
omstandigheden verkeerden, de winter
doorhelpen. De oorlogsdreiging leidde ertoe dat
veel mensen levensmiddelen en brandstof
begonnen te hamsteren waardoor de prijzen
omhoog schoten. Nederland was voor graan sterk
afhankelijk van de invoer uit met name de
Verenigde Staten. Door de Engelse zeeblokkade,
bedoeld om doorvoer naar Duitsland te
verhinderen, kon niet genoeg graan worden
ingevoerd. Bovendien hielden boeren vaak
voorraden vast in de verwachting er later meer
voor te kunnen krijgen. En handelaren
verkochten liever aan Duitsland omdat dat meer
opbracht. Naast het hamsteren waren dit
allemaal oorzaken van een enorme prijsexplosie
waardoor de regering gedwongen werd snel in te
grijpen.

Distributie
De eerste regeringsmaatregel betrof het instellen
van maximumprijzen. De Levensmiddelenwet
van augustus 1914 gaf de gemeenten de
bevoegdheid levensmiddelen in beslag te nemen
en tegen door de minister vastgestelde prijzen te
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verkopen. Hiermee wilde men de voortdurende
prijsopdrijving een halt toeroepen. Deze
maatregelen hadden echter te weinig effect omdat
nog meer goederen aan de markt werden
onttrokken en vaak als smokkelwaar naar
Duitsland verdwenen. De export werd door
regeringsmaatregelen wel beperkt maar toch wist
een aantal handelaren vette winsten te maken,
terwijl een groot deel van de Nederlanders steeds
meer moeite had de eindjes aan elkaar te knopen.
Vandaar dat reeds in het voorjaar van 1915 de
eerste distributiemaatregelen van onder andere
tarwemeel, varkensvlees, spek, groente en
aardappelen genomen werden. Overigens viel het
in Noordwijk, zeker in de eerste oorlogsjaren,
blijkbaar nogal mee: de gemeente had aan het
begin van de oorlog 200 hectoliter tarwe
ingeslagen voor als de nood aan de man kwam. In
1915 kon deze voorraad die op de zolder van het
gemeentehuis lag opgeslagen, weer verkocht
worden; er hadden zich tot die tijd geen tekorten
voorgedaan.
De laatste oorlogsjaren werd de economische
situatie steeds nijpender. Behalve de Engelse
zeeblokkade belemmerde nu ook de Duitse
onbeperkte duikbootoorlog de aanvoer van
belangrijke goederen en grondstoffen. Nederland
had grote behoefte aan Duitse steenkolen maar
Duitsland wilde die alleen leveren als wij die
betaalden met aardappelen. Zo kon het gebeuren
dat ons land genoeg aardappelen voor de eigen
behoefte produceerde maar er toch een tekort
ontstond. Om de schaarse goederen zo eerlijk
mogelijk te verdelen werd in augustus 1916 de
Distributiewet ingevoerd. De regering kreeg
hiermee de mogelijkheid de productie en handel
van bepaalde goederen (levensmiddelen,
brandstoffen en andere huishoudelijke artikelen)
onder haar toezicht te plaatsen en zo te zorgen dat
de schaarse goederen tegen redelijke prijzen
eerlijk werden verdeeld. Krachtens de
distributiewet gingen brood, suiker, vet, boter,

vlees, melkproducten, zeep(poeder), turf, kolen et
cetera op de bon. Fabrikanten en de tussen- en
detailhandel werden streng gecontroleerd.
De gemeenten speelden bij de uitvoering van
deze wet een belangrijke rol. Het ambtelijke
apparaat moest worden uitgebreid en dat
betekende een forse aanslag op de gemeentelijke
financiën. De nood was overigens in de grote(re)
steden het hoogst. De schaarste zorgde ook voor
het op de markt komen van allerlei
surrogaatproducten. De laatste maanden van de
oorlog werd de situatie ook voor een groot aantal
Noordwijkse gezinnen problematisch. De
plaatselijke vakbonden probeerden tevergeefs de
gemeente te bewegen de subsidies op
levensmiddelen en brandstof te verhogen. Wel
gaf de gemeente steun aan het spontane initiatief
van een groep burgers om wekelijks een paar
duizend liter erwtensoep te koken en tegen 12
cent per liter aan inwoners met een jaarinkomen
tot duizend gulden beschikbaar te stellen. Dit was
7 ½ cent beneden de kostprijs en dat verschil
werd door de gemeente bijgelegd.

De badplaats
Noordwijk had zich begin van de twintigste
eeuw ontwikkeld tot een nationaal en
internationaal bekende badplaats. Voor de oorlog
kwamen veel Duitsers, Oostenrijkers, Hongaren
en zelfs Russen naar ‘de parel aan de Noordzee’.
In juli en augustus 1914, toen de
oorlogsverklaringen elkaar snel opvolgden en het
oorlogsgevaar steeds dreigender werd, kozen veel
vakantiegangers het zekere voor het onzekere en
braken hun vakantie voortijdig af. Op de dag van
de Nederlandse mobilisatie (30 juli) stroomden
de Nederlandse badplaatsen leeg. De overwegend
buitenlandse toeristen vertrokken om nog
ongehinderd de grens over te kunnen gaan. Ook
het personeel van Huis ter Duin vertrok waarop
het hotel werd gesloten. Begin juli 1914 had de
‘Verein für Einrichtung Deutsch-Evangelischer
Gottesdienste in Kurorten’ nog bekend gemaakt
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dat in de maanden juli en augustus
godsdienstoefeningen gehouden zouden worden
in de consistoriekamer van de Nederlands
Hervormde kerk in de Hoofdstraat. Die zullen
bij gebrek aan belangstelling wel niet doorgegaan
zijn. Ook van het aanbod dat de Duitse
badgasten van 15 juli tot 15 september op het
tramstation in Noordwijk aan Zee kaartjes
konden kopen voor een bestemming in
Duitsland en daar ook alvast hun bagage konden
afgeven, zal nauwelijks gebruikgemaakt zijn.
Het zag er dus naar uit dat de badplaats grote
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economische schade zou ondervinden. Toen
echter duidelijk werd dat Nederland buiten de
oorlog zou blijven, kwamen steeds meer
Nederlandse badgasten naar Noordwijk. Vooral
het grote aantal Utrechtenaren ( ‘Utrecht aan
Zee’) en Rotterdammers viel op. De sombere
voorspelling in ‘De Noordwijker’ dat het slechte
weer ‘dat eerder aan de herfst dan aan zomer doet
denken’ een grotere speelbreker was dan de
oorlogsgeruchten, kwam niet uit: 1914 kende een
fraaie zomer met onafgebroken prachtig weer die
de redacteur van ‘de Badcourant’ (die Adriaan
Dorsman vanaf 1900 in de
zomermaanden
uitbracht)
deed
verzuchten: ‘De zonne jublede dag in
dag uit aan den immer blauwen hemel,
als wilde zij met haar blijden
vreugdelach de wolken verjagen die op
veler voorhoofden te zien waren’. Al
met al was het aantal gasten maar
weinig minder dan in voorgaande jaren.
In 1915 werden ten noorden van het
dorp negen golfbanen aangelegd, de
eerste golfvoorziening aan de
Nederlandse Noordzeekust.
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Eldorado
In 1915 was het bezoekersaantal zelfs groter dan
vorige jaren. De hotel- en pensionhouders
moesten wegens de sterk gestegen prijzen
weliswaar fors meer uitgeven voor levensmiddelen, drank e.d. maar desondanks draaiden
ze een goed seizoen. Na deze zomer werden onder
andere aan de Noord- en Zuid Boulevard
verschillende nieuwe villa’s gebouwd, een teken
dat welgestelde Nederlanders het in Noordwijk
zeer naar de zin hadden gehad. Th. J. van Went
liet aan de Huis ter Duinstraat ‘Het Centrum’,
een garage annex pension, voor chauffeurs
bouwen. Naast die van Jan van Kan aan de Oude
Zeeweg was dit de tweede stalling voor auto’s van
gefortuneerde gasten. Er kwamen ook een paar
nieuwe winkels bij, waaronder ‘Maison D. van
Unen Andriesse’ met ‘de allerfijnste’ damesartikelen en in de Hoofdstraat een delicatessenwinkel van de firma L. Warmolts die al diverse
winkels in het Gooi exploiteerde voor een
welgestelde clientèle. Badgasten behoorden in die
jaren tot het beter bedeelde deel der natie en daar
speelde Warmolts op in met ‘versche zee- en
riviervisch, gerookte vischwaren, gedroogde en
gezouten visch, oesters, kreeften, caviaar, de
fijnste binnenlandsche- en buitenlandsche
vruchten, zoowel vers als geconserveerd, een

enorme sorteering comestibles, wild, gevogelte,
uitgesneeden vleeschwaren van de fijnste kwaliteit
enz.’. Kortom, een eldorado voor de fijnproevers.
Deze winkel zou later door Veldman als
comestibleszaak worden voortgezet.
De gemeente zorgde voor een upgrade van de
badplaats door het opnieuw laten bestraten van
de Hoofdstraat (‘die tot een bijna volmaakte
autoweg is gemetamorphoseerd’), de Douzastraat
en Schiestraat. De verwachting was dat het
volgende jaar de Wilhelminastraat en de
Molenstraat aan de beurt zouden komen,
waarmee Noordwijk aan Zee over prima
verbindingen zou beschikken. De (ontwikkelings-) Maatschappij De Toekomst die al in
1883 de Prins Hendrikweg had aangelegd, was
succesvol bezig Noordwijk te ontwikkelen tot een
mondaine badplaats.
Ook dit jaar liep de badplaats vol. Er kwamen in
totaal ongeveer 6500 badgasten. Er moesten extra
trams worden ingezet om alle gasten en hun
bagage in Noordwijk aan Zee te krijgen. In 1916
zou het aantal tot ruim vijfentachtighonderd
oplopen. In juli was het nog matig weer maar
augustus was volop zomers. Ook in dat jaar waren
de prijzen van levensmiddelen hoog, maar de
hotel- en pensionhouders en de aanleverende
middenstanders als bakkers, kruideniers, slagers
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en de winkels hebben kennelijk toch goed
verdiend. De hotels en pensions zullen vanwege
de schaarste en de distributiemaatregelen de
menu’s wel hebben moeten aanpassen. Uiteraard
waren het weer overwegend Nederlanders die
de badplaats bezochten. Ook dit en volgende
jaren ging De Toekomst gestaag door met
grootschalige duinaanplant en de aanleg van
wegen, onder meer de Koepelweg en de
Rembrandtweg en ook wegen in de noordduinen,
wat weer de bouw van villa’s stimuleerde.
Door het grote gebrek aan benzine was het aantal
auto’s wel aanzienlijk minder dan voorgaande
jaren. In deze omstandigheden deden de
stalhouders op hun beurt goede zaken. In 1917
was het aantal gasten tot bijna negenduizend
gestegen. De internationale tenniswedstrijden
waarmee Noordwijk gewoonlijk de landelijke
pers haalde, konden dat jaar en ook in 1918 bij
gebrek aan ballen (!) echter geen doorgang
vinden. Zo bezien heeft Noordwijk eigenlijk van
de oorlogssituatie geprofiteerd: de Nederlandse
upper-ten was door de oorlogsomstandigheden
Villa Mathilde
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gedwongen zijn vakantie in eigen land door te
brengen en had, hopelijk blijvend, Noordwijk
ontdekt. Noordwijk had als badplaats nationale
bekendheid gekregen. De buitenlanders zouden
naar verwachting na de oorlog ook wel weer
terugkeren.

Terugval
Het jaar 1918, achteraf gezien het laatste
oorlogsjaar, liet een terugval zien. Dat had
verschillende oorzaken: de toenemende schaarste
aan levensmiddelen en andere zaken maar vooral
de uitbraak van een besmettelijke roodvonkepidemie. Eind juli gingen al geruchten dat er
gevallen van roodvonk waren maar officieel was
hiervan nog geen aangifte gedaan. Begin augustus
bleken gasten in diverse hotels en pensions
besmet te zijn. Een aantal van hen werd, om
verdere besmetting te voorkomen, overgebracht
naar villa Mathilde aan de Zuid Boulevard.
Enkelen werden opgenomen in de gemeentelijke
ziekeninrichting van dr. C.E. Liesker. Op
1 augustus 1913 was op een duintop aan de
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Koepelweg een herstellingsoord annex
wijkgebouw geopend. Het was gesticht door de
gravin Van Limburg Stirum. Huis ter Duin werd
enige tijd ontruimd om ontsmet te worden. Op
10 augustus waren er in Noordwijk dertien
gevallen van roodvonk. Uiteindelijk zouden er in
die periode vijftig gevallen geweest zijn.
De huisartsen Hermanides en Van Nes moesten
voor het kantongerecht in Leiden verschijnen op
beschuldiging dat ze niet direct bij de inspecteur
van de volksgezondheid aangifte hadden gedaan
toen ze gevallen van roodvonk hadden
waargenomen. Beide artsen beriepen zich op het
feit dat de ziekte moeilijk te diagnosticeren was
en bovendien hadden ze advies gevraagd aan een
hooggeleerde collega die patiënten in Noordwijk
bezocht had. En het was niet gebruikelijk om bij
twijfel aangifte te doen. Op 25 september werd
tegen hen een boete van vijfentwintig gulden of
tien dagen hechtenis geëist. Voor hetzelfde
kwestie waren ook aanklachten ingediend tegen
twee pensionhouders die blijkbaar bang waren
dat hun inkomsten zouden teruglopen. Het
betrof de heren W. L. Tappenbeck van Huis ter
Duin en Jac. Spruyt van pension Rembrandt.

Tegen hen eiste de aanklager een boete van tien
gulden of vijf dagen hechtenis. De kantonrechter
legde de artsen en hoteliers uiteindelijk een boete
op van tien gulden of twee dagen hechtenis.
Dokter Van Nes zou later in hoger beroep
worden vrijgesproken.
Intussen was ook de beruchte Spaanse Griep
uitgebroken die veel slachtoffers zou maken.
Begin augustus waren ruim honderd in
Noordwijk gelegerde militairen getroffen en ook
onder de Noordwijkse bevolking kwamen veel
gevallen voor. De rk jongensschool en de School
met Bijbel werden op zeker moment gesloten. De
Spaanse Griep eiste in vier maanden meer
mensenlevens dan de oorlog in vier jaar. Het is
me niet bekend hoeveel slachtoffers er in
Noordwijk gevallen zijn. Het was dus heel
begrijpelijk dat de redacteur van de Badkrant de
laatste aflevering van dat seizoen in mineur
eindigde. Hij had echter geen gelukkige pen toen
hij de gebeurtenissen van de wereldoorlog aldus
samenvatte: ‘Wij wachten op betere tijden. Er zal
wel eenmaal een eind komen aan dit onchristelijk
gedoe om ons heen’.
PADOR van Gijs van Parijs en Doorneveld
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Groentedrogerij De Kwakel van Jacob van Eeden.

De bollen- en groenteteelt
De laatste decennia van de negentiende eeuw was
de bloembollenteelt sterk toegenomen. De
exportwaarde vervijfvoudigde in die periode.
Toen de oorlog uitbrak was men bang dat de
export - het grootste deel van de productie was
vanouds voor de export bestemd – zou instorten
maar dat viel gelukkig mee. In het eerste
oorlogsjaar werden nog goede zaken gedaan. De
uitvoer bedroeg nog bijna net zoveel als in 1913.
De volgende jaren ging het echter mis; de export
zakte dramatisch in omdat de belangrijkste
afzetmarkten Engeland, Duitsland, OostenrijkHongarije en Amerika de invoer van
luxegoederen, en dat waren bloembollen
tenslotte, beperkten en tenslotte helemaal
verboden. Ook de sterke daling van de koers van
de buitenlandse valuta speelde een negatieve rol.
Vooral de laatste oorlogsjaren waren rampzalig.
De afnemende vraag zorgde voor een sterke

prijsdaling waardoor tenslotte de kosten niet
meer gedekt werden en men op den duur met
verlies teelde. De exporteurs bleven met hun
ingekochte voorraad bollen zitten en konden de
telers niet meer betalen. In de bollenhandel ligt
vaak een grote periode tussen de bestellingen en
de uiteindelijke afrekening. De daling van de
buitenlandse valutakoersen pakten toentertijd
desastreus uit. De vooruitzichten voor de
bollensector werden steeds somberder. De
onbeperkte duikbootoorlog die in 1917 begon,
maakte de uitvoer overzee totaal onmogelijk.
Vooral de kleine kwekers waren de dupe.
Vandaar dat men nieuwe bronnen van
inkomsten zocht en gevonden meende te hebben
in de groenteteelt. In 1917 werd de Codro
(Coöperatieve Groentendrogerij, - Inmakerij en
– Handel) opgericht waarbij vele telers zich
aansloten. Het drogen (en zouten) van groenten
zoals kool, wortelen, bonen en selderij gebeurde
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De Kwakel van Jacob van Eeden, Willem Alkemade en Piet de Groot

in de eigen fabriek aan de Leidse vaart bij het
vroegere station bij de Piet Gijzenbrug in
Noordwijkerhout.
Ook Noordwijk had een zogenaamde Codroveiling waar de producten van Codro werden
aangevoerd en gecontroleerd. In het eerste
oorlogsjaar werden nog goede zaken gedaan. Met
name het door de blokkade zwaar getroffen
Duitsland nam de groenten graag af. Datzelfde
jaar kon een flinke winst gemaakt onder de leden
verdeeld worden. Voor vele bollentelers
betekende het de redding van de ondergang.
Maar de vreugde was van korte duur. Vlak voor
de wapenstilstand mocht de enorme hoeveelheid
groenten van de Codro ineens niet meer worden
geëxporteerd. En het tekenen van de
wapenstilstand in november 1918 viel de export
volledig stil. Codro raakte de grote voorraden niet
meer kwijt. De vraag naar gedroogde en gezouten
groente was volledig weggevallen. De regering
had zich wel garant gesteld voor het geval het mis

mocht gaan maar die garantie bleek weinig waard
te zijn. De aangesloten telers kregen uiteindelijk
nog wel een schadeloosstelling maar hun
verliezen waren vele malen groter. Tot zijn
ontbinding in 1925 leidde de Codro een
kwijnend bestaan. Na een aantal jaren van
juridische strijd werd de coöperatie in 1925
ontbonden.

Groenten
In Noordwijk en omgeving stonden verschillende
groentedrogerijen. Aan de Westeinderbrug stond
PADOR van Gijs van Parijs en Doorneveld. Aan
de Woensdagse Watering (in de volksmond ‘het
Westend’ of ‘de Spoelsloot’genoemd) waar nu
het villaparkje Hofvenne staat op een gedeelte
van het landgoed Offem, stond de
groentedrogerij De Kwakel van Jacob van Eeden,
Willem Alkemade en Piet de Groot. Verder was
er ook nog de drogerij van Koos de Groot aan de
Douzastraat/Pickéstraat. Bij het drogen gebruikte
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men in Noordwijk een methode die al zeventig
jaar eerder door Cornelis Stegerhoek was
uitgevonden. Pador brandde in 1919 af en de
Kwakel werd omstreeks dezelfde tijd afgebroken.
Na de oorlog bloeide de bollenhandel weer snel
op en kon het bollenareaal weer aanzienlijk
worden uitgebreid. Ook de teelt van snijbloemen
werd belangrijker. Door de sterke inflatie stortte
de Duitse markt weliswaar snel in maar dat werd
meer dan gecompenseerd door de groei van de
export naar Engeland, Scandinavië en de
Verenigde Staten.

De visserij
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog was
Noordwijk nauwelijks meer een vissersplaats te
noemen. Van de vissersvloot was weinig meer
over. In 1913 was voor het laatst een bomschuit
uit Noordwijk ter haringvisserij uitgevaren. De
weinige Noordwijkse vissersschepen die er nog
waren, vertrokken in die tijd voornamelijk uit de
havens van Maassluis en IJmuiden. De laatste

NW 1 Johanna Jacoba
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reder in Noordwijk was Willem van Beelen
(overigens een geboren Katwijker!) die met twee
loggers, waaronder de NW 1 Johanna Jacoba
vanuit IJmuiden bleef vissen. In 1929 werd de
laatste logger van rederij Van Beelen aan een
Katwijkse reder verkocht. Dat jaar wordt meestal
gezien als het einde van Noordwijk als
visserplaats. Dat betekende echter niet dat er
geen Noordwijkse vissers meer waren maar die
voeren op schepen van andere rederijen. Zestien
van hen zouden tijdens de Eerste Wereldoorlog
omkomen.
Begin augustus 1914 bevonden zich bijna
achthonderd loggers en andere vissersschepen op
zee. Bij het bekend worden van het uitbreken van
de oorlog zocht men ijlings de thuishaven op.
Maar toen de eerste schrik voorbij was werd de
visserij binnen enkele weken weer hervat. Voor
reders en vissers was dat bittere noodzaak; als er
niet gevist werd, werd er ook niets verdiend. De
reders konden het dan nog wel enige tijd
uitzingen maar voor de vissersgezinnen
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betekende niet vissen meteen grote armoede. Van
spaargeld of uitkeringen was nauwelijks sprake.
Bovendien oefenden de reders zware druk uit om
weer te gaan varen. Vooral Duitsland was een
zeer lucratief afzetgebied. De vangsten waren in
die periode groot en de winsten door de stijging
van de buitenlandse vraag hoog. In 1910 bracht
een kilo haring 12 cent op, in 1917 zou dat
oplopen tot meer dan zeventig cent. 1915 en
1916 waren gouden jaren voor de visserij. Voor
de oorlog behoorden de vissers tot de slechtst
betaalden onder de beroepsbevolking. Omdat de
vissers onder andere een vast deel van de
besomming kregen, steeg ook hun inkomen
behoorlijk. Het gemiddelde weekloon steeg van
plm. vijftien tot vijftig gulden.

Risico’s
Het is dus heel begrijpelijk dat men de risico’s –
mijnenvelden en patrouillerende oorlogsschepenmaar voor lief nam. Een andere verklaring moet
wellicht gezocht worden in hun geloofsvertuiging. De vissers waren overwegend
hervormd of gereformeerd en zagen tegenslagen
en rampen als door God voorbeschikt.
Verantwoordelijkheidsgvoel doorzettingsvermogen

en gezagsgetrouwheid speelden ongetwijfeld ook
mee. Bovendien viel het tot voorjaar van 1915
met de gevaren nogal mee. Maar als snel maakte
de toenemende oorlogvoering tussen Duitsland
en Engeland op de Noordzee het vissen tot een
hachelijke onderneming. Engeland had reeds in
1914 de hele Noordzee tot oorlogsgebied
bestempeld en Duitsland verklaarde het volgende
jaar het Kanaal en alle wateren rond GrootBrittannië en Ierland tot oorlogsgebied. De
Engelsen brachten herhaaldelijk Nederlandse
vissers-( en koopvaardijschepen) schepen op en
ook Duitsland waarschuwde neutrale schepen
het gebied te mijden. In 1917 kondigde
Duitsland de onbeperkte duikbootoorlog af. Alle
schepen, ook die van neutrale landen, zouden
zonder waarschuwing vooraf getorpedeerd
worden. Vanwege de grote gevaren voer de
haringvloot in 1917 zelfs helemaal niet uit.
Belangrijke andere oorzaken waren het tekort aan
steenkool voor de stoomtrawlers, het gebrek aan
materiaal voor netten en ander vistuig en
bovendien werd het vanwege de schaarste steeds
moeilijker om de schepen van voldoende
proviand te voorzien. Gevolg grote werkloosheid
onder de vissers en het personeel in de
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aanverwante bedrijven. In de laatste twee
oorlogsjaren zou het verlies aan schepen en
mensenlevens dramatisch toenemen. In 1918
waren het vooral de mijnen en niet zozeer
torpederingen die hun tol eisten. In de
oorlogsjaren 1914-1918 gingen in totaal 175
vissersschepen verloren en kwamen bijna
negenhonderd vissers om het leven. Onder hen
tenminste zestien Noordwijkse vissermannen.

Werkloosheid
In 1917 werden de verliezen zo groot dat in de
tweede helft van dat jaar de hele visserij
grotendeels moest worden stilgelegd. Ondanks
de ernstige risico’s werd gedurende de rest van de
oorlog toch nog doorgevist, zij het slechts op
beperkte schaal en op een beperkte afstand van de
thuishaven. De reders wilden hun bedrijfskosten
dekken en de vissers moesten brood op de plank
hebben. Werkloosheid betekende grote armoede.
Naar schatting was de helft tot tweederde van de
vissers was in de laatste oorlogsjaren werkloos. De
meeste vissers waren afkomstig uit families die
direct of indirect bij de visserij betrokken waren.
De ellende trof daarom vaak hele families, een
buurt of dorp. Gelukkig kon een aantal
Noordwijkse vissers werk vinden in de
groentedrogerijen.Voor de nabestaanden van
omgekomen vissers werd lange tijd weinig
gedaan. De kerkelijke diakonie nam weliswaar de
zorg voor weduwen en wezen op zich maar haar
middelen waren beperkt. Leningen van de
kerkeraad en collectes moesten geregeld de
tekorten aanvullen.
Waar overheid en kerken tekort schoten, kon de
onderlinge solidariteit uitkomst bieden. In 1860
werd in Leiden de ‘Vereeniging tot voortdurende
ondersteuning der nagelaten betrekkingen van
verongelukte vissers der reederijen te Katwijk aan
Zee en Noordwijk aan Zee’ opgericht. Deze
vereniging heeft tot 1961 bestaan. Het geld werd
bijeengebracht door bijdragen van reders en
vissers en door overheidssubsidies. Plaatselijk
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werden allerlei acties op touw gezet om het fonds
te ondersteunen. In 1916 kregen 31 weduwen en
59 kinderen een bedeling: weduwen een daalder
per week, kinderen een kwartje. In de
wintermaanden resp 2,25 en twee kwartjes. Dat
was erg weinig, voor levensonderhoud was
minimaal twaalf gulden per week nodig. In 1915
werd de ‘Vereeniging-Zeerisico’ opgericht die
belast werd met de uitvoering van de
Oorlogszeeongevallenwet’, waardoor vissers en
nabestaanden wettelijk verzekerd waren van een
uitkering en in ieder geval een bestaansminimum
gegarandeerd was. In 1903 was ter ondersteuning
bij ziekte en ouderdom in Ons Huis de
vissersvereniging ‘Helpt Elkaar’ opgericht. Ook
deze vereniging verstrekte uitkeringen bij ziekte
en ouderdom.

Mijnen
Op 28 november 1917 liep de logger Johanna
Jacoba (NW 1) van rederij W. van Beelen op een
mijn waarbij alle zeven opvarenden om het leven
kwamen: schipper C. van Duijn, 29 jaar, gehuwd
en vader van twee kinderen; stuurman Jacob van
Duijn, 30 jaar, gehuwd en vader van twee
kinderen; matroos Cornelis van Rooyen, 42,
gehuwd en vader van vier kinderen; matroos
Jacob van Duin, 40, vader van drie stiefkinderen;
matroos Jan Plug Mzn, 22, ongehuwd; matroos
Dirk Plug Dzn, 18, en de zeventienjarige
Maarten van Duijvenbode. De NW 1 was op
woensdagmorgen 28 november, samen met de
logger Maria Johanna (KW 125) onder bevel van
schipper Willem Ouwehand uit IJmuiden naar
de Doggersbank vertrokken. Omstreeks
middernacht bevonden beide schepen zich in de
buurt van boei 6 in de zogenaamde vrije vaargeul.
Schipper Ouwehand die met zijn rug naar de
NW 1 stond die op ongeveer een mijl afstand
voer, zag plotseling een sterk licht in het
grootzeil. Toen hij zich omdraaide zag hij op plek
waar de Johanna Jacoba gelegen had, een zware
rookkolom waaruit een vonkenregen spatte. Een
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Mijnen voor demontage.

paar seconden volgde een zware knal. Kort
daarop was de Noordwijkse logger verdwenen.
Ouwehand voer er direct op af, bleef twee uur ter
plaatse maar zag niets meer dan wrakhout. Ook
sleepboot de Thames die eveneens in de buurt
van de rampplek was, kon niets meer vinden. Na
de vergeefse zoektocht keerde de KW 125 naar
IJmuiden terug.
In juli 1918 liep de IJmuidense logger Ena op een
mijn. Hierbij vielen zes doden, onder wie twee
Noordwijkers: stuurman M. Plug, ongehuwd, en
matroos M. van der Linden, zoon van de bekende
badman Thijs van der Linden. Hij liet een vrouw
en drie kinderen achter. Alleen schipper G. Plug
uit Katwijk overleefde ongeluk. Op het moment
van de ontploffing stond hij zelf aan het roer en
werd door de hevige schok over boord geworpen.
Nadat hij enige tijd op een van de luiken had
rondgedreven, wist hij de scheepssloep te
bereiken waarop hij een provisorisch zeiltje
maakte. Een in de buurt varende sleepboot
merkte hem ondanks zwaaien en schreeuwen niet
op. Pas na zeventien uur ronddobberen werd hij
de andere ochtend opgepikt door de SCH 313
die hem naar IJmuiden bracht.
Omstreeks dezelfde tijd werd niets meer
vernomen van de zeillogger De Hoop (KW 157)
van rederij Parlevliet uit Katwijk. Het schip was

door een torpedo getroffen of op een mijn
gelopen. De volledig Noordwijkse bemanning
kwam hierbij om het leven: schipper Jacob Vink,
36 jaar, vader van vijf kinderen; Arie van der
Zwan, 47, vijf kinderen, Dirk Hazenoot, 42, acht
kinderen; Jacob van der Niet, 24, een kind;
Jeroen Hermans, 44, zes kinderen (de laatste
werd een paar weken na het ongeluk geboren) en
zijn zestienjarige zoon Jan.
Veel mijnen spoelden aan op het strand en
worden onder strenge bewaking gedemonteerd
op een complex aan de schoolstraat. ( foto boven)

Massagraven op de Noordwijkse kust
Op de Algemene Begraafplaats aan de Oude
Zeeweg bevinden zich tal van graven van
militairen die in ‘14- ‘18 op zee de dood vonden
en van wie de stoffelijke overschotten op het
strand bij Noordwijk waren aangespoeld. Het
grote aantal mijnenvelden in de Noordzee
betekende een groot gevaar voor de neutrale
scheepvaart en visserij. Voor de neutrale
scheepvaart waren weliswaar vaargeulen vrijgehouden maar de zogenoemde contact-mijnen
raakten vaak los van hun verankering en
vormden zo een enorme bedreiging. Tientallen
Nederlandse koopvaardij- en vissersschepen
werden het slachtoffer. Veel losgeslagen mijnen
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Engelse kruiser de Hogue.

spoelden aan op de kust en veroorzaakten ook
daar vaak dodelijke ongelukken.
Op 22 september 1914, de Eerste Wereldoorlog
was net begonnen, patrouilleerden drie sterk
verouderde Engelse kruisers de Hogue, de
Aboukir en de Cressy, zonder de gebruikelijke
bescherming van torpedojagers, voor de
Nederlandse kust. Vanuit het niets werden ze op
22 mijl uit de kust van Scheveningen door de
Duitse onderzeeboot U9 tot zinken gebracht. In
totaal kwamen 1459 opvarenden om het leven,
837 werden gered en onder andere door
Nederlandse schepen aan land gebracht.
Tientallen slachtoffers spoelden aan bij Katwijk,
Noordwijk en Zandvoort. Na identificatie
werden ze alle 58 op 6 oktober met militaire eer
in een gemeenschappelijk graf op de Algemene
Begraafplaats ter aarde besteld. Het opschrift op
de eenvoudige steen luidt: ‘Unknown seamen of
the Great War 1914-1918’. Op 25 september

2014 is op de koningin Wilhelminaboulevard
een gedenkteken voor de bemanningsleden
opgericht. Overigens is dit monument bedoeld
voor alle zeelieden en marinemensen die in de
Eerste én Tweede Wereldoorlog voor de
Noordwijkse kust zijn omgekomen.

Zuidafrikanen
Op de Algemene Begraafplaats liggen ook de
stoffelijke overschotten begraven van vijf
Zuidafrikaanse soldaten. Ze maakten deel uit van
het vijfde bataljon van het South African Native
Labour Corps en behoorden daarmee tot de
geallieerde troepenmacht die in Noord-Frankrijk
de Duitsers belaagde. Zuid-Afrika was een
kolonie van het Verenigd Koninkrijk en daarmee
automatisch partij bij een oorlog die aan de
andere kant van de wereld werd uitgevochten.
Genoemde soldaten kwamen met de s.s. Mendi
met nog zevenhonderd, overwegend zwarte,
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lotgenoten naar Europa om te worden ingezet bij
het aanleggen van loopgraven in NoordFrankrijk. Op weg van Plymouth naar Le Havre
werd het schip in de vroege mistige ochtend van
21 februari in de buurt van het eiland Wight door
de veel grotere s.s. Darro geramd en letterlijk de
grond in geboord. Van de opvarenden kwamen er
616, waarvan 607 zwarte Afrikanen, om het
leven. De kapitein van de Darro nam niet de
moeite reddingsboten uit te zetten. De meeste
lijken kwamen op de Engelse kust aan, maar vijf
jongens spoelden aan bij Noordwijk en werden
daar begraven.
In maart 1915 werden op het Noordwijkse strand
drie mijnen gevonden die door personeel van de
kustwacht onschadelijk gemaakt werden. Een
stuk van een mijn van ongeveer drie kilogram
sloeg een gat in het clubgebouw van de Golfclub.
De beheerder kwam met de schrik vrij. In
december 1917 kwam tijdens hevig stormweer
een zestigtal Engelse mijnen op het strand
terecht. Ook deze werden door de kustwacht
gedemonteerd. In de loop van de oorlog zijn nog
vele mijnen bij Noordwijk terechtgekomen.

Internering krijgsgevangenen
Aanvankelijk dacht bijna iedereen dat de oorlog
hooguit enkele weken zou duren maar dat bleek
een gruwelijke vergissing te zijn: de
loopgravenoorlog zou nog jaren duren ten koste
van enorme aantallen doden en gewonden. Ook
de krijgsgevangenkampen zaten binnen de kortste
keren overvol (in Duitsland zaten in 1918 twee
miljoen krijgsgevangenen in kampen!). In 1915
nam het Internationale Rode Kruis het initiatief
om zwaargewonde en invalide krijgsgevangen uit
te wisselen. Nederland bood aan deze
uitwisselingen via Nederlands grondgebied te
laten plaatsvinden. Nederland beschouwde het
als een humanitaire plicht om behalve
vluchtelingen ook krijgsgevangenen op te nemen.
Het kweken van goodwill bij beide partijen zal
ongetwijfeld ook meegespeeld hebben. Deze

‘geluksvogels’ konden dan in betrekkelijke
vrijheid in een neutraal land het einde van de
oorlog afwachten. In de zomer van 1917 sloot de
Nederlandse regering met de oorlogvoerende
partijen een overeenkomst over de internering
van Duitse en Engelse krijgsgevangenen in het
neutrale Nederland. Het ging hierbij om
militairen en burgers die in Engeland resp.
Duitsland in een krijgsgevangenkamp zaten. Ook
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wilde Nederland behulpzaam zijn bij het
repatriëren
van
zieke
en
invalide
krijgsgevangenen. De kosten van een en ander
moesten wel voor rekening van de betrokken
staten komen. Nederland zou 8000 Duitsers en
en een even groot aantal Engelsen opnemen.
Die aantallen werd nooit bereikt. Uiteindelijk
werden ongeveer 4500 Duitse en 5500 Engelse
krijgsgevangenen opgenomen. Volgens het
internationale recht moesten krijgsgevangenen
echter geïnterneerd worden. Daarvoor werd in
juli 1917 de ‘Dienst Geïnterneerde
Krijgsgevangenen’ ingesteld. Het hoofdbureau
was gevestigd in Den Haag en verder was het
land verdeeld in een aantal ‘Gebieden’,
waaronder het ‘gebied Noordwijk’. Leiden viel
hier ook onder. ‘Noordwijk’ was aanvankelijk
alleen bedoeld voor Duitse krijgsgevangenen
maar later werden er ook Engelsen geïnterneerd.
Volgens gegevens in het archief is overigens maar
één Brit, Robert Murray uit de Schotse
havenstad North Berwick in Noordwijk zelf
terechtgekomen. Deze burger had in een kamp in
Dresden gevangen gezeten. Onder de
krijgsgevangenen bevonden zich zowel militairen
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als burgers. De laatsten bevonden zich bij het
uitbreken van de oorlog in het land van de
tegenpartij en waren daar opgesloten. Uit
Duitsland werden de krijgsgevangenen via
verschillende routes per trein aangevoerd. Vanuit
Groot-Brittannië werd de overtocht over de
Noordzee door Nederlandse schepen, waaronder
de ‘Sindoro’ en de ‘Zeeland’ uitgevoerd.

Haus Briesen
Eind februari 1918 kwam de eerste groep van
vijftien Duitse officieren in Noordwijk aan en
werd in het Hof van Holland ondergebracht. Een
dag eerder waren ze met het schip ‘Zeeland’ uit
Engeland in Rotterdam aangekomen. Ze werden
plechtig ontvangen door een hoge militair, L.
graaf Van Limburg Stirum en dominee W. van
Haaften. De zaal van het Hof van Holland was
opgesierd met groen en bloemen. Naast de
Nederlandse vlag hingen er Duitse vlaggen, en
behalve bustes van koningin Wilhelmina en prins
Hendrik prijkten aan de wanden foto’s van de
Duitse keizer Wilhelm II en generaal Von
Hindenburg. De officieren kregen aan de keurig
versierde tafel (bloemen van de burgemeester!)
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een diner aangeboden. Opmerkelijk in een tijd
dat er aan alles gebrek was. De Noordwijkse
V.V.V. had voor kaarten en een Duits gidsje
gezorgd ‘om de h.h. officieren in Noordwijk
gemakkelijk thuis te doen geraken’. Wellicht dat
ze dan nog eens als badgasten zouden
terugkomen?
Op 22 april arriveerden nog eens zesentwintig
Duitse officieren – een dag eerder met het
hospitaal annex troepenschip ‘Sindoro’ in

Rotterdam aangekomen- die behalve in Hof van
Holland in verschillende pensions ondergebracht
werden. Een aantal vond een onderkomen in
Haus Briesen aan de koningin Astridboulevard.
De Duitsers hadden er op aangedrongen vooral
Duitse officieren in Noordwijk te plaatsen opdat
die, net als hun Engelse collega’s in
Scheveningen, van een heerlijk zeebad zouden
kunnen genieten! Ze werden dus op hun wenken
bediend. Haus Briesen werd kort na 1900
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gebouwd in opdracht van de Duitse adellijke
dame Emy von Briesen. Emy was een sterk
sociaal bewogen persoon en wellicht dat ze
daarom haar villa voor internering van Duitse
officieren beschikbaar stelde. Er werd toen een
‘Malteser Heim’ in gevestigd, wat er op duidt dat
de Duitse afdeling van de Orde van Malta die
vaak samenwerkt(e) met het Duitse Rode Kruis,
erbij betrokken was. In juli arriveerden nog een
aantal Duitse burgers met uiteenlopende
beroepen: vijf kelners, een arbeider, een slager en
twee kooplieden. Waar zij werden ondergebracht
is niet bekend, waarschijnlijk in een of ander
pension. De geïnterneerden werden door in
Noordwijk gelegerde militairen bewaakt. Alles bij
elkaar zijn in Noordwijk ongeveer dertig Duitse
officieren, negen Duitse burgers en slechts één
Britse burger geïnterneerd geweest.

Dank
Eind mei bracht de Duitse generaal-majoor E.
Friedrich namens de Duitse regering een bezoek
aan Noordwijk. Bij die gelegenheid werden de
Duitse officieren in het Hof van Holland
verzameld, waar ze door zeventig Duitse kinderen
die hier een maandje verbleven om aan te sterken,
werden toegezongen. Daarna sprak de generaal
woorden van dank aan de Nederlandse regering
voor de zorg die aan de geïnterneerden besteed
werd en hij eindigde ‘met een driewerf “hoerah”
op de koningin’. Burgemeester Van Panhuys
maakte in zijn antwoord melding van de reeds
lang bestaande nauwe banden tussen beide
landen ‘die al dagteekenden uit den tijd toen de
Germaansche volksstammen zich vestigden aan
de monden van de Rijn’ (!). Volgens het Leidsch
Dagblad herinnerde hij ook aan het feit dat ‘de
badplaats onder haar eerste bezoekers tot voor
den oorlog steeds vele Duitschers had geteld’ en
sprak hij de wens uit dat ‘na den oorlog de band
wederom nauwer zou worden aangehaald’. Met
andere woorden: laat de Duitse badgasten na de
oorlog maar weer komen. Tot slot bracht de
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burgervader een dronk uit ‘op het hoofd van den
Duitsche Staat, Zijne Majesteit keizer Wilhelm
II’. Hoezo Noordwijk een plaatsje in een neutraal
land?
Na het sluiten van de wapenstilstand op 11
november 1918 werd de internering opgeheven
en geregeld dat de krijgsgevangenen naar hun
vaderland konden terugkeren.
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Herrinneringen 20ste eeuw
Ees Aartse
Vrijdag 29 maart 1963 stond in grote, vette letters op de voorpagina van De Zeekant:

Grenzen tussen Noordwijk en Katwijk worden uit
protest gesloten.
Overijlde beslissing van het gemeentebestuur?
Belanghebbenden kunnen een passeerbewijs
aanvragen
De beslissing over het sluiten van de
gemeentegrenzen met Katwijk is gevallen. Vanaf
maandag zal men niet meer ongehinderd van
Noordwijk naar Katwijk en omgekeerd kunnen
reizen. Na een besloten zitting van vier en een half
uur heeft het Noordwijkse gemeentebestuur de
beslissing over de afsluiting genomen. Hiermee is de
grenskwestie tussen Noordwijk en Katwijk, die reeds
enige weken aan het sudderen was, in een uiterst
precair stadium gekomen.
Zo begon het artikel in de krant. De grenskwestie
tussen beide gemeenten escaleerde. Het was het
gesprek van de dag die zaterdag. De wildste
verhalen deden dat weekend de ronde.
Noordwijk stond op z’n kop.
Nu weten we dat het een zeer geslaagde
1-aprilgrap was, maar de ‘verzonnen’ feiten
waren heel overtuigend zoals uit bijgaande zin
blijkt:
Aanvankelijk werd verondersteld, dat dit besluit
van b.en w. van Noordwijk te maken had met de
datum van ingang: 1 april. Deze veronderstelling is
echter ongegrond. Bij navraag bij het Katwijkse
gemeentebestuur kon geen bevestiging van de
maatregel verkregen worden. Wel is bekend
geworden, dat b.en w. van Katwijk overwegen om

op zaterdagmiddag een spoedvergadering van de
gemeenteraad te beleggen.
De krant strooide nog meer zout in de wonden.
De Zwarteweg zou met een slagboom worden
afgezet. Er was een foto afgedrukt waarin de
situatie van de slagboom was aangegeven. De
wethouders Sedelaar en Vogelaar onthulde het
bord met de tekst: ‘controle passeerbewijzen’ dat
bij de slagboom geplaatst zou worden. (Een jaar
daarvoor had Wethouder Vogelaar het bord
‘Vogelaardreef’ onthuld van de naar hem
genoemde weg. De foto van deze onthulling werd
gemanipuleerd om te dienen als bord bij de
slagboom op de Zwarteweg). Ook de Provinciale
weg naar Katwijk viel onder de beslissing om
afgesloten te worden.
Op de secretarie van de gemeente Noordwijk
waren passeerbewijzen verkrijgbaar, getekend
door burgemeester van Berckel en hoofdinspecteur van politie Merckelbach, om via de
Zwarteweg naar Katwijk te kunnen gaan. Hoe
zo’n passeerbewijs er uit zag was bij het artikel
gevoegd. De kop wat verderop in de krant: Drie
drukkerijen ingeschakeld voor drukken van
passeerbewijzen, maakte het artikel nog ‘echter’.
In een apart kadertje met de kop: Wat gebeurt er
met de passagiers van de N.Z.H.? Nu weten we
dat het een zwamverhaal was. De ‘echtheid’ werd
nog ‘echter’. Uitgebreid werden de problemen
geschetst welke passagiers wel en geen
passeerbewijzen moesten laten zien; een scheiding
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tussen Noordwijkers en niet-Noordwijkers dus.
De Zeekant schreef: In verband met de te
verwachten stroom van gegadigden, zal het loket
van de gemeentesecretarie ook gedurende de
middaguren geopend zijn. De passeerbewijzen zijn
strikt persoonlijk.
Een week later.
De Zeekant kopte op vrijdag, 5 april:
Velen liepen om gratis passeerbewijs.
…. 1 April….. en gelachen dat we hebben. Er zijn
namelijk toch nog een groot aantal Noordwijkers
ingetippeld. Zij hebben een passeerbewijs gehaald –
en ook gekregen – al moesten zij wat moeite doen
voor het verkrijgen van de vereiste handtekeningen.
Met passeerbewijzen via de sluizen toegang tot katwijk
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Uit het artikel bleek dat ongeveer honderddertig
mensen naar de secretarie zijn gegaan om een
passeerbewijs aan te vragen. Over het algemeen
genomen kon men de grap wel waarderen. Op de
secretarie hingen overal grote kalenderbladen
waarop stond dat het die dag 1 april was. De
Zeekant adviseerde om het passeerbewijs in te
lijsten en als een curiositeit boven je bed te
hangen. De gemeenteambtenaren kregen alle lof
voor hun sportieve medewerking.
De krant sluit af met:
Nog een ding. De hele 1-aprilmop is voorbereid
door drie man. Er is geen massa-regie toegepast en
toch heeft iedereen meegedaan, of ze beetgenomen
waren of niet. Leuk. Mogen we dan tot besluit
concluderen dat we met z’n allen een heerlijk
vreemd volk zijn.
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Strandvondst
Sjaan van Kekeren- Brouwer
Op 28 februari 2007 bracht een onbekende man een strandvondst naar het museum.

Het was een onmooglijk klein vies ding. Na een
badje en zilverpoets begon het langzamerhand te
dagen dat het wel een heel mooi voorwerpje
was.Het bleek een zilveren schoengesp voor een
vrouw uit de 19e eeuw te zijn.Schoengespen zijn
van bodemonderzoek bekend vanaf de 13e eeuw.
Het zijn ook de meest voorkomnde bodemvondsten, Ze zijn er in het vierkant, rechthoekig,
rond of ovaal. Ze kunnen van goud zijn, zilver,
metaal en zijn vaak in brons gegoten. De
schoengespen kwamen algemeen voor bij
streekdracht in nederland. Ook uit de omstreken
van leiden is dat bekend. al naar gelang de
financiéle hoedanigheid van de drager waren ze
van heel simpel en klein tot groot en rijk versierd.
Versiering van schoenen is van alle tijden, ook nu
nog. De schoengesp is de enige die in het bezit is
van het museum. Wie vindt het ontbrekende
exemplaar?
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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.

Duitse keizer Wilhelm II

