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VOETBAL
Correctie van de heer G.J.M. MarÍt Brj
de foto in Blauwdotte|l11 op bladzijde 2
is de naam weggevallen van Jan Vink,
staande derde van links met de armen

over elkaar.
SCHOOLBARDELMEUER
Aanvulling van Janna Glasbergen bij de
foto van de hervormde school aan de

Huis ter Duinstraat in Blauwdotter

derde

rij links bovèn Adrie van

1 1 1:

Duin,

zevende Gerrit Aandewiel, achtste reun
N o ppe.
HISTORISCHEOPTOCHT

Janna Glasbergen kent de namen van

de meisjes op de foto in Blauwdotter
'111 van de historische optocht op 6
september 1938: van links naar rechts
Marie van der Wiel, Leun van Roon en
de nichtjes met dezelfde naam Janna
Glasbergen en Janna Glasbergen.

ln de winter 1994/95 is een groot

ge-

deelte van het Van Limburg Stirumkanaal
in de Amsterdamse Waterleidingduinen
gedempt. Bij de aanleg van het kanaal in
de vorige eeuw is het zand niet afgevoerd, maar op de oevers van het kanaal
gestort. Hetzelfde zand is weer gebruikt
om het kanaal te dempen.
ln Struinen Nieuwsbrief Amsterdamse

Waterleidingduinen nr. 22 zomer 1999,
zegt Jan Dopheide in zijn artikel "Archeologische vondsten", dat onlangs archeologisch materiaal is gevonden op de
zandvlakte van het gedempte Van Limburg Stirumkanaal en op het noordelijker gelegen Flessenveld: potscherven en botten van dieren. Uit ondezoek
blijkt, dat sommige potscherven vroeg-

en ongeveer '1500 jaa.
oud zijn. Het middeleeuwse aardewerk
middeleeuws

is zowel van lokale oorsprong als via de
handel geimporteerd uit zuidoost Neder-

land en de aangrenzende gebieden

in

Duitsland en Belgiè. Het geimporteerde
I.ANGEVELD
Ees Aartse schrijft: Naar aanleiding van
het artikel "De Kapelle te Langeveld" van
P Warmerdam in Blauwdotter 11'1 heb ik
een aardige aanvulling over de bewoners
OE KAPELLE TE

rondom deze kapel.

aardewerk draagt fraaie namen
Karo ling

ische "bolpot",

PingsdoÍf, Andenne en
Het belangrijkste

aardewerk.

als

Badorf,
i, ayenverschil

tussen het lokale en het geimporteerde
aardewerk is. aldus Jan Dopheide in

zijn artikel, de afwerking.

Het lokale goed is, anders dan het
geimporteerde aardewerk, vrij grof met

weinig of geen versieringen. De botfragmenten zijn afkomstig van huisdieren (paard, rund, varken, schaap, geit en

moge|jk hond) en vrij levende dieren
(grote mantelmeeuw, fret, ree en egel).
De botten van de huisdieÍen dateÍen
waarschiinliik uit de middeleeuwen.

De andere botfragmenten kunnen veel
jonger zijn.
Niet alleen op de binnenduinen van het
Langeveld woonden in de lvliddeleeuwen
mensen. maar ook in de zeeduinen. Ook
de bewoners van de zeeduinen zullen ter
kerke gegaan zijn in de kapel van het
Langeveld.

'iEt3,

Boot van Bas Cramer.
Knielend Beft Cramer, Bas Cramer.
Staand ?, ?, ?, Jan Bas CrameL
Wie weet er mear namen? Graag uw reactie aan de redactie.
lnzetding N. CrafiEr

Ruim deftig jaar geleden, om precies te zijn op 7 mei 1968, ontplofte in

Noordwijk een mediabom. Een maand eerder was dhect na de
jaarvergadering van het Genoatschap Oud-Noardwijk een actiecomité
opgericht door Karel Kok, Jan Hoek en C. van der Niet met de naam
Noordwijk voor de Naordwijkers. Het richtte zich tegen de volgerc de

actievoerders toenemende onleefbaarheid van Noordwijk. Een van de
oogmerl<en was, dat er nu eindelÍjk eens een bestemningsplan zou komen,
waarin het oude karakter van het zeedorp veilig werd gesteld met een rustig

woon- en winkelcentrum,
,s,

za mogelijk met een algeheel verbod voor

Op dringende vragen van het comité
Noordwijk voor de Noordwrjkers kwam
aanvankelík geen reactie van de auto-

ten aan te trekken dan het kan veMerken.
lnititatiefnemer is de lyceumleraar K.A.

riteiten. Tot het na rijp beraad als laatste

3268',

mogelijkheid om de gemeente Noordwtjk
wakker te schudden een journalist in de
arm nam: Bert van Duijn, toen redacteur
van de Nieuwe Leidsche Courant, tevens
verbonden aan de Volkskrant, en bovendien een van de oprichters van het

Genootschap Zijn artikel'Noordwijkers
in opstand tegen onleefbaarheid'had de
uitwerking van een bom. Het werd de
lont in een kÍuitvat. Als een kettingreactie
volgden alle Nederlandse media tot de
televisie toe. De grote Duitse kranten
concludeerden vervolgens, dat Duitsers
nièt langer welkom waren in Noordwijk.
Dat was nergens op gebaseerd, maar
het veroozaakte onder Noordwijkse
bestuurders wel een paniekreactie. De
boosdoener was De TelegÍaaf, die de
werkelijke bedoelingen van het comité
had verdraaid en suggereerde, dat het
opriep tot het weren van badgasten. De
Telegraaf schreef onder andere: 'ln de
badplaats Noordwijk is een comité tot
wering van badgasten opgericht. Dit
comité heeft zich in een oproep tot de
bevolking gewend, omdat het meent dat
NoordwÍk bezig is zijn eigen graf te
graven door meer toeristen en badgas-

Kok, Hoogwakersbosstraat 53. telefoon

EEN HETZE

Hiermee was een hetze ontketend. De

uit

moedwilligheid ervan bleek
de
veÍmelding van het telefoonnummer van
Karel Kok. Dat had tot gevolg, dat hij dag
en nacht werd opgebeld door mensen
overal vandaan. Het groeide uit tot een
menigte vèelal anonieme telefoontjes
met scheldkanonnades en bedreigingen.
Karel Kok kon er niet meer tegenop en
moest in een ziekenhuis woÍden opgenomen. ln een speciaal over de actie van

het comité

belegde gemeenteraads-

vergaderiug stelde het raadslid Wim
Schelvis voor de heer Kok namens de
raad een attentie te sturen en daaraan de
wens tot een spoedig en algeheel herstel

te koppelen.
ln de verhitte discussie die volgde, waren

symptomen van massa-hysterie te
bespeuren Ook burgemeester Bonnike
moest toegèven aanvankelijk

te fel

te

hebben gereageerd. De goede bedoelingen van het comité waren immers buiten
klJf. Het gaf stem aan onrust onder een
deel van de bevolking over de ver-

loedering van Noordwijk. Anderen daar-

entegen voelden zich door het protest

gezin. Want wat komt er van de op-

bedreigd

voeding terecht, wanneer kinderen maar
de straat worden opgestuurd, omdat er
thuis geen plaats meer is? We verzetten

in hun

inkomstenbron. De

stuurloosheid van de ontwikkelingen

rn

NoordwÍk was de grootste grief. Ge-

bÍ een gebrek aan communicatie
tussen inwoners en bestuur dreigde de
zaak uit de hand te lopen.
voegd

KANSELBOODSCHAP
Een jaaÍ tevoren was al veel commotie
ontstaan over een boodschap van de
gezamenlÍke Noordwijkse kerken. waarin
sprake was van psychische, fysieke en
morele schade als gevolg van een over

zijn toeren gedraaide huizenveÍhuur.

ln

een nadere toelichting zei de toenmalige
Noordwijkse predikant ds. A.L. Lapré,
dat de kerken niets tegen toeristen heb-

ben, maar waarschuwen tegen

het
ongezonde verschijnsel, dat ouders met
hun kinderen in garages en kippenhokken trekken om hun woning te kunnen
verhurenr 'Dat gaat ten koste van het

ons tegen een materialistische

geest,

waarvan het gezin en vooral de kinderen
de dupe worden.' Op scholen weíd
geklaagd over concentratiestoornissen
brj leeÍlingen en huisartsen conslateerden stressverschínselen. Kort na het
uitgaan van deze kerkelijke boodschap
werd in een overvol kerkelijk centrum De

Rank een teach-in gehouden, zoals
discussiebijeenkomsten in dè jaren
zestig werden genoemd. die vol opwinding verliep. Ook toen al laaiden de
emoties hoog op.

Het

actiecomité Noordwijk

voor

de

Noordwijkers (afgekort ANVN) knoopte
hieórj aan. Zrjn ideeèn gingen hoe langer
hoe meer een eigen leven leiden. ln dë
pers werd bijvoorbeeld gesuggereerd,
dat door Noordwijk een verderfelijke wind

Ë:r

F Ïr

Noordwíjk nog met de oude Boulevard. maar al met een drukte van jewelste
aan auta's, die de comitéleden een doorn in het oog was.

waaide. Velen zouden van mening zijn,
dat geld het een en het al is, waarvoor
alles moet wijken: 'Men slaat elkaar bij
wÍze van spreken dood voor een slaper
meer of minder. Nergens anders heeft

men oog of tijd voor, het is een dolle
onleefuare boel.'
Een schrikbeeld van het comité was, dat

NoordwÍk binnen aízienbare tijd een
afschuwelÍk vermaakcentrum zou wor-

den met roulette incluis, waar

halve
gangsters en andere ongure patsers de
toon aangeven. Patatkramen, café's en
dancings gaan de plaats innemen van de

schilderachtige dorpskern: s Zomers is

het al onmogelijk op de voetpaden te
lopen. Kriskras parkeert men de auto's,
vaak ook op de troittoirs met levensgevaarlijke gevolgen voor de kinderen.
We willen geen museum van Noordwijk
maken, maar redden wat er te redden
valt. Het argument, dat jonge mensen of
bejaarden niet meer in 'krotten' (waar-

mee onder andere de vissershuisjes in
het Stille Zuie werden bedoeld, die het
gemeentebestuur wilde afureken) willen
wonen. vervalt zodra deze huisles zijn
gerestaureerd. Noordwijk ontleent zijn
aantrekkingskracht voor toeristen niet
het minst aan zrjn prachtÍge zuidduinen
en zijn schilderachtige dorpskernen.
HEFTIGE PENNENSTRIJD
De Zeekant stond week in week uit slijf
van de artikelen en reacties van lezers. Er

werd een levendige pennenstrijd gevoerd, vooral nadat een der ingezondenstukkenschijvers, de heer D. van der Niet,
een persoonlijke aanvalop Karel Kok had
gedaan. 'Ban de heer Kok uit Noordwijk',
stond erboven. Tal van Noordwijkers

namen het voor Kok op. sommrgen in
dichtvorm. De heer Leen van der Deyl
vond, dat de grens van het betamelÍke
was overschreden: 'lk kan het billijken,
dat u het niet eens bent met de heer Kok

Noordwijk aan Zee als het schílderachtige zeedorpje, waaNan Karel Kok
en de zijnen droomden.

en zÍn comitéleden, maar de

manier

\,yaarop u dat uit, is niet van grofheid ont-

bloot. Uw schrijven betreft alleen het
belang van de neringdoenden, zoals u
zichzelf noemt, maar er zijn ook andere
groepen in onze gemeente, die van hun
huis geen bedrijf willen maken, maar een
leefuare plek voor man, vrouw en kinderen. Vele van deze mensen zijn reeds
met stille trom vertrokken uit de doÍpskern zonder uitgeleide te zijn gedaan
door de Echo der Duinen. Deze groep is
overspoeld door een koopmansmentali-

teit, waarvan uw ingezonden stuk een
visitekaartje zou kunnen zUn,. lk begrÍp.
dat u tegen het actiecomité bent, want
busrness is business. maar voorlopig
houd ik het op de heer Kok, die ook alzou
u het graag willen, echt niet uit Noordwijk

verbannen wordt.'
De heer J.G. van Hameren vond, dat de
heer Van der Niet in plaats van de actie
van de heer Kok had moeten schrikken
van het feit. dat er veel Noordwijkers zijn.
die niet proliteren van de badgastenindustrie, maar wel de lasten eryan mogen helpen dragen. Hij denkt aan de
bewoners van de Olie Burght, het Stille
Zuie, de Heilige Geestweg, De Schans,

enzovoort. lk zeg maar zo: zaken zin
zaken, maar bekostig ze dan ook zelf.'
OpmeÍkelÍk was, dat het comité steun

delen; 3. de overvolle sÍanden, die on-

voldoende worden gereinigd; 4. het
aanbieden van kamers tegen te hoge
prijzen, soms ten koste van hèt gezinsleven: 5. het \€rstoren van dè rust in
de gemeente en het wanordelijke gedrag
van een bepaald sooÍt jeugd." De hotel-

houders bevelen een aantal wat zij
noemen positieve maatregelen aan,
zoals het heffen van entreegeld op een
gedeelte van het strand. Uit de opbrengst
zou modern strandmaleriaal kunnen
worden aangeschaft en tevens zouden de
stranden beter kunnen woíden schoongehouden.
EEN VERLOREN SLAG ?

Het slagveld oveziende, kan worden
geconcludeerd, dat het comité er goed in

was geslaagd stem te geven aan sluimerend onbehagen onder veel Noordwijkers, die meenden, dat hun ooit zo pittoreske dorp afgleed in Torremolinosachtige richting. Het pleitte voor Íestauratie en renovatie in plaats van domme

sloop. ln de kreet NoordwÍk voor de
Noordwijkers lijkt iets van vreemdelingenhaat te schuilen, maar zo was het
niet bedoeld. Het ging erom, dat mensen
die van geslacht op geslacht met de zee
waren veóonden en aan de zee hadden
gewoond, het gevoel kregen, dat hun een

kreeg van de Noordwijkse HorecaÍ en
van de directeuren van de grootste drie
hotels in Noordwijk: Huis ter Duin, het
Rembrandt-hotel en Palace. Zij schrijven
'volledig met de heeÍ Kok te kunnen
meevoelen, wanneer hij kritiek uitoeÍent

plaats in het zeedorp werd ontzegd en
naar verblijf meer landinwaarts werden
gedreven. Bepaalde ontwikkelingen waÍen niet tegen te houden, maar het moest
toch mogelijk zÍn, dat Noordwijk zich

op:

oorden door een eigen karakter. ln een
baaierd van massatoeÍisme zou het juist

í.

het bestaan van bepaalde dansgelegenheden, zoals beatkelders, in het
centrum of aan de boulevard van onze
gemeente; 2. het toestaan van teveel
snackbars en patatfriteskramen, die het
karakter van onze badplaats aantasten
en de gevestigde ondernemingen bena-

onderscheidde

van andere

toeristen-

daardoor een grote aantrekkingskracht
uitoefenen op mensen die zeker in hun
vakantie wel eens iets anders willen dan
grootschaligheid en eenvormigheid.
oie slag is goeddeels \ erloren, ook doordat het actiecomité geen politieke verta-

ling aan zijn streven kon of wilde geven.
Opvallend is de rol van de plaatselijke
kerken geweest. Hoewel politiek onmachtig heeft de Noordwijkse Raad van
Kerken in de jaren tachtig nog een derde
voozet gegeven vooÍ vezet tegen
verloedering van het dorp, nu met het
oog op de overlast van het uitgaansleven. Dat vezet heeft in zoverre succes
gehad, dat de uitgaansgelegenheden

geconcentreed werden buiten de directe
woonwijken.
Al met al is het aanzien van Noordwijk
aan Zee sinds het actiecomité de gemoederen verhitte, er niet echt beter op
geworden. Een troost is, dat met de rug
naar Noordwijk toe het uitzjcht op de zee
adembenemend blijft. Wanneer althans
de plannen voor een luchthaven op zee
wel verijdeld kunnen worden.
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De actie Noordwijk voor de Noordwijkers (zie in deze Blauwdotter ook
Rumaer in Noordwijk) haalde nagenoeg alle kranten. De heftigheid van de
reacties laaide er verder door op. Ook het toennalíge weekblad De Spiegel
wijdde er in zijn nummer van 14 juni 1968 ean reporlage aan, die later
integÍaal door De Zeekant werd overgenomen. Hier in ietwat bekofte vorm het
door Harry Peet geschreven verhaal.

Het rommelt in Noordwijk aan Zee. De
eerste tekenen van de naderende onweersbui die boven de badplaats zou
losbarsten, konden al in april worden
opgemerkt, toen na een vergadering van
het "Genootschap Oud-Noordwijk" een
aantal Noordwijkers rond de tafel bleeÍ
zitten, er met de vuist op sloeg en ter
plaatse nog overging tot de vorming van

het 'Actiecomité NoordwÍk voor

de

NoordwÍkers" (ANVN).

Het genootschap (vijf jaar oud, 400

de pittoreske, oude dorpskern;
-tegen de ontsierende flatgebouwen die
veel te duur zijn voor de jonge. wonrngzoekende Noordwíker en die alleen de
speculatiezucht moeten dienen,
tegen de plannen voor grote hotels in de
zuidduinen en de plannen die de EMS

heeft met Huis ter Duin, omdat deze
projecten opnieuw ten koste gaan van het
natuurschoon en bovendien de zomerdrukte vergroten in een dorp dat toch al

kampt met onoplosba[e

parkeer-

leden) stelt zich ten doel de oude kustcultuur te handhaven. het comité wil
echter meer, véel meer.
Of beter: het wil een heleboel niet en stelt

problemen voor auto's en bussen,
-tegen de nietsontziende badgastenindustrie die de bewoners van het oude

zich op tegen een ontwikkeling die niet
meer gestuit lijkt te kunnen worden.
Het is tegen "de steeds driester wordende aanvallen die grote concerns en
mensen mel geld op ons dorp doen'. zo
meldt "De Zeekant", die het allemaal uit
de eerste hand vernomen heeftl
-tegen de verderfelijke materialistische
geest die door Noordwík waaít;
-tegen een mentaliteit die velen doet
denken dat geld het een en het al is:
{egen een mentaliteit waardoor men
elkaar bij wijze van spreken doodslaat
om een slaper meer of minder;

-tegen de plannèn van het gemeentèbestuur om van NoordwÍk een inter-

{egen een nabije toekomst

waarin

Noordwijk verdrijft;

nationaal toeristenoord te makenl

-tegen de geweldige herrie en drukte en
het volkomen gebrek aan rust;
-tegen het voor de vuist weg leven met in
het achterhoofd de gedachte "na ons de
zondvloed.....".

FELLE REACTIES
LetteÍluk stelt een driemanschap uit het
comité (bestaande uit de heren K. Kok, J.
Hoek en C. van der Niet) in een soort
manifest aan de plaatselijke bevolking.

Noordwijk een afschuwelÍk vermaaks-

'Het ANVN wil

centrum wordt (roulettes incluis)

gemeentelijk beleid, met alle toegestare
democratische middelen, om Noordwijk
aan Zee te behouden voot zijn bewoners
niet uit te leveren aan meestbiedenden die er een onleefbaar ver-

en

halve gangsters en ander ongure patsers

de toon aangeven:
-teqen de patatkramen, café's en danstenten die de plaats gaan innemen van

en't

ombuigíng

van

het

maakscentrum van zouden willen maken.
Het ANVN bhtft vootlopig een strijdcomité dat zich met alle toegestane
middelen zalkercn tegen de veNreemding
en esthetische ontluistering van het zeedorp.....Ook de bewoners willen we bewe*en. Het moet iedereen die, in welke
vorm ook, meedoet aan de badgastenindustrie duidelik zijn dal er een grens is
aan de opnamecapaciteit van ons dorp.
H6t ANVN wil alleen maar waarschuwen:
badgasten willen parkeenuimte, eetgelegenheden en vermaak. Dit kost ons
woonhuizen.....Het ongelimiteerd aanvoercn van (Duitse) badgasten, zoals
lidens de paasdagen is gobeurd,leidt tot
chaos en de vsrnietiging van Noordwiks
goede naam als bonafide badplaats..."

en niemand andèrs dan de badgast, kan
waarachtig wel op enige, zeg maar felle,
reactie rekenen van mensen die kopschuw

worden als ze bedenken dat de portemonnee wel eens in het gedrang zou
kunnen komen. De onweersbui ontlaadde zich dan ook met kracht en werd
gevolgd door de storm die nog altijd niet
is uitgewoed. Vooral de heer Kok, die
kennelijk de kwade genius wordt geacht

van de "revolutionairè plannen",

kreeg
het zwaar te verduren onder de aanvallen

van z'n tegenstanders, burgemeester
J.M. Bonnike voorop. Diens eerste
reactic'was: "De heeÍ Kok praat over
dingen waar hij geen verstand van heeft.

Hij vecht tegen de modernisering van
onze badplaats. en dat is Donquichotterie..."

Wie dergelijke gedachten lanceert in 'n

de welvaart in de
eerste, de tweede en velë volgende
badplaats waarvan

plaatsen wordt bepaald door de badgast

Wvdirecteur R.A. Dekker: "Honderd
jaar geleden was het hier één arme boel.
Allemaal vissers, En als vader niet thuis
kwam van de zee moesten de buikriemen

De kop van de Hoofdstraat begin jaren zestig. Zo hadden de actievoerders
van het comité Noordwijk voor de Noordwijkers het graag willen houden.

'10

worden aangesnoerd. De ontwikkeling
van Noordwijk tot badplaats betekende
een zegen..... Nu is de kustrecreatiè

komst. Maar alles behouden ? Dat kan
niet. Daar ontbreekt te enen male het

geld voor....."

helemaal in. lilen kómt. En dat kun je niet

ongedaan maken. Je kunt niet zeggen
blijf maar weg, geen bordjes "verboden
"vol'' neezetten. Dat is irtoegang
reèelen a-sociaal. Wat we wel kunnen is
regelend optreden. Groot probleem is

of

WEG MET KOK

HooÍdinspecteur Verhoef

van

de

plaatselíke politie: "Met de onrust valt het
. in Noordwijk aan Zee hard mee. Het moet
niet worden voorgesteld, dat het hier een

ook dat er niet voldoende geld is voor een
volledige sanering van de oude kern en
dat bí afbraak van de woningen, die nu

tÍoep is. Dat rs het beslist niet. Er zijn

eenmaal niet meeÍ aan de eisen van
deze tijd voldoen, de vrijgekomen ter-

eens wat. maar vergeleken bij andere

reinen goed gebruikt zouden kunnen
worden voor de toeristenindustrie. Er is

onder andeÍe behoefte aan grote
parkeerterreinen of parkeergarages om
accommodatie te bieden aan de

geen excessen. En wij waken er ook voor,
dat het zover niet komt. Overal is wel

plaatsen is het hier nog weldadig rustig".
Een zekere D. van der Niet (naamgenoot
van één der comité-leden) schrijft onder
een drkke kop in het plaatselijke nreuwsen advertentieblad: "Ban de heer Kok uit

geweldige toeristenstroom. Daarnaast
moet het toch ook mogelijk zijn een

Noordwík.....! Echt mijnheer Kok, volg
een welgemeende raad. Vertrek uit het
onrustig wordende Noordwijk. Straks

gedeelte van het oude, schilderachtige te
behouden. te conserveren voor de toe-

komt U nog slaap tekort. kunt U geen tijd
meer vinden voor het Museumstuk

Noordwíjk in zijn oude doen, gezien vanaf de wateftoren. Ovezichtelijk,
geen echte hooghouw en vooral rustig.
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Noordwijk. Dat zou een grote ramp zijn".
Noordwijker N. J. Vink is zelÍs bereid met
andere inwoners "de benodigde kosten
op uw giro te storten, voor de graven die
gegraven moeten worden ten koste van

me zeggen: "Er zÍn veel raakpunten in de

plannen van het ANVN en onze opva!
tingen. Die mensen bedoelen het zeker
goed en wij geloven dan ook stellig dat
een en ander een beetje ongelukkig over-

staan. Binnen een week na het los-

gekomen is. We beogen allemaal het
welzijn van onze badplaats, en zeker niet
alleen in materiële zin. Met behoud van
het goede van vroeger, het mooie dat hier
zeker te vinden is, dienen we te ijveren
voor een nieuwe toekomst, waarin
Noordwijk zowel voor de ehen inwoners

barsten van de storm geeft het comité als

als voor de badgasten aantrekkelijk en

uw

actiecomité".
Opmerkehlk in het hele geschil is ook dat

(zoals hoe langer hoe meer

te

doen

gebruikelík schijnt) de journalisten die
de zaak in de openbaarheid brachten als
de grote boosdoeners te boek komen te

zÍn mening te kennen dat er "een ketting-

leefbaar blijft. Het mag zeker niet zo

reactie van misverstanden, onjuiste

worden dat ons dorp zijn karakter van

interpretaties

familiebadplaats verliest. Dat wil nièmand
hier. En als we het dan allemaal eens zijn
over dit principe kunnen we praten over
de problemen die door de geweldige
opkomst van
toerisme geschapen
worden. De Noordwijkers moeten eigenlijk

en moedwillige verdraaiingen van de bedoelingen volgde" en dat
er nooit over gangsters en dergelijke
gesproken was. vreemd is dat wel. want
wie de lijst van "tegens" leest moet erkennen dat er weinig oÍ niets bij staat
waarmee een weldenkend mens (ook in
Noordwijk aan Zee) het niet eens kan
zijn. Elke vermaaksindustrie waar ter
wereld ook, van Las Vegas tot de Zeedijk
in Amsterdam, brengt als nevenverschijnsel de hele of halve gangsters en

patsers, de zware en de harde jongens
en dergelijke randfiguren voort waarvoor

het

Actiecomité Noordwijk

voor

de

Noordwijkers als de dood bhlkt te zrjn.

BIJVAL
Het merkwaardigst van alles is misschien

nog wel dat de ideeén van het comité
meer onder de bevolking leven dan het
comité zelf wel beseft en dat ook erkende

tegenstanders toegeven dat er veel
waars in de plannen zit. irensen die het
helemaal, maar dan ook helemàól van
de badgasten moeten hebben zijn al
evenmin gediend van een chaolisch
massatoerisme. De heren J. van Wijk en
Th. Admiraal, respectievelijk voorzitter

en secretaris van de plaatselijke

Horecaf, ziin eensgezind in hun mening als ze

't

eens om de tafel gaan zitten om alle
problemen met elkaar te bespreken en
een ontwikkelingsplan op te stellen voor
de toekomst van Noordwijk aan Zee".
Ook voor de hotellerie van NoordwÍk aan

Zee birjkt de oplossing van vele problemen trouwens goeddeels afhankelijk
te ziin van de Íinanciën.
"Er zullen faciliteiten verleend moeten
worden om de hotellerie in staat te stellen
het sterk opkomende sociaal toerisme op
de juiste wijze op te vangen".
Directeur Dekker van de WV; "Dat geld
voor de nodige voorzieningen moèt van
het RÍk komen. Maar het Rijk geeft geen
geld".

Aan het strand zegt badman G.

van

RooÍen: "Toerisme is voor heel Noordwijk

van belang. Ook voor de mensen

die

denken dat ze niet aan het toerisme verdienen, zoals schilders, metselaars, timmerlieden en de elektriciëns, die buiten
het seizoèn de onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten... Wat de herrie
en de drukte betrèft: het is hier beslist

12
geen hoep. ln Noordwijk aan Zee is het
rustiger dan waar ook langs de kust. En
zo moet het blijven". Maar in die laatste
zin klinkt dan toch tevens de gedachte
door dat een andere ontwikkeling (het
massatoerisme met zijn excessen)
minder gewenst is.
Zakenman J. van den Berg (zes zaken-

panden, waaronder snackbars): "De
politie waakt tegen excessen, en zo
willen we het houden ook..."

Vvv-directeur DekkeÍ : "Natuurlijk leeft
hier de vrees voor excessen. Maar daar
wordt tegen gewaakt en ik moet zeggen
dat we heel gelukkig zijn met onze politie
die de juiste manier van optreden
gevonden heeft. lk ben ervan overtuigd

dat het zo zal bhjven in de toekomst'
De problemen zoals die in Noordwijk aan

Zee plotseling en hartstochtelijk aan de
oppervlakte kwamen, blijven ovengens
niet tot deze badplaats beperkt. Het is
een landelijk probleem, dat voortspruit uit
de vrees voor een toekomst die alle recreatiegebieden in Nederland -en daaronder vooral de badplaatsen- in sneltreinvaart tegemoetgaan: de vloedgolf
van een grauwe massa waaÍvoor zee en
zon, duinen en bossen pas in combinatie

met patat, transistor en dancing de
hoogste toppen van vermaak en ontspanning betekenen. Een massa die zich

concentreert op de te weinige recreatiegebieden, de te weinige badplaatsen.

'r-:

Ome Jaap met opoe Van Rhin plus koe, omstreeks 1929
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Deze liguratieve scheis van de grensseheiding tussen de

ge"

meenten Noordwijk en Noordwijkerhout behoort bij het op 8 juli
)818 gemaakte "Proces Verbaal van Crensbepaling der Gemeent€
van Noordwijk" en is te vinden in het C. A. Nw.. Inv. Nr. 1801.
Van de grens tussen Noordwijk en de andere aanpalende gemeentes zrn onder Art.
t/m 4 eveneens dergelijke kaarten
aanwezig,
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Bij deze kaart bevindt zich een beschrijving van
de punten waarop de grens van richting verandert. De kaart is dus niet op schaal getekend.
op Falkplan "Plattegrond van de Bollenstreek"
I.S.B.N. 90.287.0279.8, is het verloop van de
grens zeer goed te volgen. In hoofdlijnen is deze
sinds l8l8 weinig aan verandering onderhevig
geweest.
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Het initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken om rondetafelgesprekken te gaan houden overeen mogelijke geneentelijke herindeling van
de Duin- en Bollenstreek is, voorzichtíg gezegd, niet ín goede aarde gevallen.
Niet alleen de provincie heeft zich geërgerd aan het onvewachte optrcden
van de minister, ook de desbetreffende gemeenten staan niet direct te juichen
om aan de thans bestaande indeling te gaan sleutelen. De vorming van
zogenaamde "krachtige gemeenten' is trouwens een typisch geval van oude
wijn in nieuwe zakken, want al eerderwerden pogingen ondernomen om door
samenvoeginq en opdeling het aantal bestaande gemeenten drastisch te
vetminderen.

Op 28 februari 1828 komen in

het
raadhuis te NoordwÍk onder leiding van
burgemeester J.J. Schàffer de leden van

de gemeenteraad en een gelijk aantal
van de 'hoogst belaste ingezetenen"
bijeen.lOp de agenda staat slechts één
punt en wel een schrijven van Gedepu-

teerde Staten van Zuid Holland met
daarin vervat een veÍzoek van koning
Willem I aan het plaatselijk bestuur zich
ernstig te beraden over de mogelijkheid
tot samenvoeging van hun eigen gemeente met één of meer andere gemeenten. Dit met het oogmerk om tot

een vermi'rdenng van adminrstratieve
kosten te komen. Daartoe worden de
volgende 3 punten in oveMeging gegeven

l

A Of en

hoeverre het mogelijk wordt
geacht om met een of meer gemeenten
samen te gaan, dan wel het herstellen

van een vroeger bestaand hebbende
veren iging.

B Oí de beoogde verenigrng als zodanig
wenselijk is en op welke wijze dit zou
kunnen worden bewerkstelligd
C lndien er bezwaren tegen samenvoeging mochten bestaan (de schikkingen
met de Ambachtsheeren vooreerst bu|
ten beschouwing latende), of deze bezwaren dan werkelijk van onoverkomeliike aard ziin.

Onder punt A wordt door de burgemeester opgemerkt dat Noordwijk, voorzover
bekend, steeds als zelfstandige gemeente heeft bestaan. Ook behoort
Noordwijk niet tot de categorie welke
door een geringe bevolking of oppeÍvlakte tot zijn voordeel met een andere
gemeente zou willen samengaan, aangezien het ruim 2700 zielen telt, waaruit
volgt dat een vereniging met welke ge-

meente dan ook voor Noordwijk noch
voor de kleinere gemeente ten voordeel
zou strekken. Wat de aangrenzende gemeenten beÍeft wordt opgemerkt, dat
Katwijk door zijn uitgestrektheid en aantal bewoners niet voor vereniging met
Noordwijk in aanmerking komt. Rijnsburg grenst slechts met een klein gedeelte aan deze gemeente en valt dus
eveneens af. Voorhout, dat vroeger verenigd was met Sassenheim, wordt door
een natuurlijke grensscheiding (de Trekvaart) van Noordwijk gescheiden en komt
om die reden ook niet in aanmerkrng.

Tenslotte Noordwijkerhout, de enige gemeente die met gegronde redenen tot
eventueel samengaan geschikt zou zÍn.
Ten eerste werken Noordwijk en Noordwijkerhout reeds samen bí het innen van
de ríksbelastingen, doordat zij gezamenlijk één ontvanger hebben. Ten tweede is
het bestuur der wegen en wateringen
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Boerderi Puik en duín ín het Langeveld, waarachter de grens getrokken
moest worden.
gecombineerd; beide gemeenten hebben een eigen ambachtsbewaarder die

van oordeel, dat er gegronde argumenten
aangevoerd kunnen worden om een

samen één laarhjkse verantwoording

eventuele vereniging met Noordwijkerhout niet af te wijzen. Alsnog komt de
vergadering tot de slotsom dat er geen

afleggen. Er is ook slechts één college

van kroos-heemraden, die voor beide
gemeenten de kosten van wegen en
wateringen voor

de

ingelanden vast-

stelt.' Íen derde heeft NoordwÍk de
jurisdictie over het Langeveld, een
gebied dat de gemeente Noordwiikerhout vrijwel geheel omvat. En ten vierde
de gesteldheid van Noordwijkerhout zelf,
waarin niemand gevonden schunt te
kunnen worden die bekwaam is de post
van burgemeester waar te nemen. De
huidige burgemeester (Jan Gerard Cramerus, voormalig schout te Noordwík) is
te Lisse woonachtig, waardoor het ongerief der ingezetenen bij een eventuele
vereniging niet noemenswaardig zou
toenemen. Op grond van deze vier redenen is de vergadering eenstemmig

dwingende redenen bestaan om naar een
mogelijke vereniging te verlangen. Alleen
als Noordwijkerhout dezè vereniging zelf
zou wensen, zal Noordwijk daartegen
geen bezwaar maken. Vermoed wordt
echter dat de ingezetenen van Noord-

wijkerhout hoge prijs stellen op hun
zelfstandigheid en er dus niets voor zul-

len voelen op te gaan in een andere gemeente. Ter vermijding van botsingen en
onaangenaamheden verdient het wellicht de voorkeur niet tot een vereniging te

komen, daar het eventueel te behalen
voordeel uii dii samengaan niet van der-

mate groot belang is om de wens tot

blijvende zelfstandigheid
wijkerhout daaraan op

van

Noord-

te offeren. Wat
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punt B aangaat is men eenstemmig van

oordeel dat vooralsnog geen termen
aanwezig zijn om de daa n gevraagde
opgave te doen, terwijlde vÍaag in punt C
vervat voozover het NooÍdwÍk betrefl,

Íeeds genoegzaam is beantwoord.

ZÉLFSTANDIG BLIJVEN
Diezelfde dag kwamen te Noordwijkerhout burgemeester J.G. Cramerus, de
gemeenteraad en 6 tot de plaatselijke
omslag meest contribuerende ingezetenen bijeen om te beraadslagen over het

desbetÍeffende verzoek
Willem

1.3

van

koning

Wat punt A aangaat wordt als

eerste gesteld dat het niet wenselijk is om

met welke gemeente dan ook samen te
gaan. NoordwÍkerhout is een landelÍke
gemeente met 112 woningen die, op 26
na, allemaal vrÍstaand zÍn en verspreid

gemeente. Hiervan bestaat thans alleen
nog een bouwvallige pood en een aÍbeiderswoning. Punt B is als zijnde ongewenst reeds beantwoord en wat punt C
betreft wordt de samen\oeging met een
andere gemeente in zo\í-.ne van onoveÍkomelijke aard geacht als op grond van
de mindere behoefte die deze gemeente

heeÍt, een koppeling slechts aanleiding

zou geven tot hogere lasten voor

de

Noordwijkerhoutse ingezetenen.
Eensgezindheid en begrip voor elkanders

bezwaren, al laat Noordwík voozichtig
blijken toch wel iets te zien in de mogelijkheid om de gemeente NoordwÍkerhout in te líven. Maar deze eerste poging

tot samenvoeging blijft zonder gevolg en
we moeten tot 1920 wachten eeÍ aan dit
streven een vèrvolg wordt gegèven..

hggen over een gebied dat 3 uur gaans is

OONDERSLAG

in de lengte en hier en daar 1 uur in de

ln februari van dat jaar doen Gedepu-

bÍeedte. Dat er alleen zandwegen zrjn
waarvan het onderhoud ten laste komt
van het ambacht en er geen andere ge-

teerde Staten een nieuwe poging om tot
vereniging van gemeenten te komen om
redenen dat de tegenwoordige gemeentelljke indeling niet overal aan haar doel
beantwoordt. Voor een goede uitvoenng
is, ook in een kleine gemeentë, speciaal
opgeleid en behoorlijk bezoldigd personeel vereist. Het ljkt G.S. daarom veÍ-

bouwen zijn te onderhouden dan de
school, de toren en de kerkhofrnuur en
dat het dorp, in tegenstelling met omringende gemeenten, een sluitende begroting heeft. Voor het belang der ingezetenen is het daarom beter om zelfstandig te blijven. Over een vroeger bestaand hebbende vereniging wordt gemeld, dat ten tijde van de Franse overheersing aan Noordwijkèrhout de gemeente van de wije en lage Boekhorst
werd toegevoegd, welke vereniging tot
'1817 is bluven bestaan. Laatstgenoemde
gemeente bestaat uit nog geen 50 zielen

en is 4 uur gaans van Noordwijkerhout
gelegen. Deze samenvoeging is indertijd
ongetwijfeld veroozaakt door naamsverwarring van de vrije en lage Boekhorst
met die van de vrije en hoge Boekhorst,
vanouds een riddermatig huis met
heerliike rechten gelegen
deze

in

standig om door samensmelting van
kleine gemeenten een geringer aantal
krachtige gemeenten te scheppen.
NoordwÍk heeft geen haast met het
beantwoorden van dit vezoek, maar als
een donderslag bij heldere hemel blÍkt
Noordwijkerhout in een brief aan Gedeputeerde Staten van 20 augustus, èen

voor Noordwijk zeer onwelgevallig

ver-

zoek te hebben gedaan tot grenswijziging
tussen de beide gemeenten te komen en
wel in de buurtschap Langeveld. Als
argumenten worden aangevoerd dat de
inwoners van deze buurtschap in Noord-

wijkeÍhout ter kerke gaan en hun kinderen tevens de scholen aldaar bezoe-
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Puik en duin

in hel Langeveld, een

ken. De wegen van Noordwijkerhout
worden regelmatig door de Langevelders
gebruikt en een groot gedeelte van hen
moet zelb het raadhuis van Noordwijkerhout passeren om naar het gemeentehuis van Noordwijk te gaan. Het hlkt B &
W van Noordwijkerhout dan ook niet on-

verstandig om de nieuw in te stellen
grens te trekken ten noorden van de
boerderij "Puik en Duin" van de heer A.
Dobbe in een rechte lijn tussen de zee en
de grens der gemeente Noordwijkerhout.
Het gedeelte dat boven deze liin ligt, aan
de ene zijde grenzend aan de gemeente

Noordwijkerhout en aan de andere zijde
de Noordzee en dat zich uitstrekt tot de

grens der gemeente Zandvoort,
Noordwijkerhout toe te wijzen. Zij

aan
ver-

onderstellen dat de gemeente Noordwijk

de bilhjkheid van hun vezoek zal inzien
en zich niettegen hun wens zalvenetten.
Het enige bezwaar van de kant van

nlooid@rkijkje naar de boerdeij.

NoordwÍk zou gelegen kunnen zijn in zijn
waterleidingwerken die dan gedeeltelijk
in Noordwijkerhout zouden komen te
liggen

NOORDWJKS BELANG
ln een gevraagd advies aan de gemeente
Noordwijk betreffende de voorgestelde
grenswijziging door Noordwíkerhout blijken er echter vele bezwaren te bestaan.
ln een schrijven van het college van B. &
W. aan de Noordwijkse gemeenteraad
d.d. 29 september 19204 staat te lezen
dat de gemeente NoordwÍkerhout het

blijkbaar nodig heeft geoordeeld om
zonder enig overleg met het college van
Noordwijk. een veeoek tot grenswrjziging
aan Gedeputeerde Staten toe te sturen.
Het college merkt op dat de gemeente
Noordwijkerhout een oppervlakte van
2319 hectare beslaat met een bevolking

van 4300 zielen. Noordwijk is

3558
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hectare groot en telt een bevolking van
8000 mensen. Aan gebiedsuitbreiding
heeft Noordwijkerhout dus waarlijk geen
behoefte. Ook het argument dat door
een groter aantal inwoners de kosten
van bestuur en administratie zouden verminderen, berust op een misvatting. BÍ
een groter aantal inwoners neemt de
admin-istratie toe en dus ook het be-

gemeentebestuur. Ook..de kosten gemaakt voor het aanleggen van wegen en
beplanten der duinen onder Staatsbosbeheer. zouden zeker niet gedaan zijn
als verondersteld
had kunnen worden dat deze gebieden

tot een andere gemeente zouden gaan
behoren. En wat het vermeerderen van

gedeelte van Langeveld evengoed tot
het grondgebied van Noordwijkerhout
zou kunnen behoren wordt door Noordwijk niet betwist. Hetzelfde zou echter
gelden voor een deel van Noordwijkerhout, dat wellicht aan Lisse gekoppeld
kan worden. Maar dit alleen kan toch

het aantal inwoners van Noordwijkerhout
aangaat, is het onverklaarbaar om de gewenste grenslijn door te trekken tot de
zee: immeÍs tussen Langeveld en de zee
woont geen sterveling. B. & W. geven de
Noordwijkse raad dan ook in overweging
om aan G.S. te berichten dat de voorgestelde grens-wijziging niet tot stand
moet komen. Het advies van B. & W.

geen reden zijn om tot een grens-

wordt vervolgens zonder

wiiziging te komen. De bewering dat de
inwoners van Langeveld onverschillig
staan tegenover Noordwijk en in politiek
opzicht liever bÍ Noordwijkerhout zou-

stemming aangenomen.
Het vezoek van Noordwijkerhout moet bij

nodigde aantal ambtenaren. Dat een

den behoren, is een slag in de

lucht.

Deze bewering zou pas waarde hebben
indien dit door een volksstemming zou

worden bevestigd, maar dat is tot op
heden niet gebeurd en er is ook nooit iets

van gebleken. De veronderstelling dat
Noordwijk de billijkheid van het Noordwijkerhoutse voorstel wel zal inzien valt
niet in goede aarde. Op ons rust slechts
het Noordwijks belang en dat vezet zich
ten enemale tegen de grenswilzging
zoals door B. & W. van Noordwijkerhout
gewenst wordt. Het beheer van het pas

opgerichte waterleidingbedfljf moet in
eigen hand blijven en niet aÍhankelijk

hoofdelijke

Gedeputeerde Staten in goede aarde zijn
gevallen, want eind juni 1921 stellen zij
voor om op 8 juli een commissie uit G.S.

naar Noordwíkerhout te komen om na
gezamenlÍk overleg met de beide beÍokken colleges in het raadhuis te NoordwÍkerhout, samen naar het Langeveld te
gaan om een indruk te krijgen van de
ligging van deze buurtschap ten op-zichte
van de kom der beide gemeenten. 5 Of de

voorgestelde ontmoeting ook weÍkelijk
heeft plaatsgevonden is niet achterhaald. Wel is zeker dat er toen geen
grenswijziging heeft plaatsgevonden, wat
we van de poging anno 1999 echter
moeten afwachten.
Herman Schelvis.

worden van veÍgunningen van een ander
1l G.A.NW. Nr. 1428. Notulen van de vepaderingen det geÍpentercad.
2l ln 179A1 799 en wede@m van 1 822 tot 1 829 hebben de ingeland€n van N@rdwijkerhout
Nitpen gedaan om tot eon schekling &r ambachten te kofipn. Dtt is in beide gevallgn niet
gelukt, want de gezanenlijke ambachtsrekeningen lopen in bder geval nog
tot 1870.
Zie hieN@t G.A.NW. lnv. Nts. 99. 2385 en 2390.
3l G.A.llcE,tÍtvtijkeipd, ingekorÉn stukken 1 828.
4l G.A.l&,/. Nt. 1803. Grcnstwdingen.
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5l ldem

41.
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Meestal staan er zoveel mogelÍk foto's
op lokatie in de Blauwdotter, zonder storende achtergronden, in de stÍl van

wisten ze ook goed raad.

1900.

gestapt.
Als we erg omhoog zitten, wil zij aÍ en toe
invallen.
De badman en badvrouw maken het
geheel compleet. Wie zou het nu warmer
gehad hebben op die dag?
De badgasten in korte broek en op blote
voeten, of de leden van de klederdrach!
groep met lange broek, fokken en wollen
kousen?
Een wereld van verschil tussen 1900 1999

Dit keèr is het juist de bedoeling dat er
mensen anno 1999 bij staan. Op deze
manier is het verschil in kleding heel
duidelijk te zien.
De leden van de klederdrachtgroep GON
hadden dan ook veel bekrjks 26 juni
tljdens de nautische markt in het gat van
Palace. die ter ere van het 17s-jarig
bestaan van de KNRM werd gehouden.
Ook op de Wilhelmina-boulevard en het
strand pasten ze mooi bij de oude reddingboot die door paarden te water werd
gelaten.

lnge en Emmy waren voor het eerst in
klederdracht. Ze lieten met veel verve de
hoepel rondgaan en met de stelten

Ook de moeder van lnge, Marrie, is
enthousiast in het zwaruwitte badpak

Tekst: S.P. van Kekercn - Brcuwer.
Foto: E- van Kekercn.

GEZOCHT
Korte en lange kanten kappen.
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Het qezin Van der Niet, Piet Heinstraat 39, was een karakteistieke familie van
landbouwmensen, die vroeg opstonden en vroeg naar bed gingen. De vader,
in Noordwijk bekend onder de bijnaam Jan de Rogge, en zijn twee vrijgezellen
zoons Gijs en Jan hadden land op verscheidene plaatsen in Noordwijk en op
vaste tijdstippen zag je hen komen en gaan, vaak met landbouwattributen bij
zich. De vader en Jan verplaatsten zich per fiets, Gijs ging steevast lopen.

Gis op bezoek bijde familie Van den Hoonaard aan de Duinweg.
lnzending : Janna Glasberyen.

Stipt om twaalÍ uur was het tijd voor de
middagmaaltld, die thuis werd genuttigd
en waarbij vader voorging in gebed, het
gezicht verscholen achter zijn pet. Kwamen Gijs en Jan soms niet op tÍd opdagen, dan wist hun zuster Alie hen wel
te vinden: in café De halve vleet, halver-

wege tussen Noordwiik aan Zee en
Noordwijk-Binnen, waar ze even hadden

tld waren vergeten.
Alie, ook ongetrouwd, deed voor een beaangelegd en de

langrijk deel de huishouding en zorgde
tevens voor de kippen en varkens, die op

hun ruime erf werden gehouden.

llet is de familie niet altijd voor de wind
gegaan. Toen de eerste vÍouw van Jan
van der Niet senior op jonge leeftÍd stierf,
bleef hij achter met vier kleine kinderen,
van wie de oudste nog maarzes jaarwas.
De twee jongens GÍs en Jan bleven bÍ
hem thuis en moesten om te helpen de
kost te verdienen al gauw aan het werk.
Toen ze een jaar of twaalf waren, gingën
ze teÍ visserij. De twee meisjes werden bij
tamilieleden ondergebracht. Jan van der
Niet is later nog twee keer hertrouwd.
Dochter Leunie trouwde met J. van der
l\ileer en dochter Nel met A. Glasbergen.
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Jan van der Niet vieft zijn negent igste verjaardag in De Wels. Links van
hem Alie, rechts Leun.
lnz etding : J anna GIa sberyen.

Leunie bleèf kinderloos, Nel kreeg een
dochter. Ze zijn gestorven op respectievelrjk 87- en 72-jarige leeftijd. Uit het
derde huwelijk is Alie geboren.
Zoon Gijs, die faam genoot als harde en
snelle werker met een enorm uithoudings-

wrmogen, is op 63-jarige leefrijd over
leden. Zijn broer Jan werd 94 jaar en was

tot op het laatst een graag geziene gast
in café De Wels, waar hij een soort levende mascottewerd. Op zijn negentigste
verjaardag is hij dàar vorstelijk gehuldigd.
Na het overlijden van Jan is Alie als laatst

overgeblevene van het gezin Van der
Niet naar Groot Hoogwaak gegaan. Daar

heefr ze nog twee-en-een-half jaar met

plezier gewoond.

Ze

overleed

september 1997 op 76-jarige leeftrjd.
Gijs van der Niet met zijn zuster
Nel in 1953.
Inzendíng : J anna Glasberyen.
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Noordwuk 6 februari í897

te volgen, is mooi op weg, zijn goeden

De straatverlichting te Noordwijk-Binnen
ln de dagen van het Flora-park weÍd
telkens en met nogal wat ophef, geannonceerd: "het terrein wordt met het
nieuwe NoordwÍksche licht verlicht! "En
't was er dan soms werkelijk wel aardig".
"'t Nieuwe lichÍ' voldeed ieder die het
zag. Groot was dan ook de verwachting
onder goede ingezetenen toen zij zagen
dat er nieuwe buizen in de straten gelegd
werden voor't "nieuwe licht." Maar, lvl. de
R.. we zijn van een koude rers thuisgekomen. We hadden gehoopt, ons

naam van rustige ingezetenen te zijn, te
verliezen.
Paaschmaandag-middag werd eerst een
jongmensch gemolesteerd door eenige
jongelieden, wier aantal zulk een aanval
allerminst rechtvaardigde. Het vervolgde
jongmensch moest zich door de vlucht
redden.

iederen avond in een zee van licht,
zooals men 't pleegt te noemen, te kunnen baden, en zie, ook deze berg hèeft
alweer een muis gebaard! We hebben
meermalen 's avonds niet alleen geen
nieuw licht of geen oud licht, neen maar,

kind in de wieg gèdood werd.

in één woord, volskekt geen licht

op

straatl MUn hemel, M. de R., waar hebben wij het toch aan verdiend, dat we
telkens gedoemd worden in donkerheid
en duisternis rond ie dwalen? Dat we de

's Avonds van dien dag, ongeveer
twaalf uur, werd

ten
van
steen

bij de ouders

bedoelden jongeling een zware
door de glasruiten geworpen, die op de
tafel terecht kwam en waardoor bijna een

Op den weg van Pielcijzenbrug naar
Noordwijk werd een vreemdeling, die hier

eenige dagen rustig wihe vertoeven, op
barbaarsche wijze behandeld en, evenals
naar
men zegt, door Noordwíksche jongelui.
Ook de bloembollen hebben het weer
moeten ontgelden. l\íen is op sommige

zijn fiets, mishandeld, -atweder,

tuinen weèr aan het veÍtrappen en uit-

trekker geweest van in vollen

groer

risico moeten beloopen, door vreem-

staande tulpen.

delingen die het mochten wagen ons's
avonds te bezoeken, voor duisterlingen
en lichtschuwen gescholden te worden?
Och, zoo hoorden we alzeggen, hadden
we het licht van wrjlen den heer Kleinpenning maar weer, was dat dan al niet
zoo heel nieuw, toch was het werkelijk

Alles samengenomen, zal men wel willen
toegeven, dat we gegronde vrees

licht.

't Wordt dan ook meer dan tijd dat ons
Gemeentebestuur eens ernstige zorg
besteedt aan onze straatverlichting: 't
loopt waarachtig de spuigaten uit, zooals
men ons behandelt.

apfl 1897
De NoordwijkeÍs, en vooral dat gedeelte
hunner, dat er op aangewezen is, ons op

koesteren voor het verlies van onzen
goeden naam.
Wij achten het ons ten plicht de aandacht
op dezeb feiten te vestigen en vooral den
ouders in ernstige overweging te geven,
toe te zien dat ze hunne kinderen, (een
anderen naam komt hen toch waadijk
niet toe), niet zoo geheel hun gang laten
gaan; men ziet het, ze weten zich nog niet
te gedragen zooals het behoort. Ze doen
nog te veel kwaad, om zondeÍ toezicht uit
te kunnen gaan.

Noordwijk 24

Noordwijk 30 juli í897
Met genoegen deelen wij mede dat
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zeer korten tijd, een wachtlokaal voor
reizigers met de tram, is in gereedheid
gebracht. Het is een zéér net en doel
matig ingericht lokaaltje, dat ongetwtfeld
aan zijn doel zal beantwoorden. Nu aan

geduld heeft het ons werkelÍk niet onl
broken, als men in aanmeÍking neemt
dat in 1885 de tramlijn geopend werd en
eerst anno 1897 -dus 12 jaar later het

toch zoo hoog nodige lokaal

werd

gebouwd.

Noordwijk í0 augustus 1897
Zaterdag, tegen den avond, was van de
zijde van een ouden getrouwe, den heer
A.W. Alkemade ter oore gekomen, dat er
in een greppel tusschen zijn land en dat
van den heer A. van Raal van Konínenburg, eenige zakken met bloembollen

Van Garderen een der dieven vast te
gnjpen, terwrjl de andere het op een
loopen zette.
Als op heeterdaad betrapt, werd nu de
gearÍesteerde voor het hoofd der plaa!
selijke politie (den heer burgemeesteo
geleid en na een kort verhoor, in de
bekende bewaarplaats aan de Voorstraat
opgenomen.

Nog in denzelfden nacht kwam ook de
tweede dief zich brj zrjn patÍoon aanmelden en werden de bollen door dezen
op zÍns meesters last, in de schuur
overgebracht.

Zondag in den voormiddag had nu ten
raadhuize, het verhoor der delinquenten
plaats, dat tot hunne opzending naar 's

Gravenhage leidde.
Dit geval heeft, zooals men 't noemt, zeer

verborgen lagen, blijkbaar om later te
worden afgehaald. Nadat de heer A. zich
overtuigd had, dat de zakken en hun
inhoud werkelijk zijn eigendom waren,

veel sensatie gemaakt en de indruk is
enorm verhoogd door hetgeen bÍ het

spoedde hij zich naarden rijks\€ldwachter
N.J. van Garderen, om maatregelen te
nemen.
Weldra hadden zlj zich beiden verdekt
opgesteld in de nabijheid der plaats, waar
de bollen verborgen waren. Na een paar
uur in een allesbehalve behageljke positie te hebben doorgebÍacht, hoorde
men iets aankomen.
MJisstil trachtten de surveillanten nu in
het nachtelijk duister door te dringen en
uit te vorschen, wie de naderende personen wel mochten zijn.
Weldra herkende de heer Alkemade een
tweetal zÍner knechts in hen. i\laderbij
gekomen. aazelden zij eerst nog eenige
oogenblikken, doch meenende, dat er
geen "onraad" was, werden de zakken

bollen onMeemd werden en evenzeer
begreep men, dat deze hier of daar

opgenomen om

de 5 stuks tot 2

te

verhoor is aan het licht gekomen.
Reeds lang toch wist men, dat er telkens

moesten verkocht wordenl naast steleÍs
moesten er helers zijn.

Bij het langdudg verhoor mocht het gelukken -wij gebruiken niet zonder opzet
juist dit woord- ook den heler te ontdekken en deze werd nu met de steleÍs ter

beschikking

van de justitie naar

's

Gravenhage overgebracht.
Wij bezigden zoo ewn het woord 'gelukken"en willen daarop nog even terug

komen. Het mag toch wel een geluk
genoemd worden dat eindelÍk eens

althans één der peÍsonen is ontdekt
geworden bij wie de gestolen bollen
worden te gelde gemaakt. Want dat er
meerderen alhier zÍn die zich met der-

gellk niet te

kwalificeeren bednlf af-

verminderen en ze alzoo gemakkeliiker te

geven, hebben wil alleszins grond te

kunnen vervoeren.

wÍ vleien ons dat de politie,
nu zí een der draden in handen heeft, niet
rusten zal voor an aleer zij het geheele
beweren en

Maar toen traden de beide wachtenden te

voorschijn

en wist de

rijksveldwachter
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De aan de Voorstraat gelegen wachtkamer van de olektrische tram, gebouwd
Foto uit vezameling R. Paardek@per.
in 1897.

kluwen ontward zal hebben. l\íen mag
vertrouwen dat alle wéldenkenden, ook
in hun eigen belang, in deze tot medewerking bereid zullen zijn. Personen als
die welke wij bedoelen zijn vrij wat ge-

vaarlijker dan de openlijke dieven: zij verdienen op de meest strenge wijze gestraft
te worden, te meer wanneer zij, zooals in
het tegenwoordige geval, de jongelieden
feitehlk tot diefstal aansporenl

Op het strand voor Huis ter Duin, de Noordwijkse gereformeerde predikant
d@t Leen van
ds. Koors netziin oezin en hond.
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Van Noordwik houden heeft alles te maken met de zee en het strand. Die
boeien niet enkel bij mooi weer, maar als het's zomers warm is en je kunt
zwemmen, kijgt het strandleven iets van een oereNaring. Voorzover je
altharc weg weet te komen uit de drukte. De Frans-Algerinse schrijver en
Nobelptijswinnaar Albeft Camus heeft dat als groot strandliefhebber

aanstekelik onder woorden gebracht

in zijn essay Bruiloft in

Tipasa,

geschreven in 1936 op 22-jarige leeÍtid. Hier wat cítaten uit dit essay om te
prceven van het zoete gevoel, dat strand en zee bij liefhebbers eNan kunnen
oPWekken.

lk moet naakt zijn en dan in zee duiken,
nog helemaal geurend naar sappen van
de aarde. die moet ik in het water wassen
en op mÍn huid moet ik zee en aarde

elkaar laten omhelzen -een omhelzrng
waanaa( zi) mond aan mond al zo lang
smachten. Eenmaal in het water, word ik
door een rilling bevangen, er kruipt een
koude en ondoozichlge hjm,angs mUn
lichaam omhoog. ik durk onder tot ml]n
oren suizen, mijn neus loopt en ik proef

een bittere smaak in miin mond.

lk

een enkele liefde. Wanneer men het
lichaam van een vrouw omhelst, sluit
men ook de vreemde vreugde rn zijn
aÍmen die van de hemel neerdaalt naar
zee. Straks, wanneer ik mÍ tussen de
alsemplanten laat neervallen om hun
geur in mijn lichaam te laten trekken, zal
ik ondanks alle vooroordelen bewust gestalte geven aan een waarheid die bij de
zon hooÍt en die ook bij mijn dood zal
horen. ln zekere zin zet ik hier mijn leven

op het spel, een leven met smaak

van

zwem, mijn armen komen omhoog uit
zee met een vernis van water en schit-

warme steen, vol van het ruisen van de
zee en van de krekels die nu beginnen te

teren een ogenblik goudbruin in de zon,

tsjirpen. De wind is koel en de hemel

dan bal ik al mijn spieren samen

en

verdwijnen ze weer onder de oppervlakte.
Water stroomt over mÍn Irchaam. mrjn
benen oveMinnen onstuimig de golfslagen de horizon is onzichtbaar. Op het

strand val ik neer in het zand, ben ik
overgeleverd aan de wereld, voel ik weer
hoe zwaar mijn vlees en beenderen zijn.

blauw.

lk houd hartstochtelijk

van dit

leven en ik wil er vrijuit over spreken; het

maakt mij trots mens te zÍn. Toch is mi,
vaak gezegd: er is geen reden om trots te
zÍn. l\4aar die is er wel: de zon, de zee,
mijn hart dat onstuimig klopt met de

kracht van de jeugd, mijn lichaam dat
naar zout smaakt en de onmetelijke

lk ben versuft door de zon en af en toe kijk

schoonhed van het decor waaÍin

ik naar mijn armen waar op de plekken
droge huid met het wegglíden van het

tederheid en pracht samenvloeien in het
geel en het blauw. Om dat te veroveren

water blond dons en zoutkorrels zichtbaar
wo rden.

LIEFDE

Nu begrllp ik wat gelukzaligheid wil
zeggen; het recht om mateloos lief te
hebben. Er bestaat in deze wereld maar

moet

ik mij met al mÍn kracht

en

vermogens inzetten, Hier kan ik volledig
mijzelf zijn, met al miin goede en slechte
eigenschappen, zonder me achter een
masker te verschullen: ik hoef mij slechts

geduldig de moeilijke kunst om te le\en
eigen te maken die zoveel meer waard is
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dan alle gekunstelde manieren van de
anderen.

trots op zÍn schoonheid en de wereld
wasemt vandaag haar schoonheid aan
alle kanten uit. Waarom zou ik tegenover

LEVENSVREUGDE
Even voor twaalven liepen we langs de
ruïnes naar een klein café aan de haven.
Wat is het heerlijk om in het koele zaaltje
achter een glas groene ijskoude menthe
te gaan zitten als in je hooÍd de cimbalen
van de zon en de kleuren weergalmen!
Vanachter mijn tafeltje probeer ik tussen

miin trillende wimpers de

veelkleurige
schittering te vangen van de lucht die wit
is van de hitte. Ons gezicht is nat van het

zweet, maar ons lichaam fris in onze
luchtige kleding en wij stralen allen de
tevreden loomheid uit van mensen die
een dag bruiloft hebben gevierd met de
wereld.

Het eten is slecht in dit café. maar je
krijgt er veel fruit -vooral peziken waar Je
stukken uitbÍt zodat het sap langs je kin
loopt. Íerwrjl ik mijn tanden in een pezik

haar mijn levensvreugdè ontkënnën, al
kan ik niet alles in die vreugde leggen?
Een mens hoeft zich er niet voor te
schamen gelukkig te zijn.
Nu merkte ik pas dat hèt ononderbroken
geluid van de golven diè op het strand
ontloken uit de verte tot mij kwam, dwars

door een ruimte waarin

goudgeel
stuifmeel danste. Zee, land, stilte, de
heerlijke lucht van deze aarde- ik liet me
volstromen met geurig leven en ik beet in
de al rijpe vrucht van de wereld, verrukt
voelde ik het zoete èn sterk smakende
sap langs mijn kin lopen. Nee, het ging

niet om mij en ook niet om de wereld,
maar alleen om de harmonie en de stilte
die tussen ons beiden liefde deed ontstaan. lk was niet zo zwak om die lieÍde
voor mÍzelf alleen op te eisen, want ik
besefte vol trots dat ik haar deelde met

zet, hoor ik mijn bloed met krachtige

heel een geslacht dat, geboren uit de zon

slagen tot mÍn oren kloppen en kijk mijn
ogen uit. Boven de zee hangt de over-

en de zee, leeft en geniet, dat zijn grool
heid put uit zijn eenvoud en staande aan
de stÍanden een glimlach vol verstandhouding wisselt met de stralende hemel.

weldigende stilte van het middaguur.
leder wezen dat mooi is, is van nature

Voor de preekstoel ín de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat ds. B. Bouma
en zijn gezin, die kennelijk wat te vieren hebben. Ds. Bouma was de opvolger
van ds. Koers. zie pag.29.
lnzanding Laen van Duin.
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G.A.Nw. Nr. 1792.
ln 1869 waren er 10 bomschepen die de
kantvisserij en/of haringvisserij beoefenden. De haringvisserÍ besomde
19.1 18,-

Í

(1.990.000 stuks steurharing)
veÍsevis- of

kantvisserij I

en

de

16.500,-.

Van augustus tot december met

de

haringvisscherÍ beschouwd

Í

15.459,27
Van stukken
653,81
Gedurende het jaar totaal beschouwd.
Í 35.043,55
Hetwelk het eerste visscheríbedrijf met

I

10 bomschuiten is uitgeoefend en

met

I

de

G.A.NW. Nr. 2340.

haringvisscherij

Opgaaf der besomming van de zee-

waarvan

visscheru gedurende hèt jaar 1869.
Van februaritot augustus van de versche

verongelukt, dus met 7 bomschuiten de
haringteelt is afgelopen.
Noordwijk aan Zee, de 6e meÍ 1870. E.

vis beschouwd.
Van zeesterren of vijfvoeten

Í

18.357 ,20

bomschuiten,

den 20 october er

1

is

Smit.

Schipper

Totaal

Cornelis Spaanderman
1.850,-

Jan MooÍekind

2.000,-

Bertus Hazenoot

1.620,Jaap van Duijn

Arent Hazenoot

Jacob Vink

Arie Duindam

Dirk Hazenoot

70.000
33.000
15.000
62.000
63.000
19.000
57.000
63.000
50.000
17.000

48.000

4.000
872.000
ln 10 jaren omgekomen '11 personen.

Totaal 23 reizen

2.500,-

Í
Í

2.100,850,-

Í
Í
Í

2.050, -

700,'1.3670,-

t

I

schuiten in de vaart met 61 personen
(186e)
Betreft vermoedelijk deel voor dè
schippers.
Bertus Hazenoot
Í't19,Arent Hazenoot
107 ,Dirk Hazenoot
105,Jaap van Duin
86,Piet Plug
50,Jan lvloo!ekind
50,Arie Duindam
60,Kees Spaanderman
40,Piet van Duin
50,-

Í
Í
I
I
Í
I
Í
.I

D. Hazenoot

A.ouindam
J. Mooíekind
B. Hazenoot
P. Van Duin
J. Van Duin
K. Spaanderman

Í
,
Í
Í
Í
Í

62,60,52,-

48,14,11,-

BetÍeft gebleven vissers.
Jacob Vink 3 kinderen nagelaten.
Willem van der Linden
kinderen
nagelaten.
Dirk Plug 2 kinderen nagelaten.
Ald. van deí Niet 2 kinderen nagelaten.

I

Arie Klinkenberg
LeendeÍt Kaak
Jeroen Vink

Arie Plug
Jeroen Vink
G.A.NW. NÍ. 1587 (í869 ll) brief Nr. 351
van 25 oktober 1869.
De ambtenaar van de burgelijke stand
der gemeente Egmond aan Zee brengt
teÍ kennissen van den heer burgemeester
van de gemeenle Noordwlk, dat de lijken
van de drie verongelukte visscherlieden

met name:
1. Arie Klinkenberg oud 23 jaar.
2. Jeroen Vink oud 15 jaar.
3. Arie Plug oud 12 jaat.
Allen woonachtig geweest te Noordwík,

heden van hier worden vervoerd, om in
de gemeente Noordwijk op de begraafplaats aldaar ter aarde tè worden gesteld.

Wordende bij deze levens permissie verleend tot het begraven, als zijnde de inschrijving in de regisler van den B.S. naar
behoren geschied, waarvan in gevolge

Art. 50 van het B.W. de uittreksels per
post zullen worden overgezonden,
Egmond aan Zee den 25 october 1869,
De ambtenaar van den B.S. voornoèmd
J. Conijn.
Egmond aan Zee 26 october 1869.
Aan den heer ambtenaar van den B.S. te
Noordwijk aan Zee.
Gistermorgen zijn van hier naar uwe
gemeente vervoerd de líken van Arie
Klinkènbèrg, Jeroen Vink en Arie Plug,
welke in de alhieÍ aangèspoelde visschuit
Victor Jacob van de rederï van de heer
W. Korving, zijn ge\onden, en heb ik de
extracten uit het overlijdensregister die
personen betreffende, naar aanlekjing
van Art. 50 van het B.W. opgemaakt, aan
de heer Cornelis van Duijn scheepmakèr
in uwe gemeente medègege\íen omdat
hij zulks verlangde. Voor zooveel die

stukken soms niet aan u mogten zÍn
afgegèven, vezoek ik U.E.A. mij daarvan
tè willen kennisgeven teneinde die
opnieuwte kunnsn opmaken en inzenden.
De ambtenaar van dèn B.S. te Egmond
aan Zee.

Lukker: kneutje.
Lukspel: kansspel.

Lul: stagzeil, stormfok, zuigdotje voor
kteine kinderen, pijp aan de brandspuitslang.
Lulla: vrouwelijke (klets)praat.
Lullage: kletspraat.
Lulleman: spuitgast die de lul richt.

Lulle-pels: iemand die

lult.

Lullepijp: doedelzak.
Luller: kind dat uit eene pijpkan drinkt,
vervelende kletser.
Lullificatie: vervelend gebabbel.
Lummel: groote goedhartige jongen,
sul. sukkel.
Lummelen: lanterfanten, rondlummelen.
Lunarist geleerde die de
meteoorsteenen beschouwd als
uitwepselen van maanvu lkanen.
Lunatiek: maanziek. grillig. eigenzinnig.

Lunderaar: lunteraar, talmer.
Lunette: oogglas, bril, ooglap van
paarden.

Luniform; halvemaanvormig,
Luns: ijzeren spie.
Lurken: aan de moèderborst zuigen,
het geluid van een pomp wanneer
het pomphart geen grond raakt.
Lust hij lust hem, hij is aan de drank.
Lusten: eene zwangere vrouw is soms
met lusten, krugt een begeerte naar
het ongewone.
Lustbarend: lustopwekkend.
Lustbosch: aangenaam park, wandeldreef.
Luster: luchter, lichtdrager veelal teÍ
weerszijden van den spiegel.
Lusthuis; klein huis waaÍbij een tuin
behoort.
Lustvuurvverk: vuurwerk dat tot
genoegen der toeschouwers wordt
afgestoken.

Lut0e): dwaze trage vrouvv, klein
geestige (pietlu0.
Lutje: weinige, klein kind, pink, vinger
hoed.

Luts: lus, lis.
LuEen: los neerhangen, los zitten of
waggelen(van tanden).

Lufteput: keutelaar. talmer.

kleinzielig

mensch.

Luurgoed: kleedjes voor pasgeboren
kindjes, luiergoed.

Lycaeum: worstelplaats in Athene,
soort van middelbare school

in

Frankrijk.
Lynchen: volgens de lynchwet ter dood
brengen.

Maagbier: eene sooÍt van bier, veÍsterkend voor de maag.

Maagbrems: larve van de paardehorzel
welke zich in de maagslijmhuid van
het paard vastzuigt.

Maagdènbloem: toestand waarin de
vrouw zich als maagd bevindt.

Maagdenblos: blos der kuischheid.
Maagdenkruid: wandluizenkruid.
Maagdenschender: iemand die eene
maagd onteert, maagdomplukker,
maagdomroover.

Maagdenvlies: ringvormig vliesje voor
den mond der moederschede.
Maagdenziekte: bleekzucht.

Maaghoest: zekere hoest.
Maagpaaier: maagpleistér, groot stuk
vleesch om de maaq voorloopig te
paaien.
Maagwater: hartwater.

Maai: zie made.
Maaiig: wormstekig.

