
 

 

 

 

 

 

 

 
2022-2 februari 2022 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand februari. 
 
Expositieruimte weer open! 
Gelukkig zijn zo goed als alle maatregelen opgeheven. Dit neemt niet weg dat het virus nog steeds rondwaart en 
kwetsbaren zichzelf moeten blijven beschermen. Een mondkapje is niet meer nodig, maar we gaan er vanuit dat 
iedereen rekening met elkaar blijft houden. Zoals vanouds bent u op woensdag, vrijdag en zaterdag welkom tussen 
13:00 en 16:00 uur. De tentoonstelling over VVSB blijft staan tot half maart. 
 
Lezing John Skinner 
Op vrijdag 18 maart zal historicus Jeroen Salman een lezing geven over de Hollandse 
jaren van John Skinner. De kleurrijke Engelsman John Skinner (1772-1839) bezocht 
in de jaren 1788-1789 de Franse kostschool van Joseph de Veer in Noordwijk. In die 
periode schreef hij een uniek en onthullend dagboek. Het dagboek, opgebouwd uit 
27 rijmende brieven, biedt niet alleen een fraai inkijkje in het leven van een 
kostschoolleerling, maar beschrijft ook het gedrag, de kleding en het taalgebruik van 
bekende en onbekende Hollanders. Het bevat daarnaast beeldende beschrijvingen 
van het omringende landschap, van Hollandse steden en dorpen, van sport, spel en 
feesten en van historische gebeurtenissen. In deze lezing zal een aantal van die 
observaties worden behandeld, met onder andere aandacht voor een bijzondere 
voetbalwedstrijd uit 1789, waarbij Noordwijk en Noordwijkerhout het speelveld 
vormden. 

 

 De lezingen vinden voortaan plaats in de zaal van ontmoetingscentrum 
Puyckendam aan de Pilarenlaan 4. De toegangsprijs moet daarom helaas omhoog 
naar € 5,-. Donateurs krijgen korting en betalen € 3,- per kaartje. Op vertoon van 
uw bewijs van betaling kunt u 2 kaartjes met korting kopen in het museum. Lukt 
het niet om een kaartje in het museum te halen, dan kunt u mailen naar 
info@noordwijkerhoutvantoen.nl. Aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur. 
 
Nieuwe aanwinst: vaandel  
Met hulp van een sponsor is het ons gelukt om een prachtig vaandel uit het begin 
van de vorige eeuw aan te kopen. Het is het vaandel van de Noordwijkerhoutse 
landarbeidersbond, opgericht op 17 december 1912. De foto toont een detail 
ervan. We zijn ontzettend blij dat dit vaandel bewaard is gebleven. Binnenkort 
krijgt het een plekje in het museum. 

 
 

Bloemengroet 
Het is u vast opgevallen dat naast de deur van het 
museum aan de Zeestraat steeds een prachtig 
gevulde mand met bloemen staat. Hiervoor is de 

 

heer Van Ruiten verantwoordelijk; hij ruilt met enige regelmaat de uitgebloeide 
mand om voor een vers gevuld. Via deze weg zetten wij hem eens ‘in de bloemen’; 
bedankt!! 
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