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Reac/fu freaclie Reaclfu Reac/ie freac/ie Reac/ie
FIETSENMAKEN ENNEMA
l\revrouw A. lvlinnee-Duyndam reageert op
eenopmerking vanJaap Plug uit Amhem, de
zoon van Cees Da, in devorige Blauwdotter
over de fietsenmaker Ennema: lk woonde
naast Ennema, Hij was inderdaad een man
met veel humor en geduld met kinderen. Zs
mochten zestig spijkers in zijn houten vloer
slaan die hij 's avonds er we€r met de
nijptang uittrok.

Nu enkele wijzigingen: 18. Joop Wiggers,
moet zijn Joop Hegeman; 28. ls een Van der
Niet (zijn vader bracht heet waterin tonnetjes

voor de vrouw€n, die de was veÍzorgden).
Irijn nummer is 29: Hein (Auke) Hoekstra.
lk was verliefd (6 jaar) op Antje Plug (4jaar)!
Waar Joop Wiggers geplaatst moet worden,
zie ik niet.

Zjn vrouw h€ette geen Dieuwertje, maar
Anna. Di€uwertje was de zust€r van Anna,
diè jarenlang bij de Íamilie Ennema \,yerd
verpleegd. Zj waren zusters van de schildsr
Maasdijk van de Van HardenbÍoekweg,
VEBRASSING

Hein Hoekstra

te

Landsmeer: Wat een

verrassing: een loto van mÍn eerste klasl lk
had die loto ook, maar hij is spoorloos
verdwenen.
Moet u eens kijkon: wat een discipline;
linkerarm achterd6 rug en rechterarm op het
boek! En wat een armoede (crisistijd);
zondags kostuum; visserstrui met daarover
galgenl De meer gesitueerden een matrozenpakje!
En meer leerlingen wijlen: Joop Wiggers,
Joop Heg€man en Nico Plaatzer (vÍienden)
en Nico Koers.
En wat een gemoedelÍkheidi 's maandags
brachtde "dienstmeid" van meester Ds Boer
een rek met wasgoed in de klas!
Dè zaak van Ennema

VLIEGTUIGEN

109de hoogste snelheid toegekend: 4O0 mijl

Henk Veenstra reageert op het artikel van
proÍ. dr. R. Zuurmond, getiteld "Het geschenk uit de hemel", in Blauwdotte|log:
Naar ik aanneem heelt de auteur het over
een belevenis in een van de eerstejaren van

per uur. Voor de Spitíire wordt 390 mijl per

de tweede wereldoorlog, toen het strand en
de duinen voor burgers nog vrij toegankelijk
waren en waarbij het kon gebeuren dat
tijdens een wandeling in de duinen d€ autgur
bÍna door een naar beneden suizende verrekÍker werd getroÍlen. lk kan mij nog herinneren, dat e{ door Duits€ verkenningsvliegtuigen op he€l lage hoogte en met zeer
gering€ snelh€id langs de kust werd gepatrouilleerd. Irogelijk waren zij op de uitkijk
naar Engelandvaarders. Wat mijopviel, was
dat er zich een betrekkelijk grote deuropening
in de zljkant van het vliegtuig bovond, waardoor j€ vanaÍ het strand met gemak naar
binnen kon kiiken. Je kon zonder problemen
de waarnemer zien zitten, die zich in de zon
liet bruinbakken, t€rwijl hij het strand in d€
gaten hield.
Het is alleszins aannemelijk, dat zo'n waarnemer door een plotselings zwenking van
het vli€gtuig zijn kijker liet vallen met vorenvermeld gevolg.
Met de door de auteur vermelde vierkante
Duitse roestbak bedoelt hij naar alle waarschjjnlïkheid het Duitse transportvliegtuig de
Junk€rs 52, een lelijk vliegtuig om te zi€n.
Deauteur heeft het nog over een Duits vliegtuigboekjé, dat hij régèlmatig raadpleègdè.
Dit boekje, dat m6t medelverking van het
R(6ichs) L(uftfahrt) M(inisterium) in 1942
wod uitgegeven, droeg de titel: "Deutsche,

Italienische, Bítisch-Amerikanische und
Sowjotische KriegsÍlugzeuge." Van de
Duitsevliegtuigen wordtde snelheid niet vermeld, echter \,rel van de geallieerde vliegtuigen. E€n vergelijking trekken aan de hand

van genoemd boekje bl66k derhalvo niet
mogelijk.
Een Engelse bron geeÍt een overzicht van de
snelheden (in 1944 ten tijde van de invasie)
van zowelde geallieerde vliegtuigen, als die

van de tegenpartij. Hierbij wordt aan det
Duitse jachtvliegtuig de Messerschmitt

M

uur vermeld,

Aan het eind van de oorlog kwamen de
Duitsers m€t e€n door prof. Heinkel ontworpen houten jachtvliegtuig op de proppen,
genaamd de "Volksjagef', die naar verluid
een hoge snelheid haalde. Een ontwerper bij
Messerschmitt kwam met het ontwerp van
de Me 163, een raketjachtvliegtuig, dat niet

operationeel

is

ingezet. Ook werd

bU

Messerschmittde Me262 (die Schwalbe), de
oerste operationele straaljager uit de tweede
wereldoorlog, geconstrueerd. Deze was
onmiskenbaar de snelste van de toènmalige
jachtvliegtuigen.
lk ben in het bezit van een boekje met
cartoons, g€tekend door Wren en genaamd
"Wren oddentiÍication," Een van de
opmerkelijkste tekeningen wil ik u niet
onthoud6n.
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F tuer thínks of everything
We're lucky little Huns
The one-eight-nine's a great machine
Fot Íoxing A.A. guns.
(Verlaling: De Filhrer denl<t overal
The

Wij zijn te benijden kleine Hunnen.
De 1-8-g is een geweldig vliegtuig.
Om het afweeqeschut te misleiden.)

De lietsenmakersíamilie De Lange is in Noordwijk algemeen bekend. Met name Jan
de Lange, die in 1897 uit llpendah hierheen kwam, sprak tot de verbeelding. Bij een
huldiging werd hij ooit 'de glorie van Noordwijk" genoemd. Gerard de Lange schreeí
een kroniek ovetdeÍamilie De Lange, een mooi uitgevoerdboek, rijk geïllustreerd en

ook aandacht schenkend aan zaken die belangrijk zijn om het leeÍmilieu van de
Íamilie te leren kennen, zoals het ontstaan van het Nedelandse landschap, wind- en
walemolens, van woonstalhuis tot stolp, de spoorwegstaking van 1903 en de
geschiedenis vandefiets, ln deze Blauwdofter wordt ruim uil deze kroniek geciteerd.
Op de achlerílap vermeldt Gerard de Lange relativerend een citaat van sír Thomas
Overbury (614): Wie zich op niets anders te beroemen heeft dan op zijn voorouders

is als een aardappelplant: het enige goede dal hij heelt zit ondet de grond.

Oe oudst bekende stamvader is Jacob
Jansz. De Lange. Hij werd omstreeks 1720
geboren in de Purmer onder de gem€ent€
Edam. Op 21 Íebruari 1745 trouwde hij met
de eveneens uit die plaats aÍkomstige
[.4aretj€ (Maartje) Corn€lis Stam. De huwelijksinschrijving geschièdde "pro Deo"i dit
betekent dat zetotde min- oÍ onvermogenden
behoorden. Jacob was zo goed als zeker een
landman, waarschijnlijk geen zellstandige
boer maar een pachter

oÍ

landarlceider.

Landarbeiders werd€n onderscheiden in
daglon€rs en boerenknechten, De eersten
kenden geen vast dienstverband, delaatsten
een overeenkomst voor ten hoogste een
jaar. Op 12 januari 1746 werd hun €erste

Als twaalÍ- oÍ dertienjarige ging hij in de leer
bij smederij Oudejans in de Kerkstraat. hij
verdiende 'n kwartje per week! In 1894

werkto hij enige tijd als smidsknecht in
Woerden, maar keerde toen terug bij
Oudejans bii wie hij dan in de kost is.
Het volgende jaar moest hij in militaire
dienst. Als loteling nr. 1 van de lichting van
1895 van de gemeente llpendam werd hij
ingsde€ld bij hetTweede Flegiment Huzaren.
Van oktober 1895 tot en met februari 1897
diende hij achtereenvolgens in Dèn Bosch en
Flo€rmond. Gedur€nde de diensttijd kon hij
zijn smidsvak blijven uitoeÍenen. Zo heett
ook het leger van zijn grote vakmanschap
geprofiteerd.

kind, Jan Jacobse, gedoopt. Bij aÍwezigheid

van de pastoor van Edam vond de doopplechtigheid in lvlonnikendam plaats. l\,1oeder
llaartje trad zell als meter op.
Geruime tijd heeft de famillegeschiedenis
zich vervolgens aÍgespeeld in het stamland
Waterland. Daarna trekken we met de later
NoordwÍker geworden Jan de Lange ov€r
het lJ naar de bollenstreek. Jan werd op 19
november 1875 op de G€elvink in llpendam
geboren. Hij heeft dus bijna dertien jaren op
d€ boerderij gewoond €n zal de laatste paar
jaaralÍlink hebben moeten meewerken. ook
zal hij zijn vader vaak vergezeld hebben naar
de dorpssmid wanneerhet paard bsslagen oÍ
een van de wagens gerepareerd moest
worden. Zo werd zijn belangstelling voor h€t
smidswerk gewekt.

JAN VAN KAN
Toen zijn diensttiid er bijna opzat hooÍd€ hij
van zijn moeder dat bij Jan van Kan in

Noordwijk aan

Zee een

smidsknecht

gevraagd werd. Via het bevolkingsregister
weten we dat hij daar op 1 april 1897 is
b€gonnen. HÍ woond€ ook bÍ Jan van Kan in
huis waarhijzijn latere vrouwGeert van Kan
ontmoette. Geert was dienstbode, eerst in
Den Haag en later bii de tamilie Heine in
Noordwijk. In dec€mber 1899 vertrok Jan
naar Haastrecht. Waarom weten we nieti
misschien wilde hii meer ervaring opdoen of
zocht hij een mogelijkheid om voorzichzelí te
beginnen.
Op 11 januari 1900 trouwden Jan en Geert in
Noordwijk en gingen in Haastrecht wonen,

Volgens het bevolkingsregisler zou Ge€rt
zich pas op 1 april in deze plaats gevestigd

wijk aan Zee waar ze in de Hoofdstraat op
nummer 6 gingen wonen. Jan werd weer

hebben. Het is ook mogelijk dat ze zich pas
enkele maanden laterotíicieel heeft laten inschrijven. Een jaar later verhuisden ze naar
Bodegraven waarop 4 mei 1901 Margaretha
werd g6boren. Bij de gèboorte-aangifte
noemde Jan zich winkelier. Een nadere aanduiding van zijn winkelis niet mserte achter
halen. ln december van hetzelÍde jaar ver
trokken z€ naar Amsterdam. Hier stond Jan
we€r als smid ing€schr€ven. Ze woonden in
de W.W. van der Hoopstraat 29 (3 hoog),
Ook d€ze Amsterdamse periode waarin een
twoedo dochter, Nel, werd geboren, heeit
niet lang geduurd. Het was voor deze dorpsmensen ongetwijíeld erg moeilijk in de grote
stad te aarden. Bovendien was het in die
jaren nogal rumoerig in Amsterdam door
grote maatschappeliike conÍlicten, zoals de
grot€ spoorwegstaking in '1903. Eind 1903
kwam er een einde aan de bijna drieiarigs
zwerftocht en keerden ze torug naar Noord-

smidsknecht bij Van Kan aan het Calisplein
(nu Palaceplein).
Bijzijnaankomst in april 1897troÍde boerenzoon uit het Noordhollandse polderland nog
een Noordwijk aan Zee met twee gezichten
aanr er heerste groto bedrijvigheid op en om
de bomschuiten die voor het nieuwe harings€izoen werden klaargemaakt; tegelijkeíijd
werd alles in gsreedheid gebracht om de
badgasten te kunnen ontvangen. Als smidsknecht was ervoor Jan volop werk, vooral in
hetvisserijbedrijÍ. Daarbij moetenwedenken
aan reparatie oÍ vernieuwing van het vele
iizerwerk aan de schepen - in een bomschuit
zat4ton ijzerverwerkt! -, het smeden van de
ijzeren hoepels voor de vistonnen, het vervaardigen van banden en assen voor de
karren, het beslaan van de paarden die ook
werden gebruikt om de schuiten van en naar
zee te trekken, het repareren van de ijzeren
onderdelen van de netien enzovoorts- Ivlaar

:rl

Deze foto is gemaakt t.g.v. het 2ïjaig huwelijksíeest van Jacob de Lange en Antje
Dekket in 19o1. V.l.n.r.: kijn, Guuft, Jacob sr., Jan, Griet, Antje, Maij, Jacob jL, en
Anna. Liggend: Piet.

ook hst badbedrijÍ bezorgd€ de smederijveel
werk.

week, gewoon met een netje. lk had drie
dagen naar de kazerne in Bussum moeten

ln de overwegend agrarische samenleving

lopen toen had ik dat bij m'n eigen bekeken.
En metverloÍ ben ik toen wezenvissen. Toen
vroeg ik aan Jan de Lange, de Íietsenmaker:
ken je niet maken dat ik uit die dienst kom?
To€n heeÍt-ie een briefje geschreven: schip-

van weleernam de smid een zeerbelangrijke
plaats in. Hijvervaardigde en repareerde allerlèi huishoudelijke gebrulksvoorwerpen en
gereedschappen voor boeren en ambachtslieden. Hij zorgde er voor dat de paarden op

tijd beslagen werden. Tot ver na 1900
maakte de smid zelf de hoefijzers en

hij onder
andere oude versleten hoeÍijz€rs en restjes
ijzer. Het aan elkaarsmeden ("braaijen") van
spijkers. Daarvoor gebruikte

deze restanten was erg tijdrovend.

Een

ander karwei waarbÍ de smid zijn vakmanschap kon tonen was het opleggen van de
ijzer€n banden om het wagenwiel. De repen
werden in het vuurverhit, om h6t wiel gelegd
en dan met waterafgekoeld zodat ze om het
wiel krompen. De omvang van de repen
mo€st tot op de millimeter nauwkeurig
worden bepaald. Jan de Lange bshèerste dit
onderdeel van het smidsvak volkomen,
VISSÉBIJ
Jan de Lange heeÍt zich ook korte tijd metde
vlsserij beziggehouden. Omstreeks '1 916 liet
hij in een schuur tegenover de rijwielzaak
door een zekere Van Duyn een zeilvlet
bouwen. Dit was een strandschuitje met een
lengte van ongeveerT meter en een breedte
van 3.50 meter. Het had een hoog oplopend€
boeg en was voor de mast ingedekt. Hier
bevond zich ook het vooronder voor de
bemanning. Aan de enige mast war€n een
grootzeil, een Íok, en een kluiver op de
kluiverboom bevestigd. Een kistje (bun) inde
bodem diende om de vis levend te houden.
Een zeilvlet werd evenals het garnalenschuitje
voor de kanwisserij g€bruikt. Er werd met
een schrobnet gevist op platvis (schol, tong,
schar, schelvis, bot) en gamalen.
Jan waagdo zich niet zelf op zee maar nam
hiervoor een paar vissers in dienst. Een van
hen, Arend Hazenoot, heeÍt hiervan verslag
gedaan in De Blauwdotter: Toen (oktober
1917) had Jan de Lange een vlet. Met Aai
Riek hadden wevan't strand aÍ een keer 100

guldentjes gevangen met dat ding. ln éón

per op de NW 16 Twee Gebroeders! Recht
tegenover Jan de Lange had je een timmerschuur, daar is die vlet gemaakt. En na m'n
verloÍ ben ik met die brieí naar de sergeant
van de week gegaan. Wist die vent veel van
Jan de Lange en z'n rederij.....klaar, ik kreeg
visserijverloÍ toen. Met de trein terug.....bij
Weesp lag toen een hele trein in het
weiland....en toen naar Jan de Lang€. lk zeg
wat heb je nou uitgevreten? Toen hadie z'n
vlet verkocht! Aan een Scheveninger.... Het
gebeurds nogal eens dat de bemanning
terug kwam met de mededeling dat tijdens
het vissen de netten verloren waren gegaan.
Jan vertrouwde dat niet en ging een keer in
Scheveningen kijken. Daar vond hij bij een
opkop€r zijn netten terugl Arend Hazenoot
heeÍt zich aan die praktijken overigens niet
schuldig gemaakt. Voor Jan was het echter
aanleiding om zijn scheepje snel van de hand
te doen.
HOOFDPIJN
ln de volgende jaren kreeg Jan steeds meer
last van hevige hooÍdpijn die hem het werken
biina onmogelijk maakte. Bezoeken aan

huisarts en ziekenhuis leidden niet tot
de klachten. Ook een

vermindering van

kruidendokter bood geen soelaas. Tenslotte
werd een homeopaat geraadpleegd die het
advies galonmiddellijk met het smidswerk te
stoppen. Dat was wellicht een verstandige
raad maar er moest natuurlijk wel brood op
de plank blijven en sociale vooÍzieningen
waren er toen nog nauwelijks. Jan begon
toen allerlei karweitjes aan te pakken. Uit die
tijd dateren bUvoorbeeld zijn contacten met
Beuk. Deze had een melkwinkeltje en verkocht ook staven ijs die voor koeling werden
gebruikt. Jan ging voor Beuk ijs uit Leiden
halen, Lat€r begon Beuk een stalhouderij.

Wanneer hij tweedehands koetsjes ging
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Winkel en wekplaals in de HooÍdstraat omstreeks 1925. (S.H.B.
Beste).

kopen nam hij Jan de Lange als deskundige
mee, Terwijl Beuk de verkopeÍ aan d€ praat
hield, inspecteerde Jan met behulp van een
hoeÍnagel de vitale onderdolen van het rijtuig. Gebreken, onder andere aan de ijzeren
verbindlngsstukken, werden vaak onder een
laag plamuur verborgen. Met zijn hoeÍnagel
wistJan deze gebreken vakkundig op te sporen, Aan de stand van zijn p€t kon Beuk dan
zien of hij al ol ni€t een veilig€ koop kon
sluiten,
Jan verleende ook hand- en spandiènsten
aan loodgieter Schreuder die hij bijvoorbeeld
assisteerde bij de aanleg van gasleidingen.
Aan het begin van deze aeuw verrezen er
steeds meer villa's in de Noordwijkse
duinen, Deze werden via een grote zinken
bak op het dak van water voozien. De bakken moosten geregeld worden volgepompt
en vormden zo een waterreservoir voor de
bewon€rs. Het oppompen en het onderhoud
van de pompen behoorden eveneens tot zijn
werkzaamheden.
Hoofdstraat 6 vormde met nr. 4 wat we nu
een twe+onder-een-kapwoning noemen.
De voorgevel van nr. 6 bestond uit twee

=

Steeds Het

ramen met een sioep ertussen. Omstreeks
1911 kwam aan de ene kant een tabakswinkel en aan de andere kant een uitstalling
van lederwaren (portemonnees en dergelijke).

Achter het huis (aan de Huis ter Duinstraat)
begon Jan in een schuurtje fietsen te repar€ren. Al gauw wérden ook Íiètsen verhuurd
aan badgasten die hetfietsen vaak eerst nog
geleerd moest wordenl Enige jaren later - het
gezin telde inmiddels acht kinderen - ontstond dÍingend behoeÍte aan uitbreiding van
de woon- en bedrijÍsruimte. Daarom kocht
Jan nu de beide panden; hel gezin verhuisde
naar nr. 4 terwijl nr. 6 als werkplaats werd
ingericht. Aanvankelijk was nr. 6 aan de
voorkant slechts te bereiken via een stoep
met vier treden. De vloer liep naar achteren
enigszins omhoog. ln 1922 werd de stoep
weggehaald en de hele werkplaats uitgegraven zodat deze gelijkvloers met de
HooÍdstraat kwam te liggen. Om de verbinding met de Huis ter Duinstraat ln stand te

houden werd achterin de werkplaats een
stenen trap met zes treden gemaakt. De
situatie was nu dus in íeite omgekeerd.

GOUDEN HANDÉN

Jan de Lange was iemand m€t'goud€n"
handen. De fiets was intussen een uitsrst
populair vervoermiddel geworden. Waarom
zou ik zelÍ geen íi€ts kunnen Íabriceren,
moet hij gedacht hebben. Tenslotte waren
hem al vele smeden daarin voorgegaan, Zo
ontstond in de jar€n '1925-'1926 de rijwiel-

fabriek D,L.N.,

in

'1932 omgedoopt in

DeLaNo (D€ Lange Noordwijk). Het Íabricage-

proces verliep als volgt: eerst werden de
buizen op maat gezaagd. Vervolgens werd
met behulp van ílttingen (verbindingsstukken)

het Írame in elkaar gezet. Het motfelen
(lakken) werd uitbesteed aan de gebroeders
Florisson in de Beschuitsteeg in Leiden.

Daarna kon de Íiets in Noordwijk verder
worden geassembleerd. Na de oorlog was
het aÍgelopen met de fabricage van eigen
fietsen.
lnmiddels waren ook twee zoons, Jan jr. en
Jaap, in het bedrijf werkzaam. Jan sr. vond
het daarom tijd worden om in NoordwijkBinnen een Íiliaal te stichten. ln 1928liet hij

door Berkhout in de lrolenstraat een werkplaats bouwen. Jan nam de bouwkostenvoor
zijn rekening en betaalde in ruildaarvoor e€n
aantal jaren geen huur. De werkplaats bleef
dus het eigendom van Berkhout. Het was de
bedoeling dat Jan jr. het Íiliaal zou gaan
leiden. i/aar hij was erg gehecht aan Noordwijk aan Zee en stond na korte tijd zijn plaats
graag aan Jaap al. Gedurende diens diensttijd in 1929 - hij had al eens uitstel gekregen
vanwege een motorongeluk Waarbij Jan sr.
een been brak - trok Jan jr. noodgedwongen
weer naar Noordwijk-Binnen. Tenslotte vestigde Jaap zich op 1 januari 1932 definitieÍ in
de Molenstraat, nu niet meer als liliaalhouder
van zijn vader maar als zelÍstandig ondernemer.

Jan sr. hechte grote waarde aan vakbekwaamheid en organisatie van zijn vakgenoten. ln 1919 was hij een van de opÍichters van de Nederlandse B.K. Bond van
Flijwielhandelaren en Rijwielherstellers. Jarenlang was hij bestuurslid van deze bond.
Wordt vervolgd

Zee, strand en duinen. Dat is de tilel van een bundeltje gedichten en verhalen van de

hand van Kees van der Luyt. Zjn Ode aan ouLNoordwijk is nog steeds actueel,
getuige het recente sloopwerk in de Hooídstraat.

ln Noordwijk aan de Zee doet zich het treurig open,
een dorp dat bezig is, al wat het sieft te slopen,
Noordwijk aan Zee, vermaard in gans het wereldrijk,
breekt zich een weg dwars door zijn oude wijk.
En dondeft met geweld van hamers en houwelen,
de huizen in elkaar, ziet de geschonden delen,
van vuuftoren tot Grent en treui om 't raadsbesluit,
dat d'ondergang van I oude dorp beduÍdt.
Zal hier uit stoí en as een nieuwe buurt vérrijzen?
lk zou als 't noog'lik waar, de raad deswegen prijzen,
doch wie het puin aanschouwl, dat wijd en zijd verspreid,
de níeuwe weg bereidt naar de rechtlijnigheid.
Kan immers door dit beeld, al wat veryalt vergeten,
hoe zal men Noordwijk Zee in nieuwe schoonheid meten?
een sloÍwolk trekt zijn spoor langs stnnden en langs sttaat,
et is geen weg terug, er is geen and'rc raad.

Waarom heet Noordwijk Noordwijk? Bij het speculeten over die vraag kun je vaststellen, dat het woord Noordwijk uit twe€ stukjes bestaat: noord en wijk. Het woord
wijk betekent ondet andere toevluchtsoord, je neemt de wijk eryens heen als er gevaar drcigt. Dat et nogal wat kustdorpen zijn met wijk in hun naam heeft de Noordwijkse jazzmusicus Bob Rigler op het idee gebracht, dat dit te maken heeft met de
Vikingers, die ooit onz€ kusten aíschuimden. Op gezette lijden weken ze uit naar bijvoorbeeld Noordwijk, Katwijk oí Wtjk aan Zee om te proviandercn, uit nachtelijke
angst voor zeemonsleÉ of om hun moordlust bot te vieren. Een andere theode is, dat
Noordwijk een uitwijkplaats voor de Katwijkers was.
ln zijn boek Jazz in de Oostzee beschrijft Rigter, hoe ertoen in Denemarken honger
wed geleden, Bastaarden en jongere zonen bleven buiten het bezit van land en
zwieNen daarom met hun boten naar slecht beschemde kusten om daar te plunderen, le mooÍden, te verkrachten en te brandstichten. Met gerootde schatten
kwamen ze terug. Ot niet, want ze vochten zich graag dood, Soms zorgden ze voor
een veÍzetje, zoals toen zetijdens het eten een Engelse bísschop die ze aan een paal
hadden gebonden, doodgooiden met koeienboften. Dit verhaal spoort met wat de
Naordwijkse geschiedschrijverJan Koos vettelt over de moord in Noordwijk opde ult
Schotland overgekomen priester Jeroen.
DONDERJAGERS
De periode van 815 tot 885 was voor de be
woners van de zeedorpen oen tÍdvan zware
verdrukking, Geregeld kwamen de Noordse

noorden van de Rijn, oÍtewel Northgo, de
oorspronkelijke naam van Noordwijk. Het
odéntatiepunt zou dus de oever van de Rijn
zUn, waar eertijds ten zuiden de Cattische

benden naar onze gewesten om hier hun
harlstocht bot te vieren met invallen, waar-

henontl€entCattenwijck (Katwijk) zijnnaam.

van die van 857 met een zwart kruis

Batten hun tenten hadd€n opgeslagen, Aan

in

Noordwijks historie staat vermeld. Na in dat
jaar Egmond aan Zee te hebben opgeschrikt
door de Sint Adelbertskapel in vlammen te
doen opgaan, kwamen de "donderjagers",
onderweg alles verwoestende en plunderende, naar Noordwijk. Het was 16 augustus en van alle kanten sneld€n ze toe: langs
strand, duin€n en boswegen, hier en daar
een boerderij in brand stekend en rovende al
wat van hun gading was. Men zag de vaan
der Vikingers omhoog geheven met de beeltenissen van bloedvogels, raven èn andere
dieren en daarachter een menigte strijders.
Ze zochten de priester Jeroen, die zoveel
Friezen in de omtrek de goden Wodan, Thor
en Otin had laten afzweren.
Tot zovor een aanknopingspunt met het
woordje'wijk" in hot woord Noordwiik. Maar
waarom de aanduiding noord in Noordwijk?
Kloos zegt, dat het hiergaat om d€ gouwe ten

ZUIDwlJK

ten noorden van Katwijk en van de Bijn
woonden de KanineÍaten. Die plaats werd
Noordwijk genoemd, omdat ze ten noorden
van de Rijn en Katwijk lag en ligt. Ten zuid€n
van Katwijk zou dus Zuidwijk kunnen ligg€n.
En inderdaad. Henk Veenstra uit de Hellen-

berghoÍ kwam lezende in het in de vorige
o€uw tot stand gekomen Aardrijkskundig
Woordenbo€k van Nederland dit Zuidwijk
tegen. Het behoorde tot de tegenwoordige
gemeente Wassenaar, We citeren: Zuidwijk
is €ene sterkte van eenen zeer hoogen
ouderdom, zodat de oorsprong geheel onbekend is. Hadrianus Junius wil, dat het de
zuiderwijk der Katten geweest zU. Deze
Katten, de oudste inwoners van Holland,
hadden volgens sommigen, behalve Katwijk,
hunne voornaamste wijkplaats, ook twee
beschermplaatsen in dien omtrek gelegen,

als zijnde b€ide twee vaste en krachtdadige
toevluchtsoorden tegen het geweld dervijanden, wanneer zij door hen werden ingeslot€n.
Deze sterkten waren Zuidwijk. waarvan wij

nu spreken, en op welke plaats thans een
mol€n staat, die ten teken van d€n hoogen
ouderdom den naam schijnt behouden te
hebben, hoewel met eenige verbastering,
doordien men hem Suik noemt; hetwelk
zooveel als de Zuidwijk zal betekeenen,

Hertog Jan van Beijeren ingenomen en verwoest. Het heeÍt sedert jaren herwaarts in
eigendom toebehoord aan het hoog adelijke
geslacht van Wassenaar, hetwelk eertijds
daarop zijn verblijÍ hield. De Prinsen van
Ung€ verkochten het, in het jaar 1616, aan
den Heer Jacob van Wassenaar, Baron van
Wassenaar, Obdam, Hensbroek enz., Admiraal in dienst dszer landen. ln het jaar '1620
bezat zijn zoon heti als wanneer het huis in

Noordwijk, aldus genaamd omdat het noord-

eenen bloeijenden toestand was. Het is

waarts lag, was hunne tweede sterkte, en
beteekende zooveel als de Noorderwijk der
Katten, ofschoon anderen beweren, dat de
Noormannen aan deze plaats haren naam

thans nog van geen gering aanzien, hoewel
het voormaals veel grooter geweest is. Het
bestaat in tw€e hooge en dikke, uit het water
oprijzend€, vierkante torens, met leijen
kapp€n g€dekt.

gegeven hebben.
Dit huis Suik oi Zuidwijk werd, in 1420, door

Wkingers vooÍ de Noordwijkse kust.
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Heinrich Tappenbeck. Het verhaal wjl, dat hÍ
te voet uit Duitsland kwam, maar dat zal wel
een mythe zijn, ln elk gevalvestigde hij zich
met zijn gezin vanuit Duitsland aanvankelijk
in Wijk aan Zee om er een hotelbedrijÍ te beginnen. Dat werd geen succes. Daarom verplaatste hÍ zijn activiteiten naar Noordwijk
aan Zee, Hierwerd hij de grote stimulatorvan
het toen aarzelond opkomende badieven.
Zijn hotel Huis ter Duin werd een begrip en
trok gegoede mensen uit heel Europa naar
h€t NoordwUkse strand.
Behalve met de promotie van Noordwijk in
het algemeen en zijn hotel Huis ter Duin ln
het bijzonder hiEld Heinrich Tapp€nbeck zich
ook bezig met de blo€mbollencultuur. Het
door hem op naam van zijn oudste zoon
\Mlhelm Ludwig opgeÍichte bedrijf kreeg dan
ook de titel Naamloze vennootschap tot
hotelexploitatie en bloembollencultuur Huis
ter Duin. Aan de landzijdevan het hotel liet hij
een grote bollenschuur bouwen, die later tot
in dejaren vijttig dienstdeed als onderkomen
voor een deel van het seizoengebonden
hotelpersoneel.
De vader van de nu in Noordwijk wonende
mevrouw P.S.F. van Rijn had in Leiden een
postzegelhandel en in verband daarmee

kwam hij in het bezit van een aantal aan
Wilhelm Tappenbeck gerichte bloembollenbestellingen, H6t was hem om de postzegels
begonnen. Ze kwamen namelijk uit de hele
wereld, Natuurlijk uit Duitsland, (Beieren,
Wairttemberg), uit Oostenrijk, Luxemburg,
Noorwegen, Zweden, Eng€land, maar ook
uit de U.S. A., Argentinjé, Chili, Egypte,
Mexjco, noom maar op. Prachtige namen,
bUvoorbeeld lsidor van Hozwadowski. Of
afkomstig van de "GriiÍ|. Schloss Gàrtnerei"
uit Bohemen

: g rondlegge r
van hotel Huis ter Duin en de badplaats Noordwijk, maar hij was ook
H ein ri ch Tappenbeck

bol I en hand eÍaa r/k weke

r

Noordwijk ("Gedag van Neeltje"). En tevens
een briefkaart van Heinrich Tappenbeck aan
Wilhelm, in het Frans geschreven en ondertekend met "votre Père". Deze kaart dateert
uit '1884, toen de Íamilie Tappenbeck nog in
Wijk aan Zee woonde. Detekst Iuidt vertaald
als volgt: Beste W(ilhelm), je hebt vast en
zek€r mijn kaart van deze week ontvangen.
Na in het Nieuws van de Dag aangekondigd
te hebben, dat men jouw bezit in de ? ? kan
huren voorf 300,- perjaar (te betalen met,
75,- per 3 maanden) bestaat er grote kans
dat woensdag aanstaande de beslissing valt.
Een van de lieÍhebbers die is wezen kijken

GEDAG VAN NEELTJE

vroeg gisteren tegen welke prjjs hij jouw

Bij de roto-kopieën van de kaarten

bezit kan kopen. (Uitgezonderd Dijkstra) en
ik heb geantwoord misschien 6000,-

die
mevrouw Van Rijn ons ter hand st€lde, was
ook sen briefkaart gericht aan Heinrich
Tappenbeckte Nordhausen, gestuurdvanuit

/

(10.000,- Mark), behoudens jouw

toestemming.
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Tussen De Lait€rie en Huis t€Í Duin lag vtoeger de bollenschuur van Huís ter Duin.
Behalve de @<plollatie van het hotel bedrceí men tol aan de Eerste W1reldoorlog nog
de teelt van Mlen, die hiet verwerkt en voor a(pon gereedgenaakt werden. De
bollen zelf werden voornamelijk geteeld op een stuk land iets tan zuiden van het
huidigo hotel-reslaurant De Witte Raaf.
Kaàn

f

Mama vindt het ie goedkoop en vraagt
10.000,-, Wat is jouw mening? Je vader.
lk gelooÍ dat die man er de voorkeur aan
goeÍt bÍ De Bie ts kopen, want de vrouw wil
graag bij d6 tram wonèn.

ëuis

k, Aain,

Aordsíebad

l\4et

u déwaNlihg

van B. Paadèkoopét

blauw potlood staat dwars over de kaart
par retour du

geschreveni Flepond€z
courrier

à

l'fuard du prix de votre

(?)

(Antwoord per omgaand€ wat betreÍt de priis
van

js

?)

N\oldutiik adt

'IJIiIEEE,ÀÀ§{r.

.,,$*i. ?t '
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gegin dit jaaÍ overleed een karakteristieke
Noordwijker, Jan Hoek. Een blÍmoedig mens,
dié alleen door het leven ging, maar zich
omringdwist door ve6lvri€nden. Jan heeÍt zich
op verschillende terrsinen ingozet voor de
gtsmeenschap. Zjn speciale aandacht ging
echter uit naar de natuur, vooral de vogels, en
het streven naaÍ éen wèreld zonder wapens.
ln alleg wat met de natuuÍte maken had, was hij
geinteresseerd. Hijwas èen van de eersten die
in Noordwijk vogels hiolden in een volièro. Hij
had die gebouwd op de dam van het ouderlijk
hui§ aan de Schoolstraat. Bij een zware novembeÍstorm is dszo volière omgewaaid, waaÍbij dè vogéls de vrijheid verkozen. Dagenlang
liep Jan daarna met een vangnetje door het
dorp, reagerend op berichten, dat er ergèns èen
vogel van hem was gesignaleerd.
Uiteindelijk verl€gde zijn interesse zich van de

woordiger in de gemeenteraad te krijgen, Jan
Dujndam. Deze bezette zijn zetel met verye en

wist op een humorvollé wijze de stem van het
volk naarvoren te brengen. Van hem waren ook
de gedenkwaardige woorden, uitgesproken op
het moment dat een plaatselijke notaris de raadzaal binnenkwam,: "Daar komt de oppèrhoutvestér". Dé notaris had namelijk illegaal
bomen voor zín huis laten kappen.
Jo zou Jan Hoek een strijdbaar man kunnen
noemen. lemand die bewogen was met Wat er
om hém heen gébéurde. Daarbij bleef hijechter
mild in zijn oordeèl over andere mensèn. Zo
zullen wij hem in hèrinnering houden.
Willem Baalbergen

vogels in een kooi naar de vogels in de vrije
natuur. Samen met een tiental plaatsgenoten
richtte hÍ de Vereniging voor Natuur- en
VogelbeschèÍming op. iret natuurvrienden van
het eerste uur, zoals Johan Moerkerk en Kees
van der Luyt. werden de vogèls in de duinen

bekeken

en ging men op excursie

naar

vogelgebieden in het land. Al ln een vroeg
stadium trok Jan zich het lot van zieke en
gewonde vogels aan. Teer" èn winterslachtoffers

vonden op de zoldèÍ van de bollenschuur van
broer Dirk een gastvrÍ onthaal. UiteindelÍkw€rd
hij "geneesheèr-directeu/' van het vogelasiel
aan het Dompad. Terecht heeÍt hij een aantal
jaren geleden, mètzijn opvolger Willem van der
Niet, voor dit werk een onderschoiding ontvangen. De oorkonde hièrvan, door VonhotÍ

uitg€reikt, hing tot het laatst in zijn kamer in
Groot Hoogwaak.

Jan was e6n gelovig man, die vanuit zijn
overtuiging wilde werken aan eon wereld
zonder wapens. Van jongs af aan zette hij zich
in voor organisaties als Kerk en Vredè en droeg
hij het gebroken geweertje. ln de plaatselijke
aiCeling van de PSP was hijdaarbijzeer actief.

Bij het bezoeken van bieenkomston en het
folderen voor de partij werden heel wat kilometeÍs op zijn brommer aígelegd. Op een bepaald momènt lukte h6t ook een vertegen-

Jan Hoek tijdens een natuurcxcuÉie in
1967. Met de kíjket omgekeetd wetd een
bijzonder insect bekeken. Kleine objecten
worden op déze wijze veryrootFoto Maarten Plug

Bovenste rij: Giis Bulk, Thonas Ve oop, C. van der Niet(Spal, Kaas Verloop.
Onderste rij: Koos de Ruiter, familie uit Egmond, Barnhoorn

Foto van de Sint

schippet Van'l

Joismars in 1948van de Van Speyck groep met o.a. Roelde Groot,

hnt,

Cees Verloop, Kees van der Niet, Karelvan Venetien, Dirk van
Beelen, Kees van der Kraan. Foto's Zeeverkenners ingezonden doot Roel de Groot.
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NIEUWJMRSCONCERT
Hebben we in novemb€r 1998 oNetreden
voor het feest van het 1oo-jarig bestaan van
d6 Rabobank NoordwijUNoordwijkerhout,
met een publiek van ongeveer achthonderd
mensen, nu waren wo blijverrast het nieuw-

jaarsconcsrt 1999 in het hotel Oranje te
mogen opluisteren.
Daar waren ruim duizend luisteraars, die na
de pauze enthousiast klapten voor de badman met z'n to€ter, de badvrouw met haar
'Zeebad" badlaken, emmer en....... thermometer niet te vergeten. En de leuke baadstsrs in rood, roze, groen en zwart.
Maarook de doÍpsomroeper m€t de klink, de
zondagsgeklede vissersparen en de leden
van de rijkere boerenstand: Zo waren Noordwijk aan Zee €n Binnen weer goed vertegsnwoordigd in klederdracht,
Diverse leden van de groep prosenteerden
lekkere chocolade zeebanket, dat er bij het
publi€k go€d in ging. Daarna werd het Noordwijks Volkslied door all€ aanwezigen gezongen.

Eerst achthonderd, daarna duizend
toeschouwers.......waar gaat dat naartoe?
Ahoy misschien.,..,..?
Teksten en foto:
Sjaan van Kekeren-Brouwer
071-3615237

Wsvefuoper Rínus Nooft en zijn
dochteije Miranda zijn de nieuwe

leden.

Zj

wotden vergezeld door

vi sverkoopste r

C arol i n

e

GEZOCHT
Leden van de klederdrachtgroep zijn op zoek naar de volgende artikelen uit 1900-1920:
kommen, kop en schotels, mangelbak, zeepklopper, theekruikje (donkerblauw),
emaillebeker, rieten koÍfer met leren hoeken, postzegels met Hollandse klederdrachten en
het boekje "NoordwÍk en ziin klederdrachten" van Puck van der Zwan.
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de Groot, Tinus van Veen, Leen van der Bent, Cocky Tol, Thomas Adminal, Wnand
Westeing, Bed van Wijk, Kees Hazenoot, Rene Wandeink, Karel van Venetien.

Een fob urt 1943. Muzikanten in opleiding bij harmoniekapel "Crescendo", van links
naat rechts:Koen Meftens, Keés van Duin, Jan Menens, DickvanderNiet, Kienvan
derNiet. (Koen en Jan Mer.tens zijnzoons van pottenbakker Meiens, Kees van Duín
zoon van Piet (Emmer) van Duin, Dik en Kien van der Niet zoons van Jan (Olie) van
der Niet). Krien van der Níet is op 14 augustus 1946 (19 jaar oud) bij het zwemmen
in zée vetdronken.

Vijltigjaig bestaan harnoniekapel "Crescendo" in 947. De foto is gemaakt in de Witte School, Van pa
Van links naar rcchts zittend: Piet Vink, Heman de Grcot, Hans Ooms, Evert Wassíng, George Sleys.l
1

Dèderi: Wies Maliepaatd, Truus den Otter, Niek van Ammerc, pil
Dekker, Joop Zonderuijk, Jan Bulk, Alb. Meijers, Wim plug, Cor van Egmond. Bovenste rij: piet Hazen<
det Meulen, Arie van Rooyen, Koen Merlens, Ad de Grcot, Piet van Duin, Eduard d'Haan, Jo Hogenda
De toenmalige leden Toos de Grcot en Dik van det Niet onhrcken op de toto.
de Aroot, Jaap Bedin. Joh. Wassing.

thuysst@at.

r, Klaas Huizingï Jan Duindam. Tweede rij Jan Mertens, piet den Otter, dirigent W. Snolders, Jan
Bedijn, Aio Duindan, Piet Hoogéveën, Kees van Duin, Jan Bedin, Olot Joltens, Jan Boezaard, Hetmut
ot, Janus Boazaard, Jaap Waal, Jan van

n, Piet Bedijn.

Emond,

Kees van Rooyen, Kees Kouwenhoven,

Kien van
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Wie nog niel zo gek lang geleden vanaÍ het strand tet hoogte van het dorp in
noordelike richting keek, zag in de verte een seie EiÍíeltoren-achtíge gevaarien uit
het duingebied oprijzen. Het waren de zogenaamde radiopalen van Radio Nora,
gelegen ter hoogte van het Langevelderslag. 'We gaan om bÍaam bijde radiopalen",
hoorde je in die dagen menige Noordwijker zeggen. Gaandeweg ís het aantal palen
vermindérd, op het laatst bleef er nog maat één over en die ís uiteindelijk veyangen
door een hoge betonnen mast. Dit verhaal gaat over de belangijke rol, díe Radío
Nora in de oodog voor de Nazi's heeft gespeeld. Hitlet vemam allerlei voor hem
belangrijk nieuws regelrecht uit Noordwijk.

Nauwelijks was de Tweede W€reldoorlog
goed begonnen, o, de Duitse minister van

PTÏ-zaken, Wilhelm ohnesorge, meldde
enthousiast aan Hitler, dat de Deutsche
Reichspost erin was geslaagd de geheime

radiotelegraÍische verbindingen van de
geallieerden tussen Londen en New Yoí( af
te luisteren. Na d€ oorlog bl€ek, dat het zelfs
was gelukt de teleÍoontjes tussen Churchill
en de Amerikaanse president FlooseveltaÍte
tappen,
Die resultaten werden geboekt door technici
uit een laboratoriumÍiliaal bij Noordwijk,

dankzij apparatuur geleverd

door

gloeilampenfabriek Philips. ln de loopvande
oorlog zouden talloze gesprekken van hooggeplaatste geallieerde f unctionadss6n worden
opgevangen en doorgegeven aan Duitse instanties als de Wehrmacht, Luftwatfe,

Kriegsmarine, Goebbels propagandaministerie en natuurlijk Himmlers SS.

Het begon direct na de capitulatie in mei
1940. Militaire marconisten en radiotechnici
van SoesterbeÍg, naarde kust opgejaagdvia

het noodvliegveld Wiering€rmeer en de
vliegvelden De Kooy en Bergen, parkeerden
hun mobiele luchtverkeersleidings-vrachtauto
vol TeleÍunken-apparatuur bij de kerk van
het nabijgelegen De Zilk, De Duitse "Nachtrichtentruppe" wist er raad mee.
De Duitsers zochten verder hun weg in de
installaties bij Noordwijk en bezetten een
kleine barak aan de voet van de duin6n, vlak
bij de jeugdherberg De Duinark en de
kampeerboerderij van "Moeder Koomen",
radiohet PÍT-hulplaboratorium,

het

technische heiligdom

van

proÍessor

Koomans, die zij in hun militaire rapporten
zouden gaan boeken als de "Forschungsstelle Langeveld". Alles !,ijst er op, dat
dit soort zaken in Dr]sseldoí en Berlijn goed
waren voorbereid.
MOEDER KOOMEN

De uitlevering van het

PTT-hulpradiolaboÍatorium van professor Koomans
op het Langev€ld aan de Deutsche Fleichspost werd een feit. Voorlopig zou het nog
even stil blijven rond het afgelegen onderzoekcentrum op de geestgronden van het
Langeveld, bij het kleine zweeÍvliegveld
Fluigenhoek, waar nog wat uitgebrande
karkassen lagen van Nederlandse Fokkerverkenningsvliegtuigen,
Mevrouw J.J.C. Koomen-Hulzebos van de
nabijgeleg€n kampeerboerderij (door haar
gasten gemoedelijk "lvloeder Koomen" genoemd), zou de zweefuliegtuigen, opgeslagen
in een van de schuren van haar boerderij,
voorlopig niet meer naar buiten zien halen.
Jarenlang zagen de bewoners van het
aÍgelegen Langeveld, enkele keuterboertjes
en de jachtopziener, alleen nog maar
Duitsers in het duingebied, afgezien van het
Nederlandse PTT-personeel op weg naar het
werk.
De eerste Duitsers die bij "lroeder Koomen"
aan de deurklopten kwamen informeren, hoe
het zat met de telefoonverbindingen naar

jeugdherberg

De Duinark en

het

Hulplaboratorium van de PTT. Het waren
"luchtlijnen", die zij liever onder de grond
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Nora, het PTT-ontvangstation voor de intenationale verbindíngen in de duinen bij
Noordwijk, (íolo: PTT-museum).

zagen verdwUnen, wat ook vrij snel ge-

op den duur zeer tegen de borst zouden

beurde. Sommige Duitsers waren in uniíorm
van de "LuÍtwafÍe"i later kwamen er ook
technici in burger. "Ze g€droegen zich zakelijk, correct en voorkomend", zobevestigde
mevrouw Koomen de algemene indruk die
veel Nederlanders blj de eerste contacten
met de bezetter in de zomermaanden van
mei 1 940 opdeden.

stuitenr aÍstemmen ter wille van de aÍluisterdienst van Goering op de golflengten van de

De Duitsers gingen - voordat zij met hun
werk begonnen bij de jeugdherberg en het
laboratorium - zich eerst intensiet bemoeien
met het grote NoBA-ontvangstation op het
hogergelegen gebied vlak bij d6 eerste
duinenrij langs het Noordzeestrand.
De antennes van dit station stonden opgesteld in de richting van Japan, de Nederlandse kolonién in de Oost en de Wesl,
Noord- en Zuid-Amerika, alsmede in ver-

scheidene Europese richtingenr Finland,
Zwitserland, Zweden, Portugal en Spanje.
VEBVELENDE OPDRACHTEN
De Nedeíandse aÍstem-ambtenaren kregen
van de Duitse militairen opdrachten, die hen

zogenaamde "Poin!to-Point" of "Fixe'-verbindingen (dus tussen vaste punten) van de
neutrale landen. De juiste Írequenties
werden door het "Reichspostzentralamt" in
Berlijn opgevangen.
De Nedeíanders hadden maar te zorgen dat
de aÍgetapte verbindingen doorgeschakeld
werden naarde Flijkstelefooncentrale ln Amsterdam. Daarzat een Duitse decodeergroep
klaar, om de inhoud van de opgevangen
diplomatieke en militaire telegrammen en telexberichten te ontcijÍeren, samen te vatten
en door te zenden naar Berlijn. Een van de
aÍstem-ambtenaren, de Noordwijker J. Dullemond, ondervond
het begin, dat
sommige leden van de Duitse verbindingstroepen niet veel kaas hadden gegeten van
de techniek op een kortegolÍ-ontvangstation."Ze wisten er niet veel van, daarom
moest€n wij het werk opknappen".
Dullemond bevestigde dat hei uitermate
moeilijk te beoordelen was of de opgedragen

in
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werkzaamheden moesten worden gezien als
uitvoering van het zogenaamde "Landoorlogsregel€menf ', waarbij de Nedeíandse or'erheid
alvoorde oorlog had vastgelegd, dat ambtenaren hun taken moesten blijven uitoorenen
ter voolkoming van een maatschappelijke
chaos. Bovendien waren er adviezen van de

Nederlandse regering, in ballingschap in
Londen, gekomen. Het dilemma was groot
voor veel PTT-mensen, maar van de kant
van het hooÍdbestuur was overleg g€ple€gd
met jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek, oudminister van Buitenlandse Zaken en sedert
1928 Commissaris der Koningin van ZuidHolland, Deze vond werkweigoring ni€t aan
te bevolen.
De heer Dullemond ervoer dat de belangstelling van de Duitsers uitging naar de verbindingen van en naar de landen, die nog
neutraalwaren, HetaÍluisteren van het inteÍnationale diplomatieke verkeer via de neutrale landen begon direct toen Hitler halÍ juli
de Britten onder zware druk zette door de
hevige bombardementen van de "Luftwatfe"
op Britse steden. Deze vliegtuigen stegen
ook op van de Nederlandse vliegvelden, die
de PTT na 10 mei '194O moest voorzi€n van
extra telecommunicatiemiddelen, waarvoor

het Staatsbedrij, in actie moest komen en
daardoor al direct in een moeilUk parket
terechtkwam.
l\4et de zomerse recreatie op het Lang€veld
van zweefuliegers, logerend in de boerderU
van mevrouw J,J,C. Koomen-Hulzebos, alsmede de bezoekers van
NJHCjeugdherberg De Duinark was hetaÍgelopen.
Mevrouw Koomens boerderU werd tot haar
verbazing niet aÍgenomen en zij merkte, dat
de Duitse activiteiten steeds intensiever
werden op het Langeveld. De mannenvan de

de

Deutsche Reichspost hadden haar nodig,
want de PTI-verbindingen liepen over haar
terrein, evenals de aftakkingen van het elek-

triciteitsnet, dat voorzien was van 380 volt
draaistroom, goed voor krachtinstallaties.

naar zee aangelegd. Deze leidden door de
laatste duinenrij ten zuiden van het Van
Umburg Stirum-kanaal van de Amsterdamse
waterleidingduinen naar het strand, (Deze
weg naar zee is nu bekend als het Langevelder Slag.)

LUCHTAANVAL
Op maandag 14 april werd een luchtaanval
ondernomen op Noordwijk Radio. Er vielen
Britse bommen op het duinterrein, waar de
vele antennemasten stonden opgesteld. De
gebouwen met de kostbare ontvangstapparatuur werden niet geraakt. Er was
alleon geringe glasschade, maar aan het
antennepark werd meer schade aangericht.
Het kortegolÍ-hulplaboratorjum van prof essor
Koomans en de jeugdherberg emaast
werden in het geheel niet getrotfen, want
dezegebouwen lagen landinwaarts, op enige
aÍstand van het NORA-complex verwijderd.
Goebels zette de Forschungsanstalt van de
Deutsche Reichspost onder druk om buitenlandse "Hetzesende/' intensieÍ te storen. Dat
lag ook op het terrein van de "meetdiensten"
van de FoHST, zoals die in Noordwiik, Kurt

Vetterlein was een "meeldeskundige" bij
uitstek, met zÍn apparatuur in het PTThulplaboratorium en intussen propvol ge-

raakte jeugdherberg De Duinark, waar
technici,

af

luisteraars, stenotypisten, vertalers

en telexisten met moeite een plaatsje konden

vinden tijdens de 24-uurs bezetting. De
Duitse radiocontrolediensten moesten
buitenlandse uitzendingen in de gaten
houden, wijzigingen van golflengten en
zendvermogen registreren, om over de
vereiste gegevens te beschikken, zodat
buitenlandse berichtgeving met stoorsignalen
onverstaanbaar kon worden gemaakt. Voor
dit soort stooracties draaiden installaties in
andere Nederlandse
Kootwijk en

op

zenderparken

op volle toeren, terwijl

in

sommige grote steden aparte stoozenders
werden geplaatst.

Een aannemer kwam een wel slaan voor de

Er verschenen betonmolens. Vanaf het Langeveld werd een

watervoorziening.

smalle, verhardeweg en een smalspooíijntje

EIGEN STEMPEL
Nog steeds was hetduingebied bij Noordwijk
betrekkeliik rustig. Er was een luchtaanval
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geweest, die het personeel van de'Forschungsstelle Langeveld" niet was ontgaan.
Zij ijverden voor de bouw van schuilkelders
op het terrein, maar ze werden niet snel ver-

hoord door de autoriteiten die daar over
gingen, Hitlers oorlogsinspanning raakte geheel op het oosten g€richt en dat had grote
gevolgen voor de materiële en personele
organisatie van de Deutscho Fl€ichspost,
ook in N€derland.
Via hEt kantoor van Postrat Mrith aan de
Lange Voorhout, liepen ook bestellingen
voor Philips, die voor DDP-Ost bestemd
waren. De bestellingen raakten bij Philips
soms door €lkaar, waardoor Vetterlein en ds
zijnon soms behoorlijk op hun poot moesten
spelen, om te voorkomen dat hun spullen on-

verhoeds via de weg naar het oosten ver-

dwenen, Uitoindelijk liet Vetterlein eigen
bri€fpapier mak€n onder het hooÍd:

Deutsche Dienstpost Niede ande
Fotschungsstelle Langeveld
Langeveld, den...,..
íiber Postangabe

Noordwijk aÀee
Fernsprochet: Den Haag: 183890

Ook was er een eigen stempel van da
Forschungsstelle Langeveld, met daarop d€
Duitse adelaar en het hakenkruis. D€ organisatie van de DRP h€t nodige lundament t€
verschaÍÍen opdat zijn club in Den Haag,

Berlijn en Zossen niet aan de aandacht zou
ontsnappen.
TwaalÍ radiotechnici en een aantal tolken
werkten 24 uur per etmaal in ploegendienst
om alleíei vaste verbindingen in de geallie€rde wereld aÍ te luisteren. Een van de
tolken, Vetterleins assistente lrary Honcamp,
was speciaal voor dit werk aangetrokken
omdat zij het Engels-Amerikaans als moederlaal beheerste. ZÍ was de chel van een
groep van zes vertalers. Aanvankelijk
worden de berichten - nadat hetgeluid van de
teleÍoongesprekken op de bandrecorder was
vastg€l€gd - vertaald en per gecodeerde
telex (de zogenaamde G-Schreibe0 naar
Berlijn gezonden.
Er was in de voormalige jeugdherberg een
telexkamer, met een verbinding naar de
grote, ondergrondse militaire telecommunicatiec6ntrale in Zossen, met af takkingen
naarhet Fleichs Sicherheits HauptAmt, waar
Walt€r Schellenberg op de afdeling SD-

Ausland ds verdeling van de berichten regelde naar het Oberkommando der
Wehrmacht, het Auswàrtige Amt van Von
Ribbentrop en het "Filhrerhauptquartrie/'.
Door atmosÍerische storing, fading of vervormingvan hetgeluid doorde scramble liet
de verstaanbaarheid van de converserende
Britton en Amerikanensoms te wensen over.
Het uitwerk€n ón vertalen van de conversatie
kostte veel tijd. Omdat per etmaal soms
dertig tot zestig teleÍoongesprekken werden

Iorrhungsdelle

lanqcveld Íber

E

in d hovcn

Nicdcrlrnda

Aibeelding van het stempel van Forschungsstelle Langeveld (Nora in de oorlog).
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aÍgeluisterd en op de band vastgelegd,
besloten VetteÍlein en zijn staÍ de teksten
uiteindelijk alleen in het Engels uittewerken.
Deze werden onvertaald naar Beíijn gezonden - in incident€le gevallen werden de

dat Seyss met degrijzende Reichspostpionier

alleen over postzegels conÍereerde. Hoe
moeilijk de oorlog voor Duitsland zich later

zou ontwikkelen en hoe schaars allerlei

tarieven. Gezien de kettingreactie van maatregelen ter verbeterjng van de situatie rond
de Forschungsstellé Langeveld die daarop

produkten en materialen werden, Vetterlein
kreeg tot het bittere einde alles voor elkaar.
Terwijl deze ambitieuze Postrat in 1941 zijn
'Abhörst€lle" op he Langeveld bij Noordwijk
op gang bracht, had de Forschungsanstalt
van de Deutsche Fleichspost hard gewerkt
aan de inventarisatie van de installaties op
radiogebied, die Hitlers legers in de bezette
gebieden hadden veroverd. Bij lrinisterialrat
dr. Linnemeyer, de "Leite/' in het hooÍdgebouw van de PTT in Den Haag, dienden
zich allerlei experts uit Berlijn aan, om de
zaken te bestuderen.
Twee nieuwe Britse commando-acties
alarmeerden Berlijn. Ze dwongen Berlijn tot
wijziginq van het strategische beleid. Haast
werd gemaakt met de bouw van de Atlantik
Wall. Met ingang van 20 april 1942 was het in
Nederland aÍgelopen met alle strandtoerisme,
want de bezetter verbood de Nederlanders
de toegang tot duinen en kust - ook Noordwijk en Langeveld, waar de radioinstallaties
van de PTT lagen, vielen onder dit verbod.
De hele Nederlandse kust werd volgezet met
bunkers, prikkeldraadversperringen, tankgrachten, terwijl ,n zee scherpe ijzeren
constructies werden geplaatst om landingssch€pen te hinderen bij een eventuele nadering van het vasteland.
De installaties van de PTT lagen kwetsbaar
in het duingebied, onverdedigd en goed
zicht-baar uit de lucht. De gebouwen waren
van hout, niet alleen de twee klsine gebouwtjes op het Langeveld, ook het omvangrijke Noordwjjk Fladio vlak bij zee was
gehuisvest in betrekkelUk bescheiden houten
gebouwen.
Seyss-lnquart overwoog zijn hele Rijkscommissariaat, inbegrepen het Nederlandse
regeringsapparaat, naar Arnhem te verplaatsen, maar daarvoor kreeg hij uit Berlijn
geen toestemming. Toch zou die verhuizing

volgde en d6 stoet Duitse technici en ge-

er komen, zij het gedeeltelijk. Het gold

leerden, die Nederland in de maanden daarna bezochten, viel nauwelíks te verwachten

ieder geval voor de PTT. De bouw van de
Atlantik Wall betekende ontrulming van het

verslagen ook door een koerier per vliegtuig
naar BerlUn gebracht. De tolken waren bevoegd om de inhoud van de opgevangen

conversatie op de inlichtingenwaarde te
beoordelen en te schiften.

Stagnaties in het werk ontstonden als de
Amerikaanse en Britse technici hun scrambletechniek plotseling wijzigden. Dat betekende
voor Vetterlein dat hij nieuwe scramblepatrónen moest bestuderen om

de

apparatuu r

van de Forschungsstelle Langeveld bij te
kunnen stellen. Bij Vetterleins ploeg groeide
intussen enige ongerustheid over de wiize
waarop zij gehuisvest waren, want het Britse
bombardement op het nabijgelegen antennepark van Noordwijk-Radio in het voorjaar
had daar alle aanleiding toe gegeven.
De beide gebouwtjes. het Badiolaboratorium
van Koomans en de jeugdhèrberg, lagen

dicht bij het voormalige zweervliegveld De
Buigenhoek, waaíop de LuftwaÍÍo aí en toe
met kleine vliegtuigen landde. Verder nam
het gevaar van aanslagen en sabotage toe,
omdat in Nederland het verzet hardnekkiger
werd. Noordwijk lag hemelsbreed nogaldicht
bij Schiphol. Daar zat de LuftwatÍe met
aanzienlijk6 6skaders vliegtuigen. Vetterleins
ploeg had bescherming nodig van schuilkelders en de Postschutz, de veiligheidsdienst
van de Deutsche Fleichspost. Die Postschutz
kwam er. Het waren leden van een paramilitaire organisatie, die na d€ Eerste Wereldoorlog in het leven geroepen was.
EXPENTS
In mei 194'1 kwam Ohnesorge naar Nederland, oÍfici6el, naar het heette, voor bespre-

kingen met Soyss-lnquart ov€r de posl

in
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hele Nederlandse kustgebied en de sloop

van een deel van Schov€ningen en D€n
Haag en de verplaatsing van kwetsbare
overheidsdiensten naar het oosten van
Nederland,
Het Langeveld bij Noordwijk 6n NoordwijkRadio warèn geheel binnen het gebied van
de Atlantik Wall komen te liggen. Vetteíeins
aanvraag voor schuilkelders en een garage
voorde Postschutz werd meegenomen in de
vooósreldingen van de kustverdedigings-

werken. Maar er gebeude nog meer in
Noordwijk en Noordwiikerhout.
Terwijl ergewoon werd doorg€werkt met het
afluisteren van de intemationale radiolelefonie, werd op het Reichspostministerium in
BerlÍn een verstrekkende beslissing geno-

men:

de

Funkribenachungshauptstelle

moest worden verplaatst, maar niet naar de

voorgenomen wijkplaatsen Muiderb€rg oÍ
Waalsdorp. Een deol van het work moest in
Noordwijk blijven en e€n ander deel ging

Tot aan de verhuizing naar Brabant was er
rond d€ jeugdherberg De Duinark en het
hulplaboratorium nog Ílink gebouwd; een
garage voor de Postschutz en een bomscherf -vrije schuilkelder.
De garage voor de stalling van de auto's, die

op de vochtige geastgronden bij Noordwijk
mel nachtelijke startmoellijkheden hadden te
kampen was intussen ook opgetrokken.
Ondanks het vooruilzicht op een verhuizing
naar Valkenswaard bU Eindhoven werd voor
korte tijd, hoogstens enkele maanden, nog
heel wat geïnvesteerd in het Langeveld.

AFBRAAK
Twe€ maanden na de vermetele overvalvan
de Britten op het Duitse radarstation aan de
Normandische kust, gaf Ohnesorge oÍficieel
opdracht aan de Forschungsstelle Langeveld
om te vertrekken van de Noordwijkse duin-

rand naar het Brabantse binnenland. Het
Flijkscommissariaat van Seyss-lnquarl in

naar Valkonswaard.
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inteieurvan de jfugdheberg De DuiMtk tiidens de eersle bezeftingsjaren. Rechts
onder het raam twee Philips-ontvangers. (foto:coll. Géllermann).
Het
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Den Haag vaardigde hiertoe een verordering

uit op 27 april 1942, ondertekend

door

Walther lvlUnster.

Een aantal opdrachten aan plaatselijke
aannemers Werd in Noordwijk niet meer uitgevoerd en de toegewezen contingenten
materialen kwamen ten goede aan de aanpassing van de in beslaggenomen villa van
defamilie Loudon €n de bijbehorende stallen
op het landgoed Valkenhorsttussen Valkenswaard on Leende bij Eindhoven.
De jeugdherberg De Duinark en het pfihulplaboratorium zijn bij de verhuizing naar
Valkenswaard van de aardbodem vedwenen.

ln d€ zomer van 1942 w€rden beide

gebouwen aÍgebroken. Dat ging zo plotseling,
dat de schaarse bewoners van het Langeveld daarover zich zeer verbaasdon.
Mevrouw Koomen, die ondanks het :Sperrgebiet" in haar pachtboerderljtje nog op het
Langeveld woonde, was getuige van de
ontruiming van de jeugdheóerg, het hulpradiolaboratorium en de garage van de SSPostschutz: 'Alles, maardan ook alles stond
op een gegeven ogenblik langs de weg.
Kotlers met kleren, apparatuur, kostbare
instrumenten, Ze lieten het zelÍs e6n nacht
buiten staan voor het werd weggehaald,,.
De Forschungsstelle werd tot in Valkenswaard met rekeningen van plaatsolijke bedrijven uit de bollenstreek achtervolgd, die
aan de verbouwing en de sloop van de
gebouwtjes op gebouwtjes op het Langeveld

hadden meegewerkt.
E€n hoge kostenpost was het afbreken en
het transport van de Postschutz-garage, die
ln Valkenswaard weer werd opgetÍokken.
Een anderedure grap was deaÍbraakvan de
jeugdherb€rg De Duinark. Deze werd in zijn
geheel gedemonteerd en afgevoerd naar het
station van Lisse, op spoorwagons geladen
en naar Langenberg (tussen Dortmund en
Bieleveld) vervoerd, voor rekening van de
Fleichspostdirektion te DrisseldoÉ. Daarmee
was althans op het Langeveld bij Noordwijk
alles inzake het aÍluisteren van de geallieerdo radioteleÍonie van de aardbodem
Verdwenen.

Wisten de geallieerden dat

vermoedden het wel, want er werd vaak
genoeg voor gewaarschuwd en meestal
hielden ze de conversaties kort en bedienden ze zich van vage termen. Churchill
bleek €en echte teleÍoonverslaafde. Ondanks
de andère veel veiligere communicatiemiddelen, die de Britse premier toi zijn beschikking had, kon hij niet van de teleÍoon
aÍblijven. Wanneer het hem maar inviel, en
dat was vaak, belde hij metziin Amerikaanse
ambtgenoot in het Witte Huis. Die gesprekken
werden door de geallieerden niet bijgehouden,

wel door de Duitse technici van
Forschunsstelle Langeveld.

Het grootste déel van dit verhaal beslaat uit fragmenten uit het onlangs verschenen

boek Forschungsstelle Langeveld, dat als ondeftitel heeft Duits aíluisterstation in
bezet Nederland, Het is geschreven door Hans Knap en uitgegeven door uitgeveij
De Bataatse Leeuw.

hun

telef oongesprekken werden algeluisterd? Ze

de
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ln de toptien van menseliike egernissen staat geluidsoverlast

onbedreígd als
genotéetd. LuchtvaatÍ, industie, wegve*eer, disco, burengerucht en wat
al niet meer zijn onuitputtelijke brcnnen voor de ingezonden-bríevenrubrieken,
burenruzies en het bestaansrecht van milieubewegingen. Diep in ons haft verlangen
we terug naar de zo vaak bejubelde gezapige rust uit vroeger tijden. Maar dat het ook
toen niet altíjd koek en ei was in ons idyllische dorpje valt op te maken uit de correspondentie van Remko Haijens de Bruijn, dio van 1809 tot 1821 predikant was van de
geretormeerde gemeente te Noordwijk aan Zee. Hij genoot ruim een eeuw geleden
enige landetijke faam in verband met een door hem in 1819 geschreven opmetkelijk
epistel naar aanleiding van zijn beroeping tot het predikantsambt te Baarland, welke
standplaats door hem overigens niel is aanvaard, Dezeltde persoon heeft ook in ons
gemeentearchiet enige trefíende voorbeelden van zijn schrijíkunst achtergelaten die
een duidelijke overeenkomst veftonen met de door hem in bovengenoemde b eí gebruikte apafte schtijÍstijl. Van zijn op 5 maaft 1816 aan de Gouverneur van Zuid
Holland (commissais van de koning) gerichte schijven, waarin hij zijn beklag doet
over een door de gemeente Nootdwijk aan hem verschuldigd bedrag aan achterstallig salais, is slechts een afschift aanwezig, maar de op 14 oktober 1816 door
hem geschreven biet aan het plaatselijk bestuu om de nodige maatregelen te
trcffen ter handhaving van de door koning Willem I verordonneerde zondagsrust, is
helemaal van zijn hand, ook al laat hij het doen voorkomen dat het een gezamenlijk
schrijven is van oudedingen en diakenen van de onder ziin leiding staande kerk te
Noordwijk aan Zee. Het oigineelvan het hieronder waergegeven relaas is te vinden
in het gemeentearchief onder inventais nummer 1552, volgnummet 202.
nummer
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Wel Edel Gestrenge Heeren! Veel geagte

te doen, dan wij moeten, tot ons grievend

Burger vaders!

leedweez€n, betuijgen dat bij ons helaas op
die dag het tegendeel plaats heeÍt, de werksaamheden van den dag gaan bij ons op die
dag zoo druk dat het is alsoÍ het in de week
ware, en veele ja veele er onder die zelvs
gaarne anders wilden, ja een groot deel der
gemeente, den openbaren Godsdienst smorgens althans bijna niet en smiddags, thans
ook, zeer slegt en gebrekkig ook zoo des
Avonds, waarneemt ja waarnemen kan, ook
heeft het voorleden rustdag over dagen
zelvs ondeÍ den openbaren Godsdienst,
vooraldes morgens, zoodruk met lossender
Haringschuijt en het wegrijden van den Ha-

Wij wonden ons thans tot uedelen mét een
vriendelijk verzoek, het welk gegrond is op
de aloude wet van onzen gewenschten koning, rakende het houden van den dag des
Heeren, Namelijk wij zijn in het zekere onder-

rigt dat door de goede directie der R€eders
schrijvers en boekhouders niet alleen, maar
ook doorde kragtige medewerking van predikanten, kerkenraden en gemeente bestuuren,
op het naburig Catwijk aan zee niet alleen
maar ook te Scheveningen, in d€ zaken der
visscherij envooral nu der Haring oÍ bokkem
vangst, zoo werd voorzien dat all€s stigtelijk
en ordelijk toegaat op de zondag sn dat daar
door dedag van God, en vooral de openbare
Godsdienst, zoo dikwijls als er die is niet geschonden en gestoort worden door zulke
werksaamheden, die niet nodig zijn en vooral
doorniets van het nodige zelvs onder kerktijd

I

ring en het weder rijden (van) andere benodigdheeden die zoo druk, zeggen wij.
toegegaan dat men het in de kerk hoorde, het

ons en den Leraar hinderde, en dus den
openbaren Godsdienst stoorde. Alles lijnregt

tegen de wet des konings inlopende, en
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teg€n de intentie en wil van het hervormd
synodus, onlangs in s-Hage bijeen geweest,
te weten dat de openbarE Godsdienst, wanneer zij dan al plaats hebbè al is het zelvs al
savonds, niet mag door bezigheden van
buijten, g€stoort worden, waarna in de kerkvisitatie aan ons wel duijdelijk zal worden
gevraagd; ja er kruijpen meer dingen in die
tegen den wil des konings in lopen, en den
openbaren Godsdisnst, vooral des srnorgens,
€n savonds stooren , en veele daar uijt
houden, bijvoorbeeld als erplaatsen zijn dier
des zondags savonds ook onder den godsdi€nst, €n wijvreezen ook welvroeger, daar,
zeggen wij, gedobbeld word om snoeperijen,
en als er op die tijd winkels zijn die de€ze
dingen op die tijd debiteren ja bijvoorbeeld
als erin eeneslagerijdes zondags smorgens
voor korktijd gehakt word dat het ieder hoort
van don vroegen morgen aÍ en verkogt en de

waar publiek is, wij als opzieners r,yillen
gaarne met alle brave lieden deezer plaats
ter we€ring deezer ergernissen met onzen
Predikant mede werken, maar zonder uwe
veel vermogende hulp, door alle die ergernissen door uw gezag te weeren en te
verbieden, zijn alle onze werksaamheeden
niets. En dees nu aankomende zondag nade
wil des konings hier de geh€le zondag

een dankoÍler aan God moet worden toegebragt voor de bekende overwinning en
verlossing, en onze Leeraar daarloe een
dankdag hoopt te houden hoe zal dat aan de
intentis van zijne majisteit voldoen zoo de
openbare Godsdienst gostoort worde en de
gemeente belet in Gods huijs te komen? Wij
wenden ons dan ootmoedig tot uedelen om
weering en verbieding van dit alles dooreene
scherpe pablicetie en wel voor zondag ten
eÍnde die dag na de intentie des konings en
ookna deons ook dooruedelen gegeven last
en bevel werde gevi€rd. En wij mogen
hand€len op gelijke wijze als onze Floomsch
Catholijke Mede Christenen blijkens hunne
overschene dankdags briev uijt Braband
lotÍelijk voornemens zijn le do6n en ons daar
en met een alles sints Godsdienstig Christelijk en lotÍelijk voorbeeld als gehoorzame
onderdanen des konings ja, dat meer zegd,

van God zelve dat allesints onze navolging
eischt ja voorgaan zullen.

WÍ noomen ons metdiepe agting en eerbied
uedelens gehoorzame dienaren de kerkenraad van Noordwijk aan de zee den 14den
october'1816.
R. Haijen de Bruijn Predikant. Ouderlingen
Hendrik Smit, Klaas Noorduijn, Hendrik
Cramer. Diakenen uijt beÍder naam Pieter
Duijndam.
P.S. daar de bot6n ook nu weder staan te
varen is ook ons verz oek dat ook die w€rkzaamheden met hetgeen er uijt volgt op
zondag werde verboden want dit is vooral
zeer nadeelig voor den Godsdienst.
De repliekvan het gemeentebestuurop deze
argumentatie \r,/as kenneliik niet in overeenstemming met wat de leraarvoor ogen stond.
ln een vlammend betoog van 16 chaotisch
b€schreven kantjes lucht hij zijn had tegenover pÍesident Maarten van Struijk. Het
hieronder ger€pÍoduceerde f ragment betref t
bladzijde 4van dit schrijven.

Dagt de Leeraar met zijn kerkenraad en
gemeente hier anders, men had dan billijke
r€den om hun voor een hoop onverstandige
Dweepers uijt te maaken, die waarlUk de
attentie der Politie van de Noordwijken verdiende, en de Leraar was dan waarlijk een
man diezijn verstand mischte en van dag tot
dag zotter wierd, en dit ook zijne gemeente
r,vierd, maakte een schadelijk voorwerp in de
Burgerstaat, en vooral hier, en die dan billijk
metalle die hij bedierv, als iemand dieook de
Le€r van zijnen Groot€n Meester niet verstond, en tegen werkte, eene ernstge correctie van u lieden, of van den zijnen Godsdienst zeer wel verstaanden Predikant van
het plaatselijk bestuur der NoordwUken ver-

diende. lvlaar, staa ons toe wel Edel Gest,
Heerl aan te merken dat ook somtijds, na dat
Fieeders
schrijvers, kooplieden of zeelieden (Ja somtijds op veele plaatsen ook leede der Re-

dg menschen, bijzonder hier, de

gering) over het woord Noodzakelïkheijd
denken.
Herman Schelvis

MODELBOUW
Na gestart tezijn in de "School met de Bijbel",
onder leidingvan Ad Weelen, is onze model-

bouwgroep begonnen een grote bomschuit
voor het musoum to bouwen. De mallen van
de "museumbom" gebrulkten we om ook
voor onszelÍ een model te bouwen. Hioma
volgde een roeireddingsboot m6t wag€n. En
nu staat er een logger op stapel.
Behalve scheopsmod€llen werd er ook een
maquette van Noordwijk aan Zee gebouwd,
Vorigjaarhebben we tien kleine bomschuiqes
gemaakt voor het educatieve project Doen
van Toen.
Onze groep bestaat uit tien man en heeÍt na
vele omzwervingen CfreÍpunt, HooÍdstraat,
Vinkenlaan) nu haar stekkie aan de
Zeestraat gevonden. Voor het bouwen van
modellen heeÍt men niet echt speciaal
gereedschap nodig. En mensen kunnen
meer dan ze vaak zelÍ denken. Onder het
genot van een kop koiÍie wordt er ook nogal
eens van g€dachten gewisseld.

Cars Gravemeijer.
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Uit het

maandblad van de Noord-Zuid-Hollandse Veruoers MatschappijN.V. van

apil

Na de eerste wereldoorlog begon de opmars
van de explosiemotor, eerst langzaam, maar
steeds sneller, en vooral het wegv€rkeer zou
hiervan proÍiteren. ln de oorlog had men het
nut van de automobi€l reeds duidelijk onderkend en het lag voor d€ hand dat hii ook in
vredestijd zeer bolangrijke diensten zou kunnen v€rvullen. D€ Íabrieken van automotoren,
die in de oorlogstijd op volle toeren hadd€n

Een zekere Van der Woude, in de oorlog rijk
geurcrden door de zeevisvangst, dacht op
deze manier zijn geld te beleggen en begon
in 1923 een busdienst Noordwijk-Haarlem
tezamen met een zekere Van Rheenen, die
carrosseriemaker van zijn vak was, maar
geen geld bezat. Ook de firma J. Heemskerk,
die een autovsfi uurbedrijÍ te Noordwijk€rhout
exploiteerde, begon kort na Van der Woude

gedraaid, stelden hun productie nu op de

met een T-Ford tussen Noordwijk en
Haad€m te rijden, Het gevolg was een

vredestijd in.
Het is dan ook niet te vgrwonderen dat een
gedeeltevan deze productieook spoedig zijn
weg naar Nederland zou vinden. Het was
weerAmerikadat hetgrote belang inzag van

welgerichte export en w€ldra vloeide een
stroom van Fords naar Nedeíand.
T.FOBD
Het bekende T-Ford-modeldeed zijn intrede

en ondernemende lieden hadden al gauw
bedacht dat men met deze automobi€len
gemakkelÍk drie à vier, maar ook veel meer
personen kon veÍvoeren, mits er op het onderstel een grotere bak werd gezet. 's H€ren
wegen, hoewel niet breod, warenvrijom over

te rijden en nergens was verboden om

in

deze over de weg rijdende auto's personen
tegen betaling te v€rvoeren. Dit laatste was
wel ietwat tegen de zin van hen, die zich
reeds lang met deze materie bezighielden,
i.c. de spoor- en tramwegen. Vooral deze
laatste zagen de situatie donker in, want het
nieuwe vervoermiddel kon niet alleen personen, maar ook goed€ren vervoeren.
Als paddestoelen schot€n de motoromnibusdiensten uit de grond: veelal bestaande
tramroutes volgend, omdat deze dé boste
lijnen waren en dus het meeste opbrachten,
doch ook wel nog geheel onbekend terrein
verkennend. Wie in de oorlog wat geld verdiend had, kocht €en busje en beproefde zijn
geluk.

moordende concurrentie, waarvan alleen de
passagiers voordeel hadden. Honderd gereden kilometers leverden een opbrengst op
van vijtgulden, en alwas de gulden van toen
meer waard dan de gulden van nu, men zal
moet€n toegeven dat men hjer niet vet van
sopte. Van der Woude althans kon het niet
bolweÍken en sloeg de hand aan zichzelÍ. De
compagnon Van Bheenen wendde zich nu
tot zijn zwager K. Bolhuis, die in Zwolle
woonde. Deze Bolhuis kwam naar Noordwijk
en na de zaak bekeken te hebben nam hij
deze van Van Bheenen over. De strijd ontbrandde nu tussen K. Bolhuis en J. Heemskerk. ln 1926 kwamen de partijen tot elkaar
en besloten werd ieder om de beurt van

Noordwijk naar Haarlem te rijden. Beiden
bleven onafhankelijk van elkaar met eigen
bussen rijden tussen beide plaatsen, waarvoor ieder in dat jaar concessie kreeg.
lntusssn was H. Bolhuis in 1924 de andere
kant op gaan rijden en wel tussen Noordwijk
en Den Haag. Gezien echterde zeer slechte

weg was hij genoodzaakt de dienst enige
maanden later, waarschijnlUk na de zomerdienst, stop te zetten.
Een derde ondernemer, de Íirma Van der
KroÍt en Meershoek, had zich in 1923geworpen op de laatste verbinding vanuit Noordwijk en wel die naar Leiden, dus in rechtstrsekse concurrentie met de N.Z.H.T.M.lijn. De dienst ving aan op 1 auguslus '1923
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De voorcorlogse Kromhoutbus van Heemskerk.
en wel met tien ritten heen en weer. De prijs
van Leiden naar Noordwijk oÍomgekeerd bedÍoeg een kwartje. Er kondon achttien personen g€lijktijdig vervoerd worden. Werd dit
aanbod overtrotfen, dan zal het
',ffiarschijnliik
gew€est zijn dat h€t tsveel aan passagiers
naarde tram wed verwezgn. D€ze mochten
dan vijí en dertig cent botalsn vanaÍ het
statjon Leiden naar zee. Ondanks het goedkopere tarieÍ zal het publiek toch wel het
groter€ comÍort van de tram verkozen
hebb€n, want dsÍirma kon het niet bolwerken
en verdween van hot vervoerstoneel.
Wj k€ren nu terug naar de ondernemers, di€
Noordwijk met Haariem en Den Haag verbonden. VanaÍ 1930 vatte vader D. Bolhuis
de gestaakt€ dienst naar Den Haag weer op,
korte tijd later door zoon H. Bolhuis voortgezet. Fel is indertÍd gestreden over deze
vergunning. De N.Z.H. en de H.T.M. zagen
beido hun liinen Noordwiik-Leiden-Voorschot€n-oen Haag (N.Z.H.) en LeidenWassenaar-Den Haag (H,T.M.) door deze

nieuwe autobusdi€nst bedreigd. De firma
Bolhuis won de strijd echtor door het motie,

dat, toen Bolhuis er nog niet was, zowel
N.Z,H. als H.T.M.geen belangstelling had
voor deze lijn.
De dienst naar Den Haag was begonnen met
een gebruikte autobus en werd kort daarna
uitgebreidmetenige Brockway-bussen. lnde
dertiger jaren werden
voornamelijk
N,A,G.'s aangeschaít, waaronder enkele
drie-assers. Eén wagen deed 's zomers
dienst op de lijn Den Deyl-Wassenaarse
Slag. waarvoor Bolhuis eveneens concessie
had gekregen.
J, Heemskerk en K. Bolhuis reden om de
bsurt, i€der met eigen wagens, naar Haarlem. Een ogenblik dreigde voor deze twee
ook moeilijkheden, veroorzaakt niet door de
N.Z.H. maar door Van der Wal, de eigenaar
van de Brockwaybus-onderneming, die tussen Leiden en Haarlem reed in concurrentie
met de stoomtram. Van der Wal vroeg ook
concessie voor Noordwijk-Haaíem, echter
mede door ingrijpen van de toenmalige
burgemeestervan Noordwijkerhout bleef het
bU een dreigen, want de Brockway verkreeg
geen concessie.

er
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SAMENWERKING

Met de N.Z.H. kwam in 1932 een zekere
samenwerking tot stand in de vorm van
gecombineerde kaarten AmsterdamNoordwijk aan Zee, waarbÍ in Haarlem
ov€rgestapt kon worden van de tram op d6
bus, en L€iden-NoordwUkerhout. De prÍs bedroeg respectieveliik Í 2,- on Í O,75. DooÍ
d€zosamenwe*ing zag delirma Heemskerk
aÍ van een ingedignde concessieaanvrag€
de lijn van Haarlem te mogen verlengen tot
Amsterdam.

H€t wagenpark van Heemskerk bestond
voornamelijk uit Dodge's. Naderhand kocht
hij Kromhouts met een V€rheul-carrosserie.
Kod voor d6 tweede wereldoorlog beschikte
hij over 36 bussen en 88 man personeel. Dit
aantal wagens was uiteraard nigt alleen
nodig voor de lijndionst, maar deed ook
dienstvoorhet doorJ. Heemskerk in 1932 te
Haariem geop€nde CebutGreisbureau. K.
Bolhuls had veel minder wag€ns aangezien
hij zich nauwelijks met toeMerk bemoeide.
Voor J. Heemskerk was dit juist eon kolíje
naar zijn hand; r6€ds in 1926 vezorgdo hí

ritten voor het vrouwelijke Duitse hotelpersoneel van Huis ter Duin van Noordwijk
naar Osnabruck €n Old€nburg, Reeds vroeg
zag de heer Heemske* het grote voordeel
van dioselbussen in, in legsnstolling met de
andergn, die met benzinebussen bleven

riiden. Later zou hem dit geen wirdeieren
leggen.
De tijd gaat verder en ev€nals in de tachtiger

jaren de spoorwegmaatschappijen belang-

stslling voor d6 tramwegmaatschappijen
hadden, zo legden nu de op 1 januari 1938
opgerichte NV Nederlandsche Spoon ,egen
een grote belangstelling aan de dag voor de
autobusondememingen. Het was gelukt om
de Gado in handen te krijgsn 6n het lag voor
de hand dat meer ondern€mingen door de
NS zouden wordBn overgsnomen, Als particuliere ondernemer zag J. Hoemskerk dit gevaarvoorhem aankomen en hijmoest pogen
dit al te wonden.
Hij bracht de eeuwenoude wijsheid van de
eendracht en do macht in praktijk en bracht
eenlusie tot stand tussen deÍirma's K. en H.

Bolhuis en zijn Íirma. Een N.V. werd opgericht, waarin alle concessies werden ond€rgebracht onder de naam Duinlander, waarvan de heer J. Heemskerk directeurwerd. Er
werden dieselbussen aangekocht omdat de
ervaring hem geleerd had datdeze het meest
oconomische vervo€r boden. Jhr. ir. J. Róell,
directeur van W.S,M. en N.Z.H., werd
president-commissaris. ln 1941 namen de
Spoorwegen het bedrijí over, waamads heer
Heemskerk nog tot 1943 directeur bleeÍ. Op 1
januari 1946werd de nv ontbonden en gingen
haar rechten en verplichtingen over op de
Electrische Spoorweg [Iaatschappij NV, die
op20 mei 1946 haar naam wijzigde in NoordZuid-Hollandsche Vervoers Maatschappij
N.V.

Zoals overal kwam het bedrijl van de
Duinlander op 10 mei 194O ook tot stilstand.
Op last van de bezettende macht moest de
dienst weg€ns een verbodop het gebruik van
vloeibare brandstoÍ gestaakt blijven tot nadere aankondiging. De heer Heemskerk
stuurde echtertoch een wagen de garage uit.

Allos ging goed, totdat deze wagen

in
Haarlem een aanrijding kreeg met een motorwagen van lijn 1. Gelukkig vroeg men op dat

moment niet naar een rijvergunning, zodat
het met een sisser aÍliep. Naderhand reed
men ook op hout- en lichtgas en deze gaskwestie zou de oorzaak worden van het afbranden van de oude remise van de stoomtram, gelegen tegenover de Hooídstraat te
Noordwijk aan Z€e. ln deze loods, die door de
Duinlander was géhuurd, werden de zogenaamde houtgasdolly's schoongemaakt. De
houlskool heeÍt de neiging tot zelÍontbranding,
wanneer het op een hoop ligt. Prompt gebeurde dit, waardoor de houten loods
eveneens vlam vatte en met een autobus en
een voorraad banden in roetzwarle rook
opging.
Op zeer besch€iden schaal ving de

Duinlander weer met haar taak aan: op '1
augustus 1945 begon zÍ met de exploitatie
van de lijn Noordwijk aan Zee-Katwijk aan
den Flijn (Cleyn Duin) in aansluiting op de
trams Leiden-Katwijk aan Zee. lret deze verbinding was Noordwijk uit zijn isolement v€r-
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lost. Met ingang van 18 Íebruari 1946 \,verd
de lijn Noordwijk aan Zee-Haarlem geopend,
zij het alleen op dinsdag, woensdag, donderdag on vrijdag. Geroden werd lot de Temp€lierstraat. Op 14 april daaraan volgend kon

weer van een zo goed als normale dienst
worden gesprokon tot Haarlem Stationsd€in,

tonvijl op 2 september met de dienst tuss€n
Noordwijk aan Zss en Den Haag (Staatsspoor) wed aangevangen.
Op 6 oktober bij het ingaan van de winterdienst werd de dionstregeling in de reisgids
opgenomen. Toenop'1 juli'194.7 een busging
rijden op de lÍn Voorschoten-Wassenaarss
SIag waren all€ lijnen van de voormalig
Duinlander weer in bedrijÍ.
ELK KWARÏER
Werd na de bevrijding aanvankelijk met h6t
oude materiaal van do Duinlander gereden,
al spoedig volgden enkele Chaussonbussen
on White-Scoutcars. ln 1947 werden deze
vervangen door de opleggerbussen, die op
hun bourt in 1948 w€rden oNevdgd door
Crossley's. De lijn Haadem-Den Haag voorzag in een grote behoeÍte en vooral het v6rvoor tussen Noordwijk €n Den Haag nam
steeds toe, zodat tot voor kort een kwarti€r-

sdienst tussen beide plaatsen werd ui!
gevoerd.
Doorde enorme uitbreidingvan Kalwijk is het
zwaart€punt van het vervoer meor op deze
plaats komen te liggen maar toch heett
Noordwjjk thans nog drie verbindingen per
uur met Den Haag.
Het cgntrale punt van alle lijnen die Noordwijk aandeden was van oudsher het tramstatlon. Vandaar kon men esnvoudig het

strand bereik€n; het was als het ware een
natuurlijk eindpunt en het was logisch dat de
busdiensten in die buurt hun begin- en
eindpunt zochten.
Nog een vijÍti€ntal jaren zoudsn zowel tram
als bus op dit punt keurig naast elkaar verenigd zijn. De doodsklok had €chter ovor de
tram geluid. Men had beslist ten gunste van
de autobus, uit verkeerstechnische en bedrijrseconomische overwegingen moest de
tram het veld ruimen. Voo(aan zouden geen

zware Boedapesters of snelle tweelingrijtuigen Noordwijk meer aandoen maar
Leylands zouden hun plaats innemen. Op 7
oktober 1960 reed's avonds de laatste tram
uit Noordwijk om geluidloos door de autobus
te worden opgevolgd. Met het einde van d€
tramexploitatie kwam tevens een einde aan
het stationsgebouw. Mede wegens eerder
gememoreerd zwaaÍtepunt van het veryoer
werd de stationsdienst van Noordwijk naar
Katwijk vorplaatst.
Ook na de oorlog nog kon men er zelÍs
spoorbiljetten verkrijgen een overblijfsel uit
de tijd toen de H.U.S.M. de tramlÍn nog exploiteerde, Zoals het stationsgebouwveíeden
tijd is geworden zo is de tram verleden tijd.
Doch wat ge€n verleden tijd is, is het openbare veryoeÍ, dat eenentachtig jaren klaar
gestaan h€eít en in lengtevanjaren klaarzal

staan om hetzÍ per autobus hetzij per nog

moderner vervoermiddel

de mens

te

vervoer€n naar bos en heide oÍ zee en
strand.

10 april -

halÍ,uli Í999

Tsntoonstolling van eig6n schilderijen
Noordwijkse broodschilders.

halí iull - halt augustus 1999
Tentoonstelling van verschillende klederdrachten.

halÍ augustus - half olÍober 19Í19
Tentoonstelling van de Noordwijkse amateurschilder Gerril Dekker. Dez€ expositie wordt

verzorgd door zijn zoon Sjaak Dekker
Al deze tentoonstellingen worden gehouden
in de Blauwdotte rzaal.
Tijdens het seizoen op de middenzolder een
poppententoonstelling van de heer Grindsveen.
TEvens in de bedstee een verzameling van
lmaÍi-porcelein van de heer Dick van Fiijn.

ilt

Uit gesprekksn. mei deze en gen€ in de
algelopen tijd is gsblsken dat 6r onder onz6
leden bezwaren zijn t€gen de kleine lettor die
wordt gehante€Íd in onze Blauwdotter. Wij
hebben dan ook gemeend de letterte moet€n
vergroten. Hopsnd dat dit tot tevrodenheid
zal st€mmon.
Voorts zÍn €r klacht€n binnengekomen oveÍ
de kwalitsit van de Íoto's in de Blauwdotler.
Ook dat probersn wijte veóeteren. Echtsr
mag best wel eens gezegd worden dat hleruit
eens te meer blijkt het onuitputtelïke geduld
en de kennis op ÍotogÍaÍisch gebiedvan onze
voormalige r€dacteur Karel Kok.
Hll kon oude Íoto's tot loven brengen en m€t
s€n hand onder de lens ds belichting van
slechte Íoto's t€genhouden oÍ juist toolaton,
zodat deze plekken een betere kwaliteit
kregen. Mot de aanschaÍ van een nieuwe
computer en nieuwe apparatuur zal het
mogelijk zijn dE Íoto's voortaan bet€r tot hun
r€cht ie laten komen.

Verder Hijkt uit gesprekkcn met mensen die
de Blauwdotter lez€n, dat men zich niet
roaliseert dat de Blauwdotter deel uitmaakt
van het Genootschap Oud-Noordwijk en
daarmee in direct verband staat m€t het
museum Oud-Noordwijk aan het Jan

Kroonspleln. Het wordt daarom nog maar
eens hier vermetd.
Tot slot vind ik het jammer dat onz6 laatste
acceptgiÍoactie naar led€n die betalingsachterstand hadden van een oÍ meer jaren
niet het gewenste resultaat heeft gshad.
Fled€n waarom wij rulm 80 ledén uit de
administratie hebben moeten verwijderén.
Dio h€bben dan ook dit jaar geen
Blauwdotter ontuangen.
Hst kan dus zijn dat Íamilie ol kenissen
zoggon: "Goh, heb jij de Blauwdotter al, ik
hó hem nog niet gezien." Laat die kenissen
even t€leÍonisch contact opnomen met de
tam. Paardekooper (zie coloÍon) die de
l€denadministratie verzorgt. Een betaling
kan de zaak weer in het r€ine brengen. Een
toleÍoonlje en de zaak is weer geregold. Ztj
willen de Blauwdotter toch ook niet missen!l

Het Genootschap Oud-Noordwijk vraagt
SUPPOOSTEN (m/v)
om in dg zomgrmaanden eën week per maand, van maandag tot en met
zatèrdag, in de museumboerdèrij als gastheer oÍ gastvÍouw op te tr€dèn.
Tegen sen vriendèlijke vergoeding.
Nadere inlichtingsn bij Leen van der Bent, tel. 3618031, of Bert Koemans, tel
3614176.

IV

Ligstro: stroo om er zijn bed van te
spreidsn, bedstroo.
Liidig: bitter, ellendig, noodlottig.
LiiÍ: open lijt houden, zorgen voor goeden
sloelgang.
LiiÍklsur: vle6schkleur.
LiiÍkosl lievelingskost.
LiiÍkoek peperkoek voor kraamvrouw.
Liilmo€deÍi baarmo€der.
LiiÍrèuk: lichaamsreuk.
Liik: heden rijk morgen lijk, hij was lijk
(smoordronkèn).
Liikbegankenis: begrarenis.
Liikbus: urn met asch van een verbrand
Irjk.

Lilken: in een doodkle€d wikkelen.

LiikÍ€$t:

plechtigheid bij eene uitvaart.

Liikganger(genoot): iemand die de uitvaart
medeviert.

Liikvogol: aasvogel, gier

Liimer: iemand die lijmig slepend spreekt.
Liis: lljzebet, vrouw dle langzaam en
t€utsrig is, sukkelaarster, kinderpop,
ranke vaas.

Likkon: walgelijk veel kussen, een pak
slaag geven.
Lik (epot: potje met geneesmiddel€n waar
van de zi€ko moet likken,
Lil: gestold vleeschnat, gelatine.
Lillebeenen: wankel, onvast loopen,
Lilling: bEr'ing, trilling.
Limoen: kleine bleeke citroen met dunne
schil.
Limonade: verkoelende drank bereid uit
limoensap water met suiker
Link striem, Hauwe plek, slap, de linker
hand.

Linkerd: verlieÍd jongmensch, iemand die
do rechter- en linkerhand even goed kan
gebruiken.
Linkernii: Íopperij, bedrog.
Linkerziide: de vooruitstrevende partij.
Links: onhandig, vsrkeerd, ter linkeÍzijde.
Linksch: bedrisglijk, lomp, de linkerhand
gebruikende.
Linnen: men moet zÍn vuil linnen thuis

wasschen, door linnen en wollen heen
praten.
Linnonbleek grasveld waarop linnen
gebleekt wordt.
Liplap: iemand van Portgeesch-inlandsche
aïkomst in N.O, lndiè.
Lischdodde: zie bulpezerik.
Lispen: lispelen, rluisteren, gebrokkig
spreken als met een dikke tong.
Lobbèren: waden, in 't wat6í plassen.
Lobberig: drabbig, lillig.
Lobbes; loboor, eervoudig mensch,
sukkel, lummel.
Lobbig: verleidelijk,
Lobmouwtje: vÍoegere dames mouMjes.
Loboorig: hangende ooren hebbende.
LocomotieÍ: locomobiel, van plaats
kunnende veranderen, treintrekker
Lodder: lodderboeÍ, liederlijk mensch,
Lodderen: zich overgeven aan ontuchtig
mingenot.
Lodderigr dartel, wulpsch, loederig.
Lodderiindoosie: reukdoosje met sponsje.
Loddorleven i ontuchtig le\/en,
Lodderoog: verlieÍde geile Hik, iemand
met slaperige oogen.
Lodderzoet: teder, verlieÍd.
Loeder: lichtzinnig ontuchtig vrouwspersoon, hoer, gemene vent, ellendige
kerel,

Loegèn: op stapels oí in lagen leggen van
hout.

Losr; lomperd, botterik.
Loermoorder: sluipmoordenaar.
Loervogel: een tot de jacht aÍgorichte
vogel.

Loël: luim, steel, beeíepel, scheeps-

bëzefi.
Loete: onnoozele, stompzinnige vrouw.
LoèÍgierig: meer naarden wind dan naar
h€t roer luisterend.

LoÍgierig: begeerig naar

IoÍ.

Loggat: Iog schip, slechte zeilèr

Lok diep

kopj€.

Lokgift : st€ekpenningen.
Lokke: dot, teutje,

