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VEBBAZINGWEKKENO

EEN IJSTON

J. Zwetsloot, Prins

Bernhardstraal 65,

schriilt:
ln Blauwdotter 105 lees ik een bericht

van
Ton van der Weiiden, dat hij omsÍeeks 31-11938, de geboortedag van koningin Beatrix,
als 11-jarig knaapje een cadeau mocht aan-

bieden bij de Íamilie Van der Luyt, van\,vege
een geboorte op 3't-Í-1938. Bij dat evenement kon hii niet in ziin dageliikse kleding een
cadeau aanbieden. Hij werd meegenomen
naar Van Wely, waar hem een piccolopakje
werd aangemeten. Miin verhaal gaat over dat
pakje.
lk was 14-15 jaar, toen ik dat piccolopakje
aankeeg om met de ijskar van Van Wely op
de boulevard te staan. Zowel in de Zuid als

Mevrouw Schmidi-BenteÍ

uit

Spanie

schrilÍt:
Vier keer per jaar brengt uw onvolprezen

Blauwdotter nostalgisch Noordwík bij ons
binnen. We beleven daar veel leesgenol aan.
Als geboren en getogen Amsterdamse bestaan mijn enige banden met uw woonplaats
uil een aantal ieugdheíinneringen. Met mijn
ouders logeerde ik vaak in het gastvriie hui§
van dokter H. van Nes en zijn vrouw L. van
Nes-Oostermeyer. (Zí en mijn moedeÍ waren
familie van elkaar). De bindinqen met Noordwijk aan Zee kwamen tot stand via Jan van

Nes en zijn vrouw L. van Nes.

Laatstge_

noemde woonl nu dicht bij haar zoon H. van
Nes, in het bejaardencentrum Sint Jeroen.

hier op de boulevard heb ik heel wat iis
verkocht. De ijskar had Van W€ly zelf ge-

Jan van Nes maakte me lid van uw genool_

maakt, het was een ronde ton, met een

dankbaar voor!
Nóg een band met Noordwijk: ik leerde er
tijdens een vakantie in Pension Duin en Dal
aan de Rembrandtweg de man kennen met
wie ik al 53 jaar lief en leed deel.
Íoen ikjong was stond het voor mij vast dat ik

parasol er bovenop. lk had dan ook altijd veel
bekijks.
lk ben in die tijd veel getotograÍeerd en nu rs
mijn vraagr kan iemand mij aan zo'n foto
helpen? lk ben er al jaÍen naar op zoek, maar
nog steeds zonder resultaat.
De ton was een grote duwwagen: in het
midden twee grote wielen, vóór oÍ achter een
klein wieltje.

schap en daar ben

ik hgm nog

steeds

later in Noordwiik wilde wonen, het lieÍst in de
zuidduinen met ziin kapitale villa's. Dat was
een jongemeisjes droom londer enige zin
voor de werkelijkheid.
En tóch, tóch woon ik sinds veertien iaar aan

zeel
Aan de Middellandse Zee wel te ver§taan.
Vanuit ons eenvoudig huurhuisje, dat we

tijdens een vakantie met de caravan ont-

RESTAURATIE

dekten, kan ik de zee horen ruisen en binnen
vijf minuten gaans staan we aan een heerlijk

ln Blauwdotter 106 stond op pagina 2 een foto
van een gíoepje schilders met als bijschrift:
"Dirk van Beelen op de ladder, verder Bert
Giezen en Admiraal." Dit is niel helemaal
correct. De jongen vooraan op de ladder met
emmer in de hand is niet Dirk van Beelen,
maar Jan van Beelen. De man met de witte
kiel links is schilder Cees Admiraal. MevÍouw
Van den Haak-Giezen van de Van Hardenbroekweg meldt, dat naast Cees Admiraal
haar vader KrÍn Giezen staat met achleÍ hem
eveneens op e€n ladder, haar broer Bert

zandskandje.
Er wonen veel Éngelsen in onze omgevrng
die net als wijvan hun pensioen genieten in dit
heerlijke klimaat.

Een van onze Britse vrienden heeft een
schoondochter met een moeder van Nederlandse afkomst.
"Waar komt je moeder vandaan?", vroeg ik
haar tjjdens haar vakantie in Alcocéber.
"Uit Noordwijkl", antwoordde ze "l\,lijn grootvader was visser- Vink, heette hij".
ls het niet verbazingwekkend dat er zelfs in
het verre Spanlè, in een badplaatsje dat niet
veel Hollanders kennen. toch weer een draad
loopt, die mij met Noordwijk verbindt?
In het winternummer van de Blauwdotter las
ik, dat op een speciale Vinkendag een
maquette was onthuld met de stamboom van
de Vinken.
Wat zou
het leuk vinden als ik de
schoondochter van mijn Engelse vrienden
met een kopie van die stamboom kon verrassen al§ 2e weer in Alcocéber is.
Nool van de redactie:
intussen naar Spanje
De stamboom

ik

is

gestuurd.

Visboet

Dik

1

Giezen. De mannen Íechts zijn tot nog toe

niet geidentificeerd. De lokatie is

de

hervoÍmde Kapel aan de Hoofdstraat, jaíen
twintig.

RESTAURATIE 2
WilSonke - van Beelen: De loto op blz.2 van
Blauwdotter 106 is mij onbekend, maar door
de verhalen van mijn vader weet ik dat opa
"klein Jantje" van Beelen aan de restauÍatie
van de kerk heeft meegewerkt. Waarschijnlijk
as het dus niet Dirk van Beelen, maar Jan van
Beelen die op de loto staat.
Op blz. 24 zil vader als voetballeÍ rechls op
de tweede rij. Nóg hoor ik zijn "dóórlopenl",
z'n vaste kreet als ik zaterdagsmiddags met
hem mee mocht naar het voetbalveld.

Spaanderman in de HuÍ6 ter Duin,traat aan het visverkopen, 1954.

NootdwijkeÉ veftellen, hoe ze doot het bnmenzoeken gefascineed zijn. De familie
Zwetsloot trok et met zeveD kinderen, twee fiet'en en twee rieten manden op uit.
Mevrouw Van Duijn uit Velp zag al haat bramen vertrupt. Mevrouw Van Duin uit de Van
de Mortelsteat kreeg een dagje bramenzoeken voor haar veíaardag. En Wim Stotk
vedaagde met zijn wienden midden in een mijnenveld. Allemaal hebben ze hun eigen
vethaal, maar hoe rcdet hun handen, des te gelukkiger ze waren.

DUBBEL GELUK
Wim Stork uit Goirle was in de ooíog op een
mooie zonnige dag's morgens vroeg ver-

uit de Van
Leeuwenstraat: Leen en zijn broer Koos van
den Heuvel. "ln de buurt van de radiopalen
verschrikkelijk veel bramen.
zaqen
Onvoorstelbaar zoveel er daar waren- Het
laat zich raden dat we in korte tijd elk een
grote hoeveelheid in onze emmers hadden.
Plots weÍd er op zo'n 50 tol 75 meter van ons
aÍ op gebiedende toon in het Duits geroepen,
dat we moesten maken dat we weg kwamen,
maar wel nauwkeLrrig via dezelfde weg als wii
gegaan waren. want werd er geroepen: jullie
zitten in een mijnenveld. Wij kropen voorzichtig achteruit terug naar het píikkeldraad.
Buiten het hek stonden de twee Duitse militairen ons op te wachten. We kregen er goed
van langs. Maar dat was nog niet het eÍgste,
die ene Duitser wilde ons onze bramen
atnemen. Toen begon Leen van den Heuvel
in het Duits (zijn moeder was van Duitse

trokken met tlvee víienden

we

afkomst, dus kende hij het een beetje) te
vertellen dat vader naar Duitsland was geroepen en er geen geld thuis was. wij
moesten van moeder bramen zoeken, dan
kon zii die verkopen en had ze geld voor eten.
De andere Duitser had medelijden en vroeg
hem ons 1e laten gaan. Na enig beràad waren
de heren het er over eens en wij moesten
maken dat we als de bliksem weg kwamen".

witbrood, dat in de lengte dooÍmidden werd
gesneden, belegd meestal met suiker en wel
eens met kaas. Niet te vergeten de ílessen
kotfie. Met de transportfiets en twee rieten
manden plus een gewone fiets op weg naar
de duinen. Doordat we maar twee fietsen
hadden, ging de tocht in etappes. De eerste rit
met de twee fietsen en twee tot drie kinderen
erop, ging vooruit, de andere gingen alvast
lopen. Op de plaats van bestemming de
kinderen eraÍ gezet, terugÍietsen en onderweg de andere kinderen opgehaald.
Eenmaal bij de "zwarte schuui' aangekomen,
was het tijd voor het eerste bakkie kotfie.
Daarna tregon het bramen zoeken, meestal
bij de reep, vlakbij de zee. De lege jampotjes
en blikjes waren vrij snel gevuld, met zo'n
koppel. Rond 1 uur gingen we "schaften". Dat
onze monden niet uitgescheurd zijn, mag een
wonder heten, zo'n homp brood was toch een
hele toer om naar binnen te werken. lvlet de
pruttelkofÍie smaakte dit nergens lekkerder
dan in de duinen. Het was dan ook het
gezelligste uurtje van de dag. Mijn vader hield

altÍd een oogje in het zeil, want er zaten al
behoorlijk veel bramen in de mand. lvijn vader

was erg waakzaam, want toen waren er ook
al vieze mannetjes in de duinen!
Het was natuurliik een sport om met een volle
mand bramen thuis te komen. Daarna had
mijn moeder, ondanks haar drukke werk-

zaamheden,

bramen
MET TWEE FIETSEN

J. Zwetsloot uit de Prins Bernhardstraat: "ln
de crisisjaren voor de tweede wereldoorlog
gingen wij met pa en zeven kinderen veel
naar de duinen om bramen te zoeken. Mijn
moeder kon nooit mee, zij moest thuisbluven
voor de winkel en voor de kleintjes. Zij maakte
wel onze proviand klaar. Die bestond uit

te

er haar handen vol aan de
verwerken voor bramensap oÍ

bramenjam. We gingen doodmoe naar bed en
sliepen als rozen.
We hebben het er nu nog vaak over met
verjaardagen. Dan halen we al die oude
verhalen weer op. Nu kun je erom iachen,
toen waren het zrvare tijden, zeer zeker met
een groot gezin. Maar ja, we zijn er toch

gekomen".

Het gezin Zwetsloot aan het schaften in duin: netgens smaakte het zo lekker.

DE GROOTSTE ZONDE
Augustus 1931. Anny van Duijn, nu wonend in
Velp, was iaar. ze schriift: "Bramen plukken. Ja, wie deed dat niet in mijn jeugd. Die
bramen groeien niet voor niets en ze zitten vol
met vitamine c. ln ons gezin werden ze dan
ook veel geplukt en gegeten, mijn vader was
er gek op. Zondags oÍ doordeweeks, als hij
thuis was van de visserij aten we na de
warme maaltijd lekkere gele oÍ roze pudding
uit een mooie vorm en daaÍoveíheen kwam
die heerlijke donkere bramensap, een echte

I

traktatie.
We hadden thuis een keldertje onder de trap
en op de planken slonden de flessen keurig
op een rij. Die flessen hadden allemaal een
mooi wit papieren mutsje op met kleine geprikte gaatjes erin. Als je zo'n fles opende, zal
er een dikke schimmelprop in de hals van de
Íles. Die schimmelprop zorgde ervoor dat de
bramensap jaren goed bleeÍ.
Was er rèmand verkouden of wat grieperig,
dan werd al snel een Íles opengetrokken. Je
leegde zo'n Íles in een pan met een zeeÍ erop,
kookte de sap op met wat suiker en als het
kookte even aanmaken met aardappelmeel
en dan maar smullen.

lvlaar hoe kwam je aan die bramen? Nu, dat
was in de schoolvakantie in augustus. 's Morgen§ aantreden van groot tot klein. Dikke
kousen aan (want je hreeg lange halen op je
benen van die bramenranken), boterhammen
mee en op naar de duinen. Mijn oudste broer
had de leiding en omdat het een heel eind was
(fietsen hadden we toen niet) hield hij om de

moed er bij ons in te houden het bramenblik
voor zich en met tlvee stokjes trommelde hij
de leukste marsen. wij als kleine militairen rn
marstempo erachter aan en zo kwam je ongemerkt in de duinen achter de dennen.
Het bramenblik was een rode jamketel van de
Betuwe, die kon je voor een dubbeltje kopen
bij de kruidenier. Ze verkochten in die tijd
losse jam uit zo'n blik. ln de duinen kwamen
de zoekertjes uit de zakken. Dat waren oude

kopjes

of een oude

kroes en dan maar

zoeken waar de meeste bramen stonden. Je
had soms plekken waar nog niet gezocht was

en dan was het zaak om zachtjes te doen,
want er waren veel kapers op de kust. De
zoekertjes leegde je in de rode bus en als hí

vol was zochten we nog even

mooie

wiinbramen om bovenop in de bus te gooien
voor het qezicht, voor als mijn moeder het blik

opende.

lvleestal gingen we over de duinen strandwaarts terug via de zeekant. Maar als je in de
duinen vanwege de warmte je kousen had
uitgedaan en als je dan in de zoute zee

stapte, wat deed dat zeer. Mijn moeder
maakte de bramen zelÍ in voor de winter,
maar als we veel hadden verkochten we ze
ook wel aan badgasten, een diep tord voor
25 cenl. Ook de gasten waren er gek op.
Op een dag waren we in de duinen en zagen
dat alles alaÍgezocht was. We liepen lerug en
keken oveÍ het draad naar de golfvelden en
daar zag het blauw van de bramen. À4iin broer
weiíelde, hí wist dat het verboden was, maar
ik dacht: hebben we dat hele eind voor niets
gelopen? Klein en mager als ik was kroop ik
door het draad en begon te plukken. Dat
lieten miin bíoer en mijn zussen niet op zich
zitten en plukken jongens in dat dorado. De
rode bus was in een ogenblik vol, maar daar
hoordan we opeens een stem en kwam een
lange dunne man op ons aÍ. Het was de heer
Dunn, die bij de golÍ werkte. We schrokken
ons wezenloos en hij zei met een halÍ
Nederlands-Engels accent: hier mogen iullie
absoluul niet verkeren. En tegen miin broer
zei hij: geel dat blik eens aan. N4ijn broer
aarzelde nog, maar hijtrok de trommel uit zijn
handen en keerde hem leeg voor onze ogen.
l\4el zi,n grote bruine schoenen trapte hij al
onze bramen stuk. De tranen sprongen me in
de ogen, die mooie blauwe bramen zomaar
moedwillig plattrappen was in mijn kinderogen
de grootste zonde die er bestond. Maar zo
ging dat vroeger, er was geen pardon. Ounn
wees met zijn vinger en zei streng: terug over
het hek. En hij bleef staan tot we er allemaal
over waren. ln de zenuwen bleeÍ ik nog
haken aan het prikkeldraad, grote winkel-

haak an mijn jurk, en daar gingen we terug
zonder lromgeÍoíel. Een grool avonluur rn
een klein kinderleven".
WE BLIJVEN ZOEKEN
Wim van Oosten, St. Jeroensweg 23, zoekt
zijn leven lang al bramen. Het begon vóór
1940, als kleuter met moeder mee, om in de

duinen tussen Noordwijk en Katwijk de
Íelbegeerde bramen te zoeken. "lk weet nog,
hoe ik schÍok, toen de eerste jeeps met
Duitse soldaten over het Íietspad reden.

De duinen werden onveilig, we waren bang
voor landmijnen en de toegang werd dan ook
verboden. Lateí, hel zal íond 1946 zijn geweest, wals ik samen met mijn broeí Bram
weer actiel bezig om die sappige vruchtjes te
verzamelen- We kregen dan na schooltijd een
beschuitbus mee en de lol was dan wie hem
het eerst vol kreeg.
ln Huize St. Jeroen woonden na de oorlog
NSB-kinderen. Miln oudeís namen enige
jaren zo'n jongen in huis. Zijn naam was Karel
Eradus en die knaap had wel zo'n gruwelijke
hekel aan bramenzoeken, dat het mijn
moeder niet lukte hem de bewusle beschuitbus in handen te drukken.
De duinen waran toen omringd met dennenbomen. Ertussen waÍen open plekken met
prachtige lichtblauwe bramen. Als je goed je
best deed, had je zo'n bus in pakweg anderhalf uur vol. ln vakantietijd gingen we vroeg
van huis. Dan durfden we over het prikkeldraad oÍ in de veÍboden zeereep te zoeken,
met de gedachte, de duinwachter zal nog wel
achter de gebreide broek liggen. We zijn
gelukkig nooit gepakt. Later moest je een
duinkaart kop€n, dat gaÍ toch een veilig
gevoel als je die bÍ je had.
Nu in mijn vuttijd zoek ik samen met mijn
vrouw. die ook verwoed zoeker is. Het
gebeurde in nogal hoog struikgewas, dat een
dikke wesp op mijn neus ging zitten. Met een
schrikreactie sloeg ik naar het diertje. Het
gevolg was, dat mel een grole boog ook mijn
11000,- kostende bril verdwenen was. Waar
ik ook keek, geen bril. lvlijn vrouw, die verderop aan het zoeken was en op m'n hulpgeroep
aÍkwam, dachl eerst dat het er blauw van de
braam was, maaÍ al gauw hielp ze me de bril
zoeken. De hoop had ik al opgegeven, toen
ze hem na lang zoeken hoog op een takje zag
hangen. We hadden achteraí gezien veel te
laag gekeken.
De bramen worden niet meer eerst gekookt
en in flessen gedaan, maar nu eeíst goed gewassen en schoongemaakt en dan ín bak-

ken ingevroren. De kwaliteit bliiÍt perlect en
een griesmeelpudding met bramensap is altijd
nog een delicatesse. Menig emmertje zoeken
we nu ook voor bejaarden die zelÍ niel meer in
de duinen kunnen komen. De natuuí die je rn
de duinen aantrett is zo mooi, je ziet hagedissen, vlinders, konijnen, fazanten, patrij-

Watedinken in het duin van de Wate eiding was geen probleem_

zen, vossen, diverse soorten bloemen en
veeÍ vogels. Dus wat ons betreft, zolang als
de benen en gezondheid hel toelaten, blijven
we bramen zoeken".

EEN DAGTAAK
Van alle Noordwijkers is mevrouw Nel van
Duin-van der Lippe, nu 86 jaar, misschien wel

het vaakst om braam geweest. Ze begon al
als meisje van een jaar oÍ acht samen met de
andere broertjes en zusies. Het was een
andere tijd. De twaalf kinderen moesten jong
meehelpen, want eí was bijvoorbeeld geen
kindertoeslag.
Het bramen zoeken begon eind juli en eind
september waren
nog bezig. Mevrouw
Van Duin kijkt er met gemengde gevoelens

ze

op terug: 'Een braampie Toeken voor

le

plezier is leuk werk, maar voor ons was het
een zware klus. ledere dag op de klompen
zeven-en-een-halve paal (kilometer) lopen
heen en zeven-en-een-halve paal teruq met
in de tussentijd uren zoeken en plukken, dat
ervoer je niet als een lolletje-

We stonden in de regel 's morgens om half
zeven op, dan was het bijkanl nog donker.
Van het lange zoeken, kreegje het in je rug en
vervolgens kwam daar nog bii het naar huis
lopen mel /o'n zware emmer braam op Je
buik. Andere ongemakken waÍen blaren op le

voeten, veroorzaakt door je klompen, en
schrammen op je handen door de braamstruiken en doorns. Het kwam voor, dat een

andere bramenzoeker een deel van

de

bramen die je zolang tussen de struiken had
verstopt, had gevonden en meegenomen.
Dat was het ergste.
l\.4ijn moeder was een echte handelsvrouw,
die ook braam opkocht van andere bíamenzoekers. Voor de verkoop had ze meest
vaste klanten, zoals het Huis ter Duin, waar
we de braam met vier emmers tegelijk
afleverden. Met allebei aan elke hand een

emmer gingen moeder en ik erop aÍ. ftrijn
moeder had een tramkaart, zodat ze ook in
de wiide omqevinq braam kon verkopen.
ln die tijd maakte je voor een jamkit braam van

vijÍ pond een gulden. Voor een melkqmmer
braam kreeg je f. 1,25, voor een waleremmeí
f. 4 en voor een flink vol etensbord t. 0,25. Aan

de deu. bij rijke lui vroegen we wat meer.'

EEN SCHONE ZOEKSTER
Jan van Duin uit de Van de Mortelstraat was
van huis uit geen bramenzoeker, maaí zijn
vrouw Lenie heeft hem enthousiast gemaakt.
À/levrouw Van Duin ging van kindsbeen af
achter de braam aan en is een schone bramenzoekster. Dat wil zeggen, dat je geen
enkel blaadje of bramenkroontje tussen haar

7
bramen vindt. AIs ze een braam vindt waar ze
het kroontje niet aÍ kan krÍgen, goojt ze hem
liever weg dan hem in haar emmer te doen.
Lenie van Duin leerde het bramenzoeken van
haar vader. Vlak na de oorloq vertrok ze
achterop de fiets bii haar vader vaak 's
ochtends om zes uur naar de radiopalen, de
bekende grijze melkkoker in de aanslag.

Opmerkelijk was, dat ze altijd een peeÍ
meenamen. Bij de Nora aangekomen, verstopten ze de Íiets in de skuiken, waarna
vader steevast zei: 'Eet eerst je peer maar
op.' En dan gingen ze aan de slag, het lielst op
plekken waar je niet mocht komen. Dat was
spannend en bovendien stond daar het

meesl.

Tegenwoordig zoekt mevrouw Van Duin
samen met haar man. ln het braamseizoen
gaan ze nooit zonder plastic zakje van huis,
want je weet maar nooit. Jaren geleden toen
ze in veMachting was, ging Jan een keer
zondeÍ haar op bíamenjacht in Bakkum. Bij
thuiskomst bracht hij verslag uit: het stikte
van de braam, als je ging zitten, had je
meteen een blauwe kont. Lenie kon moeilík
verkroppen, dat ze dat bramenÍestijn had
gemist De 2lsle augustus zou ze jatig zijn
en hoogzwanger ol niel, ze zei: 'lk hoef niks
voor m'n verjaardag te hebben als ik maar
mee mag naar Bakkum, dat zal het mooiste
cadeau zijn-'En zo gebeuröe het. iret het
hele gezin reisden ze aí naar Bakkum. Dat
dagje Bakkum resulteerde in twee volle
emmers.
Soms loopt het nog wel eens uit de hand met
die twee zoals die keer dat ze ieder met een
emmertje op pad waren, maar in het prikkel-

draad nog een plastic zak zagen hangen.
Behalve die emmertjes moest toen ook de
plaslic zak vol, zodat ze aan het eind van de
rit vier-en-en-halve emmertjes braam hadden. Het echtpaar was gebroken en ze belooÍden elkaar: 'Dat doen we nooit meer.'
Maar thuis-gekomen, zei Lenie voorzichtig:
'Als we straks een beetje vroeg eten Jan,
kunnen we vanavond misschien toch nog
even gaan.'
Vroegèr stonden de Ílessen bramensap bij
Lenie en Jan in het gelid. Bij hun verhuizing in

november 1973 verhursden er vijftig bier
flesjes braam mee. Het parool was altijd: de
Ílessen goed schoon spoelen, het sap erin.

atsluiten met een vetvrij papiertje, vastgemaakt met een garendraadje. ln dat paprer
moesten dan nog gaaties worden geprikt.
Vóór gebruik met een haaknaald het ontstane

schimmelpropje voorzichtig verwijderen. Lateí kwam een soort vet in de handel, waarmee de flessen hermetisch konden worden
aÍgesloten. Tegenwoordig gaan de bramen in
plastic zakjes in de vriezer.
POLITIE AAN DE DEUR
Maarten Plug zat in de tweede klas van de
Kokschool en was een voorbeeldige leerling
van juírouw Klomp. iraar toch, de bramen
lokten. Samen met Piet van Flooyen besloot

hij op zekere middag te spijbelen: twee
jongens van zeven jaar met een jampotje duin
in, om braam. Na schooltijd kwam een ander
kind namens juffrouw Klomp bij moeder Plug
zeggen, dat Maarten niet op school was
qeweest. Maarten: "Toen Piet en ik in de namiddag met blauwe monden van de bÍaam
thuiskwamen, was het leed dus al geschied.
M'n moeder zegt 'Dat gebeurt niet weer,
anders zwaait er wat'. l\roeder gaat vervolgens naar school om jutlrouw Klomp te
melden, dat het niet opnieuw zal gebeuren.

Niettemin komt e. een paar dagen later
beÍicht, dat ze op het gemeentehuis bij de

commissie schoolverzuim moet komen.
Engel de Witt sust de zaak daar nog wat,

maar korl daarna veÍschijnen er toch fuvee
politie-agenten bii ons op de dam met vooÍ
m'n moeder een standje en voor mij de
waarschuwjng, dat bij herhaling de tuchtschool in het vizier komt. À/l'n moeder weer
naar juffrouw Klomp en daar zwaaide wat,
maar nu voor juffrouw Klomp. lk heb daarna
geen kwaad meer bÍ jufÍrouw Klomp kunnen
doen. Verder heb ik nooit qeweten, oÍ de
politie ook bij Van Rooyen (de kouwè smid)
geweest is".
BRAEMDUIN
l\4evrouw Gerritje van den Haak-ciezen, die
deze maand tachtig jaar wordt, ging als klein
meisje van een iaar of zeven bramen zoeken
in het Tremduin. Haar vader, Krijn ciezen,
was van plan daar huizen te bouwen en
zolang de grond braak lag, stond er braam
genoeg.
Van het Tremduin af kon ie vroeger het tram-

metie naar Leiden langs zien gaan en het
horen bellen. Nu is daar de Van Hardenbroekweg en mevrouw Van den Haak woont in een
van de door haar vader g€bouwde huizen, dat
-hoe kan het ook anders- Tremduin heet.
Sinds enige tiid is haar buurman oud-GONvoorzitter Jan van Kan. ze vertelde hem op
die plek noq braam te hebben qezocht en
stelde voor ziin nieuwe huis Braemduin te
noemen. De familie Van Kan vond dat een
goed idee en er werd een mooi naambord
gemaakt mel in srerlijke letlers: Braemduin.

OVERAL GOEO VOOB

Tenslotte nog wal algemene ervaringen.
Braamzoekers zijn bekend met het veíschÍnsel van het slinken van de braam tijdens het
vervoeí. Je kunl gerusl een lknke kop op je
emmer braam maken, tegen de tijd datje thuis
komt, heb je dan gewoon een emmer vol. En
dan is er het gezondheidsaspect. Als kinderen ziek waren, biivoorbeeld darmklachten
hadden oÍ zich koortsig voelden. kwam in
menig Noordwijks gezin een Íles braam uit de
kelder. Braam was eigenlijk overal goed voor,
een dood mens weÍd er weer levend van. Oe
eerder qenoemde heer Zwetsloot vertelde,
dat een oom van buiten Noordwijk een dagje
mee om braam was geweest en sind§dien als

bij toverslag van zÍn aanhoudende gezondheidklachten was verlost, door het drinken
van bramensap en door de rust en schone
lucht in de duinen. BÍamensap zuivert het
bloed. Bij Zwetsloot hadden ze aan het eind
van de bramentÍd wel zo'n tachtig tot honderd
flessen braam in voorraad.
Kinderen die meegaan, kunnen de verleiding
om tiidens het plukken van de braam ervan te
snoepen, niet altijd weerslaan. Een rode
mond verraadt hen. De geroutineerde
zoekers steken geen enkele braam in de
mond. De praKijk heeÍt hun geleerd, dat ie
daaÍ niet aan moet beginnen, want dan blijÍ je
eten. Zij krijgen alleen rode handen. Als opvallend kenmerk van het bramenzoeken
wordt ook genoemd, dat je er moelijk mee op
kunt houden. Eenmaal bezig, blÍÍ je zoeken.
En dan de diepe schrammen op je wreven,
doordat je bleeÍ haken in de bramenranken.
Je hebt bramenzoekers, die er het lieÍst
alleen op uitgaan, maar ov€r hst algemeen
hoorje, dat iuist het met z'n allen zoeken zo'n
gezellige bezigheid is. Het is ook een sport
het meest van iedereen te vinden. Wie een
goed plekje heeft gevonden, roepi "mijn del'.
Dat betekent, dat anderen uit de buurt moeten
blijven.

grumen zoeken in de zuidduinen ín de jaren vijftig. Prcntbiefkaaft uit de vetzameling
van A e Banhoorn.

Het aanschouwen van de ravage na de mijnontploffing op de Grcnt op 12 augustus
1940.

ln De Noordwíker van 16 augustus

'1940

lazen wij het volgende:

Alhoewel het voor de inwoners onzer gemeente geen nieuwtje meer is, vooral voor
hen die de gevolgen daarvan dragen, willen
we voor het nageslacht in De Noordwuker
vastleggen, dat er jongstleden maandag een
zeemijn, die op het strand vóór het Palacehotel was aangespoeld, tot ontplofÍing is 9ekomen. Door de goede zorgen van onze gemeentelijke politie was de Boulgvard aÍgezet
en daardoor ziin er, qelukkig, geen ongevallen te vermelden.
Wd is de schade aan glasruiten zeer aanzienlijk.

COLLECTE BUITENSCHADÉ
Toen maandagmorgen onze badplaats opgeschriK werd door de ontploffing van een
aangespoelde zeemijn, waardoor een ware
ravage bleek te zijn aangericht bij verschillende ingezetenen, weíd nog dienzelfden dag

op initiatieÍ van enkele badgasten een inzameling op touw gezet, waarvan de opbrengsl
in de eerste plaats ten goede zou komen aan
hen, die het minst in staat waren de schade le
betalen.

Naar wij vernemen zal het verzamelde bedrag de volgende week in handen worden
gesteld van den Burgemeesteí, die in overleg
met de Wethouders en met de Commrssre
voor Bïzondere Nooden zorg zal dragen, dat
de veÍdeeling overeenkomstig den opzet zal
geschieden en dus de minst draagkrachtigen
onder de gekoÍÍenen het eerst in aanmerking

komen.
Het blijkt, dat het voorloopig geconstateeÍde
bedÍag zoodanig is, dat waarschijnlijk althans
de ergste klappen voor genoemde getrotÍenen
zullen kunnen worden opgevangen.
Men zal goed doen om, indien men voor een
gedeelte van deze inzameling in aanmerking
denkl le kunnen komen, ten spoedigsle zijn
schade op te geven len gemeenlehuize.
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ln de tweede wereldoorlog werkte de Nootdwijker Arie van Duyn (bijnaafi de Kries) als
geallieetd geheim agent. Hij was geen kleinlje, zodat hij na de bewijding percoonlijk
door Montgomery weÍd gedecoíeerd. De veldmaaÉchalk zei bij díe gelegenheid: "Now
we go to somebody who was rcally in the field-" ln 1944 vanuit Engeland boven Neder
land gedropt, onderhield Van Duyn de vehinding tussen Nede andse veeetsgrcepen
en Londen. Een hachel|k mafient meteen de eeÉte ochtend na de nachtelijke drcpping deed zich vooÍ toen Van Duyn in de overuolle trein naar Ede tegen een Duitse
oflicier botste. "Sorry, sit'', zei hij in een rcllex. De DuitseÍ antwoordde even automatisch mel "Never mind".
Tegen het einde van de oorlog wed Arie van Duyn geaÍesteerd en tijdens zware
vethoren ernstig geÍolled, maar hij slaagde ein te ontkomen. Hij vluchtte naat zln
geboodedorp en vond ondedak in De Ploeg aan de Píins Hendikweg, toen bewoond
doot de iamilie Tappenbeck. Vanuit een dakaampje zag hij rcgelmatig hem bekende
Nootdwijkers passeren, aan wie hij zich uilercad niet kon laten zien.
ln het boek Zíi sprcngen bij maanlicht, geschrcven doot Eddy de Roevet en uilgegeven
bij uitgeveÍij Ho andia, is een hoofdstuk aan Aie van Duyn gewijd. Daaruit volgen hiet
wat f@gmenten.

Are van Duyn voer in de meidagen van 1940
als matroos op Hr NIs Johan [Iaurits van
Nassau. Dit schip werd door de Duitsers

staande contacten te schaduwen en hiermee
na enige tijd verder te werken, nadat deze
.cellen" in orde bevonden waren- Tevens om

gebombardeerd, waarna Van Duyn, opgepikt
door de Jan van Brakel in Engeland terechtkwam, om vervolqens als malroos-kanonnieí
met Hr Ms O 23 operationeel de Noorse
wateren, de Atlantische Oceaan

bestaande groepen rnslruclre le geven in
wapengebruik, het opblazen van bíuggen,
het tot zinken brengen van schepen, het
stagneren van Íoepenverplaatsingen per

en de iíiddellandse Zee te bevaren.
ln Engeland teruggekomen

kwam hij op een wachtschip,

de Java. lerecht dat in de
haven van Portsmouth lag.
Daar werd Van Duyn benaderd

door kapitein Liettinck, om als

geheim agent voor SOE le
gaan werken (Sabotagebureau
Special Operations Executive)
Hij stemde toe en begon aan
zijn lange zware opleiding.
Op de morgen van 5 juli 1944

werden Bert de Goede
("Rummy"), Arie van Duyn
("Cribbage") en Louk t\4ulholland ("Podex")
gewaarschuwd, dat als hei weer het zorl
ioestaan de operatie's avonds zou beginnen.
Om 23.51 Lruí startte het toestel mel de díie

agenlen aan boord, richting Holland. Zij
hadden als opdrachl meegekregen be-

trein en wegvervoer, het organiseren van droppingÍields en
receptie-comités voor nieuwe

agenten en wapenleveranties

*
Ö

en, indien mogelijk, het bevrii-

I

den van de agenten die

in

Haaren gevangen zaten
(Englandspiel).

IN EEN HOGE BOOM
Om 01.42 uur precies, na het

geven van hel groene lichi,
gingen zowel de agenlen als

het pak wapens en

ander
materiaal er in één keeí uil. De

piloot was helaas iets te ver

van het pin-point aÍgeweken,
met als gevolg dat Van Duyn, Mulholland en
het pak in een roggeveld terechtkwamen en
De Goede aan de Íand van een dennenbos

rn

een hoge boom belandde. Doordat

De
Goede wat versutt was geraakl door de val,

duurde het wel even voordat Van Duyn en

1'l
lrulholland hem konden gaan bevrijden uit zijn
benarde positie. Dit viel niet mee, omdat De
Goede enkele meters boven de grond hing.
Nadat hii uit ziin parachutetuiq bevriid was,
bleef de paíachute als een baken zichtbaar
voor ieder boven in de boom hangen.

beleefdheidsopmerking van Van Duyn die

tegen een Duitse officier aanliep met de
woorden: "Sorry, sl/' De Duitser keek niet op
oÍ om maar anllvoordde prompt: "NeveÍ
mindl" Zij bereikten veilig het oudeíiik huis
van Bert de Goede.

Zij pakten het pakket uit om het

nodige
materiaal eruit te halen en begroeven de rest

hrervan mel de overgebleven parachutes in
de grond. De parachut€ die nog in de boom
hing baarde hun echter de meeste zoígen- Zii
hadden enkele uren gep.obeerd hem eruit te
krijgen, maar tegen het aanbreken van de
dag hing hij er nog steeds, wat betekende dat
alles weer opgegraven moest worden en ergens anders opnieuw begraven. De Goede
probeerde nog een keer de stille getuige uit de
boom te halen en jawel, na een ruk aan een
van de koorden kwam de paÍachute naar
beneden. (De Goede heett na de ooíog aan
SOE gevraagd waarom ze nooit geleerd
hadden een parachute uit een boom te verwijderen.)
Omskeeks vijl uur in de morgen gingen ze
langs een zandweg in de richting van Epe en
werd hun dooÍ een boer op de Íiets "goede
morgen" gewenst. Dit deed hen goed. Aan het
eind van de zandweg kwamen ze op de

hooÍdweg naar Epe. Zij staken die over en
gingen achter de heg in een weiland rusten,
omdal het te vroeg was om het dorp in te

gaan. Na onderling beraad leek het de
agenten een goed idee eerst naar de ouders
van Oe Goede in Ede te gaan, om uitte vinden
hoe de situatie was. Mulholland zou met de
bus van Epe naar Arnhem reizen en Van
Duyn en De Goede per trein- Ze spraken aÍ
elkaar op het station van Arnhem te ontmoeten en dan gezamenlijk door te reizen
naar Ede. Van Duyn en Oe Goede moesten
vrii lang op een trein wachten. ZÍ zijn toen een
tijdje op een bank in het stalion gaan zitten,
maar omdat er te veel Duitsers rondhingen
gingen ze maar weer naar buiten. Een paar
minuten voordat de lrein arriveerde wandelden zii naar binnen en kwamen langs de bank
waarop zij even tevoren gezelen hadden. Íot

hun gÍote schrik zagen ze vier kogels op de
bank liggen, die uit de broekzak van Van
Duyn gerold waren. Onopgemerkl konden zil
de kogels nog wegmotfelen. De treinreis naar
Ede verliep zonder incidenten, behalve een

EEBSTE CONTACT
Van Duyn kreeg onderdak bij de lamilie Van
de Wetering in de Graaí Florisstraat, waar hij
zijn eerste radiocontact met Londen legdeOp 1 augustus 1944 verzond Van Duyn ziln

eerste lelegram naar Londen. (Zolang de
operatie "Rummy" duurde, werden er meer
dan duizend telegrammen gezonden en onlvangen.)
Zijn zendeÍ was soms uren in de lucht en het
mag een wonder heten dat hij nooit eerder
uitgepeild is dan op de Íatale datum van 19

decembeí 19,14. Zijn uil Ede meegekomen
koerierster Didi Gaazenbeek die de meeste
berichten voor en van Van Duyn moest over-

brengen, heeft heel wat risico's gelopen,
maar is tiidens dit werk nooit gearresteerd.

Zaterdag

de

16de september ging Didi

Gaazenbeek naar De Goede en vroeg hem
om Van Duyn de volgende dag te ontmoeten,

aangezien Londen had doorgegeven dat er
een belangrijke boodschap zou uitgezonden
worden, die De Goede moest decoderen. Hij
ontmoette Van Duyn op ziin zendadres bij
dominee Smilde en begon, zodía het telegram
binnengekomen was, dit le ontcijferen.
Hel deelde mede dal er luchtlandingen bij
AÍnhem en Niimegen verwacht konden worden en de wachtwoorden voor de agenten als
zij eventueel in contact zouden komen met de
eenheden van de parachutisten. Ook stond in
het telegram dat er binnenkort vier nieuwe
agenten in Nederland de gelederen zouden
komèn vercteíken.
Op 12 november verzond Van Duyn een telegram naar het BBO met de mededeling dat er
in Flotterdam een grote razzia had plaatsgevonden, waarbij Louk l\4ulholland gearresteerd was.
Van Duyn had, toen hí van de razzia hoorde,
zijn been door een doKer in het gips laten
zetten. Toen de Ouitsers het pand binnenvie.
len, kwam een van hen aan het bed zitten,

Íookte een sigaretje en verdween. De 'patiënt' stapte van de door verborgen wapens
hobbelige deken!
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A e van Duyn (derde van |inks) direct na de oorlog in Nootdwijk. Wie
kent de veryleegsters?
Piet de Beer en

GEABRESTEERD

Arie van Duyns (mission "Cribbage")

lijÍspreuk "agent of the never come-back line"
werd tlijna bewaarheid op 19 december 1944.
Wegens het gebrek aan goede zendadressen hadden de uitzendingen op zijn laatste
adres veel te lang en met een te grote Írequentie plaatsgevonden. Dit was de Duitse
peildienst niet ontgaan en in samenwerking
met de radioafdeling van de Kriegsmarine, die
een paar straten verderop Van Duyns morse
kon waarnemen, had men het adres gevonden. Het huis behooÍde aan de heer
Elsinga ("José", de bekende Rotterdamse
verzetsleide0 en lag aan de líathenesserweg
118b.
Op de bovenste verdieping werkten Van
Duyn en zijn koerierster Didi Gaazenbeek
aan het zenden en coderen, terwiil een etage
lager de oudste zoon van de heeí Elsinga,
Folkert, met zijn vriend Jan de Bondt een

persoonsbewijzencentrale had met onder
andere een driehonderd valse stempels en

andere vervalsingsattributen.
Omstreeks half een op die bewuste 19de
december zette de Griine Polizei het hele

blok rond de À/athenesseÍweg af en moesten

de mensen die zich op straal bevonden het
dichtstbijzijnde huis binnengaan. Er mocht
zich niemand meer op straat bevinden.
ln het verdachte huis bevonden zich op dat
ogenblik Arie van Duyn, Didi Gaazenbeek en
Folkert Elsinga.
Van Duyn en Didi zagen vanuit het raam wel
wat eíra drukte buiten van heen en weer
lopende Duitsers, maar schonken er verder
geen aandacht aan. Didi Gaazenbeek: "Wij

hadden net een uitzending verzorgd en
daarna de zender (B-2) onder de vloer verborgen. Het was lunchtÍd en, je zal het wel
gek vinden, we hadden alles netjes afgewassen en opgeruimd, zonder acht te slaan op de
beneden íondstappende soldaten.
Om één uur stormden de Duitsèrs de trap op,
arresteerden de dÍie aanwezigen, brachten
de twee jongens naar boven en lieten Didi
beneden. Ze begonnen aan het verhoor van
de arrestanten dat zo onmenselijk was, dat
ongeveer veedg jaar later Arie van Duyn en

Didi Gaazenbeek er nog líchamelijk en
geestelijk de gevolgen van ondeNonden.
Ook Folkert werd niet gespaard, vooral toen
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Arie van Duyn wordt gedecoÍeed door veldmaaBchalk Monlgomery-

de DuitseÍs ontdekten dat er in de pendule op
de schoorsteen documenten verstopl zaten(Folked is op 8 maart 1945 bij Apeldoorn

geÍusiileerd na de Rauter-atfaire). De verhoren werden afgenomen door de zogenaamde
Peiltruppe onder leiding van Otto Houbrok.
Na het bezoeken van de op een lijstje gevonden zendadressen bracht Houbrok Didi,
die maar heel weinig had losgelaten, naar de
gevangenis in Schevenrngen, waar men in-

tussen ook Arie van Duyn had ondergebracht. Van Duyn, die volgens Houbrok de
langst werkende operator was die hii ooit
gearresteerd had. ondergrng in hel Oranjehotel vele verhoren, waarbij weinig waardevolle informatie aan het licht kwam. Ook ge-

bruikte codes heeft hii nièt vgrteld en het
zijden lapje waarop de getallen voorkwamen
zat zo goed verstopt, dat de Duitsers het
nooit hebben ontdekt. Ook de door Houbrok
ingeschakelde codespecialist May boekte bij
Van Duyn geen enkel resultaat. Het gebeurde

meer dan eens dat Van Duyn plotseling
midden in de nacht geweK werd, klonpen
aan kreeg (dat betekende meestal executie!)
en in het schelle licht van een schijnwerper
iemand moest herkennen en/oÍ andere informatie geven.

NAAR NOOBDWIJK

Arie van Duyn kreeg van Houbrok

de
mededeling dat Didi was geëxecuteerd, maar
hij had het gevoel dat het niet waar kon zijn.

Onmiddellijk na de bevriiding hoorde hij dat
Didi nog in leven was en met Piet de Beer
haalde hij haaÍ in Nieuwerkerk a/d lJssel op
en zij brachten haar naar Ede, waar haar
ouders hun doodgewaande dochter plotseling terugzagen. (Deze ontmoeting valt niet te
beschrijven.)
Van Duyn verbleef verder in de gevangenis
van Scheveningen, waar hij wat keukenwerk
en andere karweitjes deed om de tÍd door te
komen. Het aantal verhoren verminderde.
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Houbrok had heel goed in de gaten dat het
einde van de oorlog in zicht kwam. Hij besprak met zijn chef Frank de mogelijkheid om
Van Duyn als "V-man" (vertrouwensman) te
laten werken- Na enige aarzeling gaf zijn chef

toe, met de mededeling dat alleen

hij

(Houbrok) de volle verantwoording voor zijn

voorstel droeg. Van Duyn kreeg een SD
Ausweis en op 21 april volgde zijn vrijlating.
Houbrok had de vrijgekomen agent een
zogenaamd betrouwbaar schuiladres meegegeven (Íamilie Menten in Warmond ZH),
maar Van Duyn wilde natuurlijk ieder contact
met Houbrok direct afbreken. Hij bezocht de

Íamilie lventen en zei dat hij richting Amsterdam ging om hen op een dwaalspoor te

brenqen. Hii qing echter naar ziin familie in

Noordwiik, die hem adviseerde onder te
duiken bij de heer Tappenbeck aldaar. Die
ontving de sterk vermagerde Van Duyn met
open armen en zorgde ervoor dat hij door
extra voedsel weer wat op krachten kwam.
Toen het front in het oosten des lands langzaam vorderde, wilde Van Duyn proberen
door de linies zijn hooÍdkwartier te bereiken.
Een relatie van de heer Tappenbeck stond in
telegrafisch contact met Londen, dat op de
vraag van Arie van DUyn om naar bevrÍd
gebied te mogen, adviseerde om ruslig te
blijven zitten totdat hii zelÍ bevriid zou worden.
Na de capitulatie meldde hij zich bij het hooÍdkwartier in Apeldoorn. De nachtmefiie was
voorbij.

Zoals in dit nummer Noordwjjkers vertellen over het bramen zoeken, willen we in
een volgende Blauwdotter herinneringen aÍdÍukken aan het zeetje houden, het
zwemmen, het vissen met beug, schepnet of treknet en welke andere strand- of
zeebelevenissen ook. Fleacties graag zo gauw mogelijk schriftelijk of teleÍonisch
naar de redactie, Stakman Bossestraat 54, 2203 GK Noordwijk, telefoon 3613583.
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ln Elauwdotter 105 en 106 plaatsten we gedeelten uit de eigen levensbeschtijving van
Piet van Duin. Het ging ovet zijn kindeiaren in het oude Nootdwijk. VeNolgens ovet
het leven in en rcnd de eerste wereldootlog. Hiet volgt het laatste deel: de crisisjarcn,
de tweede wereldoo og en de bevÍijding.
Het leven van Piet van Duin is in belangrijke
mate gestempeld door zijn godsdienstige en
pollreke ontwikkellng De godsdienst van zijn
jeugd was orthodox, gekenmerkt door dog-

ma's. Onder invloed van ook Noordwijkse
dwarsliggers werd hij wat men tegenwoordig
progressiel noemt. Hij verliet de synodale gereformeeÍde kerk en sloot zich aan bij de
gereíormeerde kerk in hersteld verband, een
groepering die later íuseerde met de hervormde kerk- ln het Noordwijkse doípsleven
veÍoorzaakte de opstelling van deze dissidenten de nodige opr4inding. ln zijn levensbe-

schrijving geetl Van Duin er een boeiende

schets van.
Kort voor de oorlog kocht Piet van Duin een

strook gÍond op de hoek Ouaíes van
UtÍordstraat - Egbert de Grootstraat, op verzoek van zijn vrouw Annie Lindhout. Als
dochter van bakker Lindhout kwam zij uit
Noordwijk-Binnen en het leek haar leuk een
huis te hebben, dat op de torens van Noordwijk-Binnen uitkeek. Zo werd't Kraaiennest
gebouwd, dat zich gaandeweg met acht jonge
"kraaien" vulde.
De zorgvolle crisisjaren werden gevolgd dooí
de tweede wereldoorlog. Van Duin maakte
samen met andere NoordwÍkers op Íietsen
met houten banden hongerlochten naar de
Wieringermeer en de Haarlemmermeer: "Van
de Haarlemmermeer kwamen we gewoonliik
met niets thuis, behalve dan een zak suikerbieten, waar je je een beroerte aan tilde en
waar dan skoop van werd gemaakt. Je moet
bovendien niet vragen, wat een werk je eraan
had om een jampotje van die stroop op

taÍelle

kriigen. Want daar moest je vuur voor hebben

en daarvoor had je weer hout nodig, dat je
moest gaan slelen in het bos. Hout halen
deden we nogal eens op zondagmiddag als
boswachter Cor Houwaart naar de kerk was.

Dan sloegen we even onze slag en
machtigden we een boompje".

be-

NAAR FBIESLAND
Ook begeleidde Van Duin samen mel

zijn

vriend Sipke Miedema (toen eigenaar van Die
Ossewa) vijÍtien Noordwijkse kinderen naar
Friesland, waar de voedselsituatie mindeí
benard was. Het vervoer leverde de meeste
moeilijkheden op: "Er gingen van hel Westen
uit wel eens vrachtlvagens naar hei Noorden,
om eten te halen voor de gaarkeukens- Eindeliik hadden we een auto te pakken die
bereid was om Miedema en mij en een stel
kinderen mee te nemen. Ook mevrouw
Bontkes ging mee, die had haar vader wonen
in de stad Groningen. We hadden papieren
van burgemeesteÍ en Ortskommandant gekregen, dat we deze kinderen naar Friesland
mochten veryoeren, maar dal we zelf per
Íiels terug moeslen komen.
De tochl was midden in de winter, 20 januari,
het was vreselijk koud en er lag sneeuw. Alle
krnderen die mee moeslen. zalen bij ons in
huis op de grond voor de kachel, behalve die
van de Íamilie Hus, die we in NoordwijkBinnen hebben opgepikt. En maar wachlen,
wachten, tot eindelijk om 12 uur's nachts de
vrachtauto uit Lisse kwam voornjden. Vlug
alle kinderen erin, er lag stro op de vloer. Het
was een auto mel zeilen er omheen en achter
open. De auto's reden toen op hout, mel een
ketel, waar ze blokjes hout in stookten en die
zo gas produceerde voor de motoí. Na een
ontroerend aÍscheid en toen ook onze fietsen

erin waren, reed hij weg via Li§se, waar hij
nog even brl de gaíage moesl zrjn. ln Lisse
was de heltt van de kinderen al bewusteloos
van de gassen die in de wagen kwamen. We
hebben de bewuslelozen buiten in de sneeuw
gelegd en een dokter geroepen, dae melk
voorschreef en meer lucht in de wagen.
Ondertussen werd de ketel nagekeken, die
lek bleek te zín.

16

EEN LANGE RIT
Toen kon de tochl verder worden voortgezet.
Slp en ik hingen rnaar zo'n beetje achterin de
aulo bij onze íietsen en je stierf van de kou.
Als ik nJ velel oar ore locf'l lor s middags vreÍ
uur dLrLrrde, dan begÍijp je, wat dat is geweesl
en voor de kinderen en vooí ons.
Waarom moest dit tÍansport zo lang duren?
Nou, in de eerste plaals reed een vrachtaulo
niet zo eíg best op een gasgenerator, terwijl
hll ook af en toe moest stoppen om de ketel
weer wat op le porren en nieuw hout erbij te
doen. Verder had je veel controle onderweg
var dÈ Durr5e's wal le ve'voerde en waar Je

heen moest? Dan moesten alle papieren

gecontroleerd worden, de kinderen geleld,
enz. enz.
Eígens in een dorpje in Drente hebben we
gestopt, waar we bil een bakker wai brood
loskregen voor de kinderen (zonder bonnen).
Elk kind kreeg een brok brood in zijn handen
en kon het zo in 't stro opeten.
VeÍder heb ik er ook geen verklaring voor,
waarom deze rit zo lang duurde. De wegen

llaren vanwege sneeuw en ijs

natuurlijk
moeilijk te berijden. N4aar uiteindelijk stonden
we 's middags om 4 uur midden in de stad
Groningen, de aulo ging niet veídeí, omdat hij
hier eien moest inladen voor de gaarkeukens
in hel Weslen.
Wij zijn diverse malen de stad in geweest om
vervoer te krígen en de kinderen naar de
plaats van bestemming te brengen. i.ilaar alle
moeite was tevergeefs, lenzi, wij naar een
NsB-inslantie zouden gaan, maar daar
wilden we eerst niel van weten. Tot slot
moesten we daar toch terecht komen, en wel
bij de Nederlandse Volksdienst. líet een bus
ziin de kinderen vervolgens heelhuids op hun
tlestemming gekomen". Toen begon voor
À,4iedema en Van Duin een zware locht terug
op de íiets. Ze leken wel een paar zwervers,
die onderweg om ondeídak en eten moesten
bedelen. Soms hadden ze geluk, zoals bij een
bezoek aan een bevriende boer, boer Abmal
"Daar kregen we onder meer
eten
aardappels en bruine bonen en gebakken
spek en een bord pap loe. Toen we boer

te

Piet van Duin (rcchts) mel de gereÍormeede predikant ds. Bouma, in de tljd van hel
kerkelijke conflict Van Duin6 beste vijand.
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Abma verlieten en weer op de fiets zaten,
dacht ik echt dood te gaan, zo benauwd
kreeg ik het. Het was dik winter, maar ik ben
gewoon in de sneeuw gaan liggen om een
beetie op verhaalte komen. Na een halí uurtje
liggen. zakte hel wat en zijn we verder gegaan. We waren in het Westen zulk vet en
goed eten niet meer gewend. we moesten het

doen met wat waterige

gaarkeukensoep-

Vandaar.

vliegveld Valkenburg, waar volop eten werd
gedÍopt. Als ie, na een hongerwinter meegemaakl te hebben dit eten zag neergooien,
waande je jezelf in een andere wereld. Dé
Duitsers op het vliegveld lieten ons rustig
onze gang gaan, zij kwamen absoluul niet
aan dit eten.

Er werd letterllk van alles gedÍopt: zakken
melkpoeder, idem peulvruchten, bussen
vlees, vis, suiker, boter, chocolade en nog

Na vele omzwervingen thuisgekomen, zakte
ik als een zoutzak in mekaar, was te vermoeid om zells mjjn vrouw een zoen te
geven, laat staan om me van mijn kleren te

veel meer.

ontdoen.
Moeder heett mij uitgekleed en niet lang daarna ben ik met veel moeate de trap opgegaan,
ben in bed gevallen en heb geslapen tol de
volgende morgen, een gat in de dag.
Het eten dat we meegebracht hadden, was
niet veel, want op een liets en dan zo'n aÍstand, dat was haast niet te doen. Wat kleine
dingen, zoals een stukie spek, tien eieren,
havermout, dat was zo ongeveer de buit.
Het leven ging weer gewoon verder. Met een

huis nemen. Aan 't eind van de dag als ie werk
was afgelopen werd je gefouilleerd.
ledereen deed zich op zi)n manier te goed,

woord uit het bijbelboek Genesis van vader
Jacob zou je kunnen zeggen: "De hongeÍ
werd zwaar in het land", maar wÍ konden niet
naar Egypte om koren te kopen.
Wij konden hoogstens naar de Haarlem-

mermeer oí naar de Wieringermeer, maar
ook dat leverde niets meer op.

Elke dag was gevuld met de brandende
vraag: "Hoe kom ik aan eten tegen de honger
en aan hout tegen de kou en tegelijk om hel
eten gekooK te krijgen".

De laatste maanden moesten we

ons
was

behelpen met een wonderkachel. Dal
een ijzeren bus met ondeíaan een gat voor
lucht. Vanboven kon je er dan kleine stuk es
hout in gooien. Daar werd de laatste weken

op gekookt.

Wij die daar werlden om dat eten te verzamelen, mochten ter plaatse van alles eten
zoveelje wilde, alleen ie mocht niets mee naar

je er
gemakkelijk bij.
Er werd natuurlijk ook dom gehandeld, door
kluiten boter te verorberen met melkpoeder.
want er viel veel kapot en dan kon

Zo zag ik Jos van Wijk lopen. wiens kop totaal
wit was van de melkpoeder en de boter. Kees
de Otter (onze buurman) had altijd een groot
knipmes op zak, waarmee hij de blikken
cornedbeeÍ kon opensnijden, alsook de
bussen met chocoladerepen. Eí zÍn er toen
een paar ingesperd vanwege zakken vol
chocolade die ze bij zich hadden.
Zelf heb ik eenmaal één reepje meegesmokkeld, in het achtersle klepje van mijn
portemonnee, zodat ze thuis allemaal een
klein smaakie hadden.
lntussen had het Zweedse Bode Kruis een
zending meel voor wittebÍood gestuuíd. Dat

was voor je gevoel de lekkerste cake die je
ooit geproeíd had, vooral met boter en suikeÍ
erop.
Van lieverlede kregen we meer toegewezen,
naarmate hel gedropte eten wal beler geordend was. Ook biskwie uit Engeland was
een verrassing. Die kon je zo tijdens je werk
opeten, een goede maagvulling.

VOEDSELDROPPINGS

ln de tweede helfi van april

begonnen de
geallieerden met de voedseldroppings boven
West-Nederland. Het was door de Duitsers
goedgevonden dat de Engelsen en de
Amerikanen ons van voedsel kwamen voorzien. lk heb zelt bij die dropping geholpen om
het voedsel dat de vliegtuigen afwierpen te

DE BEVRIJDING
De capitulatie was een Íeit gewoÍden. 's
Avonds 4 mei kwam het dooa een Franse

wij gingen daaruooí naar het

Duitseís liepen rustig voorbij en deden verder

verzamelen.

zender, nou dat nieuws verspreidde zich als
een lopend vuurtje door het dorp.
Onze jongens met andere vrienden hebben
toen al muziek gemaakt voor ons huis. De
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niets. Wat later in de avond zijn onze jongens
nog door't dorp gereden op een platte brik

Dat was het eerste werk van de BS, de
NSBers afiesteren, in een auto laden en

(een wagen), steeds muziek makend. Het
was een onkoerende avond, die avond van

wegvoeren naar sint Jeroeo. ook meisjes die
zich met Duitsers hadden ingelaten, de

de 4e mei 1945. Maar 5 mei werd ofÍicieel de
dag van de bevrijding. De biskwieblikken
werden qeveíd in de kleuren oranie, rood, wit
en blaLrw. Ze stonden overal op de muurtjes
van de tuinen. Er werd spontaan feest ge-

"moÍfenmeiden", werden daar ondergebracht. Sommigen zijn in het openbaar

vierd.
Toen de Duitsers gecapituleerd hadden, nam
het N4ilitair Gezag (MG) de leiding in handen,
bijgestaan door de groep van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS).
Het waÍen merendeels iongens uit de gemeente waar ze woonden. Ze droegen als
uniform blauwe overals en een helm, een
stengun als wapen. ln Noordwijk waren ze
gelegerd in Sint Jeroen aan de Wilhelminastíaat, waar ook de gearresteerde NSBers
voorlopig werden vastgehouden.

kaalgeknipt

en in de veí

gezet.

De

plaatselijke kerken zijn er later tegenop gekomen en toen is men ermee opoehouden'.
Vele jaren later, toen Piet van Duin 65 was
geworden, gingen zijn vrouw en hij in Ermelo
wonen, waar ze het ruim acht jaar erg naar
hun zin hadden. Toch keerden ze in'1977, op

verzoek van

de

kinderen, teruO naar

Noordwijk.
Op 15 lanuari 1980 sloot Piet van Duin zijn
levensbeschríving aÍ met een gedichtje van
Geert Boogaard: Niet ver meer van de dood

geniet ik van het leven. Dit heb ik opgeschreven voor wie nog niet genoot.
Op 6 februari 1985 stieí hij waar hii 81 iaar
eerder was geboren: in Noordwijk.

Piet van Duin op laterc leeftijd.
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Van links naat rechts: Rietje van det Berg, moedet Maríe van det
der Bery, jachtopzienet Frans van det Berg.

Bee, Beppie van

Twee foto's van het op de vorige pagina uitgeschilderde huisje in het Langeveld. ln 1832 was het
met het bijbehorende duingebied eigendom van Wigbold A. van der Does en stond het kadastraal
bekend als Noordwijk sectie A 14, huis en erf tezamen groot 3 are en 74 centiare. Het is

vervolgens overgegaan in handen van Frederik A.G. graaf Van Limburg Stirum, die het erf in
1862 heeft uitgebreid en er een schuurtje bij heetl laten bouwen. Het perceel stond toen bekend

als sectie A 147, huis, schuuí en erÍ grool 12 are en 34 centiare. ln het gemeentearchieÍ zijn
geen verdere verwijzingen te vinden. We hebben geinÍoímeerd bÍ een oudere Noordwijkerhou'
ter, die er vroeger brood bezorgde. Hij wist alleen te vertellen, dat het huisje via een schelpenpad was te bereiken en dat prins Bernhard er regelmatig was om te jagen. Het jachtgezelschap
dronk er dan koffie.

meer ovet
van het huisje?

en

meet
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IN DE BOUW
Las u in Blauwdotter 105 over èen íeestelijk
aangekleed boerenechtpaar, deze keer
wordt de droevige kant van het leven belicht:
de rouw. Jolanda (l) en Gerda (r) zien er weemoedig en treurig uit. Ze zijn op de Algemene
BegraaÍplaats. Zojuist hebben zij hel graÍ
bezocht van een dieíbaar familielid.

{,
È

F

De veÍschrllel rn drachl zijn goed Ie /ien
Jolanda, in de halve rouw, draagt een lule
mopmuls over haar zilveíen hoofdijzer met
gouden boeken. De kapspelden, het hals
snoer en de oorbellen zijn van zilver en git.
Gerda daarentegen is in de hele rouw. Zij
heett geen ijzer onder de batisten muts. Wel
heeft ze sinds kort zwarte ebbenhouten oor-

hangers (niet

te zien op de foto).

Deze

sieraden werden alleen gedragen lijdens de
hele. oí zware rouw.
Beide vrouwen dragen de tibet schoermantel
met cÍeme voering. Als laatste completeren
de antieke gebrocheerde zijden halsdoekjes
het geheel.

!.d
*
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ONZE ÍOEKOMST
Wal een heerlijk ondeugend stell Ze hebben
grote pret. Waarover? Wij hoeven toch niet
alles te weten..... Wel welen we dat 2e met
vee verye de klederdrachtgroep vertegenwoordigen in het GON.
Sjaan van Kekeren-Brouwer (tekst)
Eli en Caroline van Kekeren (foto's)

»

AÍgelopen voorjaar stond in sommige kranten
het bericht, dat het voortaan op het strand
van het Duitse Noordzee-eiland Langeoog
verboden is kuilen te graven met een grotere
doorsnee dan vijf meter. De randen mogen
niet hoqer zijn dan dertig centimeter. De

íeden: het eilandbestuur wil voorkomen, dat
er op het krappe strand geen ruimte overblijft
voor anderen. Het bericht beslool met de opmerking, dat het graven van kuilen geldt als
een typisch Duits verschijnsel.
Oudere Noordwijkers klinkt dit bekend in de
oren. ln de jaren zestig, zie Íoto op pagina 22,
zag het Noordwijkse strand eÍ vaak uit als
een maanlandschap. Het was de tijd dat
wind-schermen nog niel in zwang waren.
Noordwijkers gingen bij harde wind bovenaan
in een duinpannetje liggen, met name loen

daaÍ nog geen prikkeldraad stond,

maar
Duitse bad-gasten bleken gek op het graven

van enorme kuilen. Het strand was eímee
bezaaid en het leidde regelmatig tot fikse
ruzies- Want tot de Duitse gewoonte behoorde ook, dat wie eenmaal een kuil voor
zichzelf had gegraven daar ook de volgende
dagen recht op had. Niet-Duitsers hadden
daar geen erg in oi hadden eí geen bood-

schap aan en namen lege kuilen in bezit.
Talloze malen heett het in die tijd uit woedenZo.neípter.

-

Xorralviik aan Zae

de Duitse

monden geklonken "Mein Loch,
mijn kuil" en daar bleef het niet bij als de
heerlijk uit het windje liggende kuilenkrakers

niet van zins waÍen op te krassen.

Een

handgemeen was gauw ontstaan.
De Íoto is omstreeks 1965 gemaakt boven
Noordwijk door KLM Aerocarto.

Ihltse kullen op
strand aangepakt
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Aan de maaltijd in hun huis aan de Hoofdstraat, waar nu kledingzaak Hans van Eyken
staat. Van links naar rechts: dochter Daatie, later getrouwd met Gerrit Bedijn, vader
Jan PIug (Jan Da), zÍn vrouw lvaartje Plug-Hazenoot, twee kinderen van d§. Ekeíing
die mochten meeëten, ook meeètend l\,laarties zuster Leentje van Duijn-Hazenoot, de
moeder van Bert, Jaap en Leen van Duijn, oftewel Bert, Jaap en Leen van Leentje, ook
tngezan.ren daatJ. Bediin
wel de Zoete

genoemd.

Nog een keer de zuste§ Maaije Plug-Hazenoot en Leentje van Duijn-Hazenoot.
Rechts lda, een dochlet van Leentje, die vanwege haat doofheid dove let wed genoemd.
tngezonden daat Leen Bedrn
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dq Niet verctrckte ons het afschrift van een briet, ontleend aan het
kopieboek van uítgaande coftespondentie det gemeente Nootdwik, gericht aan de
maire van Velsen. Het betrcft een vrouw, die bevallen is in de Nootdwíjkse duinen,
waat nu het bejaatdencentrum Groot Hoogwaak staat. Het kind is op 26 juni 1813 Ín
de registerc van de Noordwijkse buryetijke stand ingeschrcven o1det de naam
Pieter, zoon van Hendik Ru, wonende te Velsen, en Elsje Lakeman.
De brief luidt als volgt:
Huig van

Zekere Elsje Lakeman, geboortig van Zantvoort, heeft zich sints eenige dagen in deeze
Gemeente opgehouden, zonder aldaar een
wettig domicilium oÍ eenig middel van bestaan
te hebben. Daar zij hoogst zwanger was,
deed ik haar door den Veldwachter naar
Zantvoort transporteeren, alwaar hare Ouders
woonachtig zijn, edoch met geen ander gevolg dan dat zii reeds den volgenden dag
weer in deze gemeente leruqOekomen en in
de duinen bevallen is.

Vermits

te dezer plaatse niemand was

die

voor haar zorgde, heb ik mij verpligt gevonden op dat tijdstip haar en haar kind
huisvesting en onderhoud te verschaÍÍen tot
zij in staat zoude zijn deze Gemeente te veÍlaten. Daar zij mrl nu gedeclareerd heett te zijn
gehuwd met eenen Hendík Ru. in de ge.

: Àl

meente van Velsen gedomicileerd (alwaar hij

domesticq moet zijn) en zij ingevolge de wet
geen ander domicilie heeft dan dat van haren
man, ben ik genoodzaakt MÍnheer de N4aire!
Haar met deze aan U te renvoyeren, alzoo
haar man regtens veÍpligt is in haar onderhoud te voorzien, terwijl ik U tegelijk verzoeke
wel te willen zorgen voor de Voldoening eener
som van
15-2-6, waarvan ik de eer heb U
hier nevens de nota te doen geworden en
welke penningen tot onderhoud van haar en

I

haar kind tot den iiid harer herstelling zijn
aangewend.

lk veÍtrouw dat UW Ed. zal gependreerd zijn

van de billiikheid dezer vordering en

dus
gaarne het Uwe zal aanwenden om de voormelde Hendrik Bu die voldoening dadelÍk te
doen eÍfectueren.

!rr!'t-'
-
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Hier ongeveet werd in 1813 in duin een kínd geboren, nu staat er een bejaardencentrum.

Leen Vliet Vlieland uit Roftedam heett enkele jeugdherínnetingen opgeschreven uit de
l|d van rcnd de oo og. Hij woonde in de elÍhuizen.

Er was meer dan Dorus Janson en Kee
Brekelmans, misschien waren er wel honderd andere karakteristjeke Noordwijkers die
ik me kan heíinneren, Tante líie en haar
moeder uii de pi,p, Ant de Slol tegenover de
piip, in de barak met haar kinderen, die in de
oorlog naar de elÍhuisjes moest verhuizen,
waar ze onze buren werden. De elfhuizen,
wat was het er Íijn wonen. We aten er meestal

rechtzetten.
Konijnen ruilen voor rund- of varkensvlees bij

slager Kriek, die wilde ook weleens wal
anders elen.
De mooie dingen die ik niei ben vergeten. Oe

wei van Wassenaar, de Schapendiik, aÍgegraven voor een andere dijk, de spoorbaan bij
Leiden moest worden verhoogd, het zand
van de dijk werd er heen gebracht. Zonde van

mooie

dit mooie punl, een stuk oud duin midden in
een uniek gebied. Éen vliegenier had er gewoond in een huis waar ieder van droomde,

Geversbos. Soms moeslen we mee de fiets
van pa vasthouden als hii over het hek van
het kapitale landgoed klom. Pas op vooÍ de

met zelÍs een zwembad buiten het huis. wel
aangebouwd, niet groot.
Deze burcht is in en nog enkele jaren na de

konijn. De notabelen wisten ons huis wel te
vinden als Rooie Jan weer wat konijn, patrijs

of Íazanl had

gevangen.

in ons

Klink (Henk Klinkenberg). De boswachler
van de Íamilie Gevers was ook vaste klant bij
caÍé Thomas, waar m'n moeder is geboren.
Soms ging hij op de zware bosíiets als een
dronken eend daar weg, richting boswachterswoning. Dan wist pa, door onze inÍoÍmatie,
dal Henk geen controle kon uitoelenen in het
jachtgebied en pa z'n strikken kon nazien oÍ

oorlog ons domein geweest. De oprijlaan
vanaf de Gooweg en via de Boerenburgerweg, twee plaatsen om er te komen, als
eeÍste

bÍ

het witte h€k, land van Alkemade,

en als tweede land van Van Ooslen. Daar
was een trap naar boven. Er slonden op en
langs de diik veel bíamen, die we in de zomer

gingen plukken.
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ln de oorlog hebben er

Brabantse werkmensen gewoond die de tankval groeven.
Voor ons aan eten geen gebrek. Je was als
kind altijd welkom en de Duitse soldaten lieten

ons altÍd door. Even verder langs de Boerenkant was De Vonk ln het laatste oorlogsjaar
waren er Mongolen gelegerd in een bijgebouw
van hout met keukens.
Van deze mensen kíegen we bíood en soms
vlees, heerlijk gebraden. Bii de eendjes waren
grote paardenstallen (misschien was het
vlees wel van overleden paarden). Oe beheerders hiervan waren Polen, in Duitse
dienst. Eind 1944 was er een opstand van die
soldaten. lk ben toen met een oude zaag naar
de stallen gegaan, want die werden door de

buÍgerweg. Dit maakte op m, veel indruk.
Na de boerderij was het huis van Cor

Wassenaar, waar ik ook veel kwam. Ze
hadden er een kaas- en boteÍhandel. Daar

werkte Bert de Jong, de man van Gras
Reinders. ln de ooíog was het een station
van een zandtreintje. lk kan nu nog de
dieselolie ruiken als ik daar aan denk. Ze
hadden díie kinderen, Wim, Attie en Corrie. ln

de oorlog is er nog een gÍanaatscheí door
het huis gegaan, net boven Wim z'n bed. Een
dag daarna heeÍt hij het me lalen zien.

Polen afgebroken voor brandhout. lk was er
nog geen kwartier toen m'n vader kwam en ik
een paar klappen voor m'n kop kÍeeg en als

de bliksem naar huis moest gaan. Want er
was een troep Duitseís op weg om de Polen
te arÍesteren. Wel moet ik vertellen dat het
dapper was van hem, omdat hij thuis zat
onderqedoken met een oom van mij en m'n
opa, op onze zoldeí in d€ elÍhuizen- Er was
een gat boven de bedstee van de achter-

kamer.

op zolder uitgezaagd (als

Keesie

Alkemade dat had gewelen).

Over de Noordwijkers die wat hadden te
verlellen pik ik eí nog wal op uil mn herinnering. Van Noord naar Zuid en van Oost
naar west.

Te beginnen met de lamilie Van

Oosten

tegenover De Vonk. Bij de oude mevrouw

Van Oosten vaste prik na onze omzwer-

vingen in het bos water drinken uit de pomp,
lekker koud en hartstikke gezond. Oaarna
verder langs de Boerenkant Dirk Wassenaar
waar we als kinderen welkom waren, op die
mooie boerderij. Op de hoek van de laan naar

JanVlietWieland (Rooie Jan) met enkele konijnen die hij heeíl gestroopt

de boerderii woonde

in het Geversbos.

Balkenende met z'n

dochter die schooljuf was. Verder de laan op
links was de kooi van de hond, een grote

bouvieÍ. lk kon hem aaien. Mevrouw Wassgnaar was een liel mens, in de oorlog heb ik
dikwijls een grote beker melk gekregen en
een heerlijk stuk brood. Ze hadden een zoon,

Kees, dat was in onze ogen een heel grole
vent. Als hij met stormweer op z'n íiets langs
de elÍhuizen reed, deed hij z'n jas open en met

losse handen de iaspanden open voor de
wind met een rotgang langs de Boeren-

n

ln septembq verschijnt een boek ovet hel Wilhelminahotje van de hand van Nico
Binnendijk, die zell in het ho1e woont.
Het Wilhelminahotje staat op de plaat' aan de Pickéstraat, waat tot |ATB barckken
stonden voot te Noordwijk gelegede Frunse soldaten. Als attes meezit, wotdt het
boek vridagavond 11 september geprcsenteetd in het koot van de Grote Kerk.
Zaterdag 12 en zondag 13 septembq wordt in gebouw Saiorius een expositie
gehouden met toto's en documenten van het WithelminahoÍje, van de heNormde
diakonale zory doot de iarcn heen en van de inhuldígíngsfeesten te Noordwijk in t BgB.
Hier volgen als vootpublikatie Íragmenten uit het boek van Nico Binnendik.
Het WilhelminahoÍje is qeíicht door de dia-

konie van de Hervormde Gemeente van
Noordwijk-Binnen. Tot op de dag van vandaag heeft het altijd betekenis gehad voor
veel leden van deze gemeente. Sommigen
woonden er voor kortere of langere tijd.
Anderen waren betÍokken bij het beheer oÍ
zetten zich in voor het onderhoud van het
hoÍje. Weer anderen namen deel aan kerke,

lijke oÍ maatschappelijke activiteiten die er
plaats hadden.
Hoewel het hofje dateert uit de negentiende
eeuw, gaal de thans bekende historie van dit
stukje Noordwijk veel verder terug. Zo heeft

).-

de grond waarop hel hoÍje staat en zÍn directe
omgeving ook voor rooms-katholieken door
de eeuwen heen een spectale belekenis
gehad.
Begin 1795 trokken Franse soldaten het dorp
Noordwijk binnen. Vanaf dat moment werden
er regelmatig Franse koepen in het dorp gelegerd. Het plaatseliik bestuur moest hen

gedwongen onderdak bieden. Zowel in
NoordwÍk-Binnen als in Noordwijk aan Zee
we.den in 1810 twee huizen aangekocht en

ingericht als kazerne, ook wel barak genoemd. ln NoordwÍk-Binnen belroÍ het twee

huizen die vlak naast

de

Woensdagse

r.

Baakken clet Fanse soldaten te Noordwijk-Binnen lhans het Wilhelminaholje.
(Tekening D. Noteboom uit het boek Noordwíjk in de loop det eeuwen)

a
Watering stonden. ln die tijd vormden de
huizen bij de brug in de Oude Zeestraat het
einde van de bebouwing van NoordwijkBinnen. Misschien was bewust deze buurt
uitgekozen vooÍ het vestigen van kazernes.
De brug oveÍ de wateÍing was gelegen in de
toenmalige hooÍdroute naar Noordwijk aan
Zee. Vanal deze plaats kon verkeer van en

naat "Zee" gemakkelijk worden

gecontrowerd dit gedeelte van de

leerd. Sinds die tÍd
Oude Zeestraat dooÍ de Noordwijkers vaak
als de Barak aangeduid.

BARAKKEN

ln 1816 kwamen de voormalige baíakken

in

handen van de diakonie van de Hervormde
Gemeente van Noordwiik-Binnen. Het complex werd opgeknapt. Ook werd er een aantal
woonvertrekken ingericht. De2e herindeling
leverde uiteindelijk nog één "woning" meer op
dan er in het veíeden in de armenhuisies aan
de Achterbuurl aanwezig waren geweest. De
verbouwing werd uitgevoerd door timmerman
Ouwehand. De koslen van de verbouwing
weÍden gedÍagen door de Heer van Noordwijk, graaf Van Limburg Stirum.
Op 15 september 1816 werden de woningen
overgedragen aan hun ni€uwe bewoners.
ln de jaren na 1878 werd de zorg voor de
armen door zowel de overheid als de kerken
regelmalig verbeterd en uilgebrerd. Het ging
goed met
economie waardoor de

de

inkomsten voor beide toenamen. Ook voor
de bewoners van het Wilhelminahoíje kwam
een aanlal verbeleringen tol stand. sommige
op het gebied van huisvesting en andere
meer op het gebied van de zorg.
Op 29 januari 1891 werd door de heer F.A.G.
graaf Van Limburg Stirum en zijn vrouw jonk-

vrouw S.G.F. Gevers

de Van

Limburg

Stirum-Geversstichting opgericht. VanaÍ 7
januari 1892 werd vanuit dit gebouw soep
uitgereikl aan behoettige Noordwijkers, onder

wie de bewoners van het diakonale hoÍie. De
graaí en zijn vrouw hebben bij de oprichting
van de stichting laten vastleggen dat deze
nooit zou mogen worden opgeheven. Tot en
mel de tlveede wereldoorlog zou vanuil
genoemd pand gedurende de wintermaanden
soep worden uitgedeeld.

WINKÉLIERS
De grotendeels bewaard gebleven administratie van de diakonie geeft een goed beeld
van de zorg voor de bewoners van het hoÍie
aan het eind van de negentiende eeuw. Een
aantal van hen waren "vaste bedeelden", zij
werden volledig door de diakonie onderhou-

den. Daarnaasl waren er bewoners

die

gedeeltelijk onderhouden werden.
De diakonie verslrehe de bewoners bewilzen, ook wel boodschappenbíieÍjes genoemd, waarmee men de eerste levensbehoeften kon "kopen". Ook kreeg een ieder
wekelijks een bepaald geldbedrag. Er kon
met de bewijzen slechts bÍ een beperkt aantal
winkeliers worden gekocht. De diakonie
deed, vooízover dil mogelijk was, alleen
zaken met prolestantse middenstanders. De
winkelieís mochlen om de beurl leveren.
ln 1892 mocht men bii de volqende bakkers
het dagelíks brood kopen. Ook de bedragen
van de door hen ingediende notas zijn
vermeld. "Januari en lebruari
W.J.
Wanninkhof,
26,55, maart en april bii

bij

Knetsch,

,

I

31,32, mei en juni

bí

B.

13,11, juli en augustus bii W.J.
WanninkhoÍ,
12,98 en een halve cent,
september en oktober bij Knetsch, 12,91 en
een halve cent, november en december bij B.
Berkemeier,

BerkemeieÍ,

Í

Í

/

Í

3'1,90".

Voor de kruideniers gold een

dergeliik

systeem. Zo mochl H. van t Woul in januaír
zijn waren leveíen, BergshoeÍ in Íebruari en
Grullemans in april.
Overigens werd zo'n sysleem voor levering
van eerste levensbehoeften waarschijnlijk al
sinds jaar en dag gebruikt. Het werd alleen zo
af en toe naar behoette gewilzigd. Zo werd er
in sommige jaren bijvoorbeeld vooraf met de
prijs van hel brood
bakkers oveí
ondeíhandeld. Ook werd er soms voor alle
boodschappen aan de armen contant geld

de

verstrekt.
Onder een van de woningen van het hofje
was een gíote kelder. Deze kelder was via
een eigen ingang te bereiken. Hier werden
voorraden aardappelen en tuí bewaard. De
bedeelden kregen hiervan naar behoeÍte een
rantsoen uitgereikt. ln 1892 weíd de turf
geleverd door de Íirma wed. Van deÍ Deijl.
Het kostte de diakonie I 62,50. De heren H.
van der Loo en G. van Koniinenburg leverden
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de aardappelen voor respectievelijk

Í

Í

13,70

39,45.
Andere zoÍg betrof de uitreiking van kleding
en schoeisel. De kleding werd vooÍ een groot
en

deel verzorgd door de vereniging Dorcas.
Klompen werden geleverd door klompenmaker H. Leenheer. Het ging in genoemd jaar
om een bedÍag van 2,45. Ook werd er bij
een niet nader genoemde middenstander
voot 2,50 aan pantotlels gekocht. Behalve
de kosten voor het dagelijks leven van de
armen waren
ook regelmatig kosten
betretíende medische zorg en veÍplegrng.
Daarnaast werden bij het overljjden van de
bedeelden de kosten van de begrafenis door

Í

Í

er

de diakonie gedragen. Het overlijden en begraven van een van de bewoners kende in
1892 de volgende kosten. "Voor het wassen
en waken I 5,75, een doodskist f 10,-, voor

I

2,50, het gral graven,
klok luiden en een kleed
9,-, voor de
dÍagers 6,75, het huren van de lijkkoets
6,-, fooitje voor de doodgraver
0,25, looitie
voor de agent 0,25, Íooitje voor de koetsier
1,-".
0,25, sigaren voor de dragers
Hel wassen en waken werd door medebewoners gedaan.
het kisten en aÍleggen

/

I

,

I

I

/

I

NAAB DE KERK
Een van de bewoners van het hoÍje was
verantwoordelijk voor het schoonhouden van
de binnenplaats en de afuoerputies. Voor
deze werkzaamheden werd hij betaald door
de diakonie. Bij een enkele bewoneí was het
noodzakelijk eens in de zoveel tijd hel huis

schoon

te (laten) maken. De

uitvoerende,
vaak een medebewoner, kreeg hiervoor een
vergoeding van de diakonie. Het schoonmaken van een huis op het holje op last van de
diakonie is overigens een activiteit die ook in
onze 'moderne" tijd nog weleens heeft
plaatsgehad.
Nu iets over de inkomsten. Het legen van
beerputten en het laten weghalen van het
huisvuil leverde in die tijd nog geld op. Het
ging om een bedrag van 8,-. ln de (Grote oÍ
Sint Jeroens) kerk hing zowel bij de ingang
als bij het oígel een busie, bestemd voor de
diakonie. Het leverde slechts 1,44 op. N4aar
toch, alle beetjes hielpen. ln die tijd was het
gebÍuikelijk dat tijdens een begrafenis op de
begíaalplaats werd gecollecteerd voor de

Í

I

diakonie. ln 1892 ging het om een bedrag van
47,10 en een halve cent. Bij huwelijksin2egeningen werd vooÍ
15,29 aan
collectegelden opgehaald.
De grootste inkomsten kwamen echter uit de
collectes tijdens de gewone "openbare godsdienstoefeningen" in de keÍk: 508,06 en een
halve cent. De wintercollecte was qoed voor
523,70.
Van de bedeelden zell werd. naast een

í

Í

/

Í

deugdelijke levenshouding. verwachl dat ze
trouw de kerkdiensten bezochten en hun

eventuele kinderen de catechisatie lielen
volgen. Dat het er op beide punten nog
weleens aan schodle, blijkt uit de notulen van
de kerkenraad. Een enkele keer werd zelÍs
voorgesteld op de bedeling te korten van hen
die bleven weigeren aan dienslen en
calechisaties deel
nemen- Voorzover
bekend is dit soort voo.stellen nooit tot uitvoer

te

gebracht.
WILHELMINABOOM
Voor het jaar 1898 was afgelopen, het jaar
waarin prinses Wilhelmina werd gekroond,
wilde de hervormde diakonie nog een laatste
hulde brengen aan de koningin. Dit gebeurde
op voorstel van de toenmalige predikant ds.
S. Verhoeff. Men wilde in het armenhoÍje een
herdenkingsteken opÍichten, dat tot in lengte

van dagen de NoordwijkeÍs aan

deze
heugelijke gebeurtenis zou herinneren. Nadat
het gemeentebestuur van Noordwijk van dit
plan op de hoogle was gesteld, werd hel op

13 december ten uitvoer gebracht.

Ds.

VeÍhoeff zei bij die gelegenheid: "Dat deze
boom als zinnebeeld in stand blijve tot in
lengle van dagen. Geve God, dat de natuur
moge medewerken om dezen boom te doen
groeien en bloeien en te doen ziin een sieraad
voor dit diakonale hoÍje, dat wij van heden aÍ
zullen noemen met den naam WILHELMiNAHOFJE. Gij bewoners daarvan, al behoort gij
tot de minsl bevooÍrechten met aardsche
goederen, rekent het u lot een eer, dat wij
deze plaats hebben uitqekozen om den
planten. Werkt ertoe
Wilhelminaboom
mede om dezen boom te eeóiedigen en te

te

doen eerbiedigen. opdat als wÍ ooit hel
vooÍrechl mochlen hebben, dal konrngrn

Wilhelmina Noordwijk bezocht, wij haar met
alle vrijmoedigheid kunnen vragen om deze

Tet gelegenheid van de kroning van Wilhelmina is op 13 december 1898 een
Wi I helm i nalinde gepl a nt i n het Wi I helmi n aho1e.
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plaats te bezoeken, teneinde hier onder de
armsten van Noordwijk-Binnen de verzekering te verkrijgen van de gehechtheid aan het
Huis van Oranje. Leve koningin Wilhelminal"
Begin heíst 1953 liepen de werkzaamheden
ten behoeve van de verbouwing van het
Wilhelminaholje ten einde. De eerste bewoners konden overigens al vanaÍ juni in de
Íraaie huisjes hun intrek nemen, onder hen
waren ook enkele "oude" bewoners, bewoners die voor de verbouwing ook op het
Wilhelminahofje hadden gewoond. De huur
zou per huisje ciÍca í 1l,- per week moeten

gaan bedragen. De diakonie vroeq echter
slechts Í 8,30, mede in verband met de
draagkracht van de bewoners. Deze huur
was inclusief stofÍering, opklapbedden, centrale verwarming en warmwatervoorziening.
De Noordwijker van 31 december 1953

meldde: "Op maandag 28 december werd op
ofiiciële wijze het geheel verbouwde en naar
de eisen des tijds ingerichte WilhelminahoÍje
geopend. ln verband hrermee werd de voíige
dag, zondag 27 decemheí, een bijzondere
kerkdienst gehouden in de hervormde kerk
van Noordwijk-Binnen. De predikant van de
kerk, ds. J.J. lvleuzelaar, ginq hierin voor. ln
het HoÍ van Holland aan de Voorstraat werd
een Íeestelíke bijeenkomst gehouden".
Noordwijk had op een relatieÍ eenvoudige

wiize door het daadkrachtiqe handelen van

de

hervormde diakonie

een

pÍachtige

bejaardenvoorziening gekregen. Veel Noordwijkers vonden het verbouwde Wilhelminahoíje erg mooi. Ook de bewoners waren deze
mening toegedaan, zoals die oude vrouw die
jaren nadat ze op het hoÍje had gewoond nog
vaak vol kots zei: 'Weet u wel dat ik een

hofdams bgn geweest?'

OP HET TOILET
l\,levrouw l\íerkelbach-Scherer heeft samen
met haar man, die korpschef van de Noordwijkse politie was, bijna één jaar op het
Wilhelminaholje qewoond. ln juni 1953 Oinqen
zij er wonen.
"lk herinner mij nog goed het toilet dat we
hadden in dat huisje. Het was gelegen tegenover de voordeur. Regelmatig kwamen er
mensen aan de deur die mijn man wilden
spreken. Soms gebeurde dat terwijl ik op het
toilet zat. Als mijn man dan de voordeur open

had, kon ,k het toilet niet meer verlaten! Wel
kon ik vanaÍ die plaats alles horen wal er weÍd
be-sproken. ln die tijd sprak ik nog niet zo
goed Nederlands. lk ben namelÍk aÍkomstig
uii Zwitserland. ln het hofje heb !k wat beter
Nederlands leren spreken. ledere dag kwamen er een slager, een melkboer en een bakker aan de deur. 's Ochtends kwamen ze
horen wat je hebben wilde en voor de middag
werd het al bezorgd. lk vond het ongelofelijk!
lk bestelde bijvoorbeeld om 10 uur een half
pond bieÍstuk....en om 11.30 uur was het er.
Tijdens een babbeltje met deze mensen kon
ik mín Nederlands oefenen."
De heer Bert Plug was tussen '1973 en 1977
als diaken betrokken bij het beheer van het

Wilhelminahofje. ledere maand haalde hÍ bij
de bewoners de huur op. 'Soms belden bewoners mÍ ook weleens op. Zo belde een

mevÍouw mij een keer in paniek op. Een
andere bewoonster was, dronken en al, bij
haar in bed gekropen. Ook krseg ik een keer
een mevrouw aan de telefoon die vroeg of ik

haar kon komen helpen.....Ze kon

haar

kunstbeen niet meer aankrrgen!
lk maakte van alles mee! Zo heb ik een keer

opgesloten gezeten in een huisje. De
bewoonster vertelde mij dat het slot van de
voordeur niet goed meer werkte. lk ging bij
haar naar binnen om er naar te kÍken. Vervolqens Oing zij weer naar buiten en ....draaide
de deur op slot! Haar sleutel brak af. Ze had
blijkbaar niet in de gaten dat ik nog binnen was
want ze liep weg. Hoe ik ook tikte op de
ramen, het hielp niet. Uiteindelijk heb ik met
mijn zakmes de schroeven uit het sluitwerk

van het woonkamerraam maar veMijderd.
Nu kon dat raam zover open dat ik naar
buiten kon klimmen.

ln "mijn" tijd kwamen de eerste jongeren
wonen in de huizen van het hoÍje. Zo herinner
ik mij een jonge vrouw die in haar huisje met
haar vriend ging samenwonen. Sommige
ouderen op het WilhelminahoÍje spraken er
schande van. Ook binnen de diakonie was

men er niel erg gelukkig mee. Nadat het
stelletie in kwestie had laten weten op korte
termijn te zullen gaan trouwen was de aÍÍaire
beëindigdl ln die tíd stond in het huurconlract
nog niet dat de huisies slechts door één
per§oon bewoond mochten worden. Onder
andere naar aanleiding van dit voorval werd
die voorwaarde er later wel in opgenomen".

ilt
.r.:

a"

Het Wilhdninahoio v@t de vetbotwing ln 1953.

Op 17 april wed doot butg:em*et6.r Van det Sluijs in d€ oxrysiloruimte vdn l?€l
museul" AKLN@rdwlik de expo§ifio "N@rdwijk anbachtshe€dilhheid en de
stad§fechtdn van

13 ' gewnd.

Noordwijk hseÍt tot in hot b€gln van ds 20o
oeu{, arnbachtsher$ gaàad. M€t de grooè
wet8!,vljziging. in 1922 waÍBÍr de "heeíiike
r€chtsÍt" zo minimaal g6r,vord€Ír, dat d€ titol
anbad[rshesr haar bel€konls had veÍloren.
ln de grafelijk€ tijd dis eindlgdé in 1581 kregon

do hersn van Noordwijk hun gebied in l6en
van de gÍavon van Holland. Heeds in ds 126

esuw wErd melding ggmaaK van

e€n

€d€han, Eduad van Norlhge, die opfiok ln
o€n l€gsr van FloÍis lll om iegsn d€ Weí-

FÍiez€n

te

vechtsn

€n die bij

Schagsn

snsuvelde.
Ds oxpositis gegft ssn b€eld van oen pÍimalre
in Nederland €n in het bijzoader in NooÍdwiik, waarin ggen spÍake wa§

bostJuÍsvorm,

van eoig6 invlo€d van (b buÍgsÍs op hd
bestuur. E€n van de graven van Holland,
AlbÍecht van B€isren, wís€nds NooÍdwÍk in
1398, dlt iaar dus procio§ 600 jaar gEledon,
stadsíechten. De buÍgers die daaÍto€ h€t
vszoek haddEn gadaan, waren zich niet
bowust gewse§ van hot l€it dat d6 hun

vooÍfaan opg€legde la§ten niet opwogsn

t€gsn

de

niguw velkÍ€96íl Í€cilon sn

pÍivil€ges. OpÍÍeuw boÍeikb gÍaaí Albrcdl
e€n !€rzo€k uit Noordwiik, nu oín d€
stadsrgchl€n toíug
nemen. En zo
geschledde. Tot op d€ dag van vandaag is
Noordwiik 6Bn dorp gobleven.
OndeÍ die Noordwijkse ambachtsheron
waron ed€lon dl€ egn rol sp€old€n ln het
Íeglonaal- en landsbgstuur. Jan van Hens.
gpunsn. bijvooó€eld, €n Jan van dsr Doss
(Janus Dousa), bsvolh€bbor van d€ mllllio
iiid€ns h6t b€leg van Lei@n in 1574.
H€t GenootEchap kreeg van paÍticullorsn en

le

mu§sa

in Zuid-Holland v€el

modowerldng

voor da opbouw van d€ axpo€i0e,evenals
van hst gom€€ntebestuur van Noodwilk en
hst gsrneonioadÍgt van Haarl€m.

D€ ieÍfoonstalllng bellcht €€n

bilzond€r

asp€ct van de plaatsalijk€ goschi€d€n16. U
h€èÍt als lid gÍaU6 io€gang tol hst musoum on

moot sr b€sli8t (evon) gaan kiikofl. Tot 20
olitobeÍ,

IV

Labberlottsn: nachtbrakgn, zwier€n,
lichtmiss€o,
Labeuren: den grond bewsrken
laborser6n.
Lacèk rijgsnoer voor vrouwenkleding.
Lachdulí: lortèlduiÍLac'hen: zich een6n bult lachen, is het
lachen oí íneengn?
Lachgaa: dronksnmakend gas van siikstot
en zuurstoí, vÍoeger in gebruik als
wrdoovingsmiddel bij hst tÍ€kken van
tanden en kiezen.

Lachmeeuw: kokmeeuw.
Lachtanden: tanden welke zichtbaar
worden als msn lacht.

Lachlor: lasioÍ.
eene soort koeko€k.
Lachzlek: z€er geneigd tot lachenÍl(lderspÍongr sproflg welke een misdadigeÍ die g€hangen wordt doet, wanneer
d€ ladder ondeI hem weggetrokken
wordt.
Lady: de vrouw des huizes die h€t brood
kneedt en rondd€elt.
LaÍ: slap n€eÍhangend, flodderig, krachteloos, zorJt€loos, onbeduidend, warm en
vochlig, zwo€|, kinderachtig, gebrek aan
moed hebbende.
l'.atbok: dwaas jongm€nsch dat zich
kinde.achtig aanstelt.
Latkulp: kuip mèt zwelpap voor het looien
d€r huiden.
tmocdlg; laÍhaÍtig, bloode.
lllsroo8: blauwo kleurstoÍ uit korstmo§sen b€reid door d€ze l0 behandelsn
met rotionde urine. ln den hand€l
gebÍacht als kloine kuben, yoor het
blau\uen van llnnengoed er kalk.
lrkool: violieí.
Lakvogeh pestvogel.
Lakrsrmer: b€ambte aan eene kanselarij,
di€ het zeg€llak g6Ís€d houdt.
Lrmblok eene Bolgische biersooÉ.
kmser: klappoi, praalziekB vrouw.

t

luiaard.

Lammekan8ooÍr algoede,

Lammdot lammsling,
mensch-

fijne baaien stof.

Lamoenberleboombout: bout waarmée
dé lamoenen woÍd€n vastgezet
waaítusschen hot pa8Íd loopt.
Lrmp: ag6nt, disnder, tegen de lamp
loop€n.

Lampet lavoor,

handewaschkom.

Lampett€n: likken, slurp€n.
l,.ampÍrel: jong konijn.
Lrm8be€ldts: bidprenlj€.
Lamatong: €ene soort van w€egbÍee.
Lamzallg; ellendig.
Landlebloam: madolieÍj€.
Landmelare: boeÍendeem.

LandwilÍ: boerin.

lrchvogek

Lrmgat

LrmmetleSbaal: van lamsryol v9rvaaÍdigdé

larnzak, lui, akellg

LandzloHg: heimwe€ hebb€nde, verv6lsnd, onaangenaam.

tangbsen: ooievaar, hooiwagen, langpootmug,

LangdÍaad yuildíaad: slechte naaister

Langnat dunne

sogp.

Lanteam: eene groots lantaarn zond€r
licht. Grool èn dom mensch. Vorlrekkéh
met do lantaam aan den dissel.
Lante: tul ampje voor raapoli€, nachtlichtje.

Lanteren: le€gloopen, skaatslípen,
lant€rfanton.

Laplanderlr: scholmerÍ.

Ltpzakr g€meane sch6lm, iemand die met
gelspte kleeren loopt, landlooper.

Lapzalver: kwakzalver.

t

íe: slappE th€€, verdunde koíls.
Larlemoer: snapstsr, beuzelaarster.
Lalp: zwe6p, ge€sol.
LaÍpon: doÍschen, zoodat alle vleg€ls
gelíktiidig nee.komen.

Lasch: h€t losse weske slapps vleesch.
Lasclet: dartel, weelderig, geil, wellustig,
ontuchtig.

Lastpaard: koudbloedig zwaar trekpaard,
La8lpoEt: sle€ht beiaalde werkzaamh6id.
Lai: aan de latten hangefl, bïna bankÍost
gaan, ds lat erop leggen, er op los slaan.

Lí{e)r

breede broekkl€p.

Laudabel: pÍijzenswaardig,
lauÍ€nalop: gÍoota oÍ Íoods (s)pooo,
roz€t, knorhaan, hordiendsr.

