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KLOOS
l\,4.4 Wassenaar: ln het midden van de
laatste Blauwdotter staat de foto van

Opa Jan Kloos met z'n gezin. Jammer
dat de namen er niet b, stonden.
Links tante Clazien geboren n 1891 en
ze werd 70 jaar, grootmoeder Kloos geboren in 1865 overleden bij de geboorte
van het achtste kind. een zoon Ze werd
36 jaar Bl] haar op schoot Hendrik, geboren in 1895. ze wetd 74 jaar. Tante
Adriana geboren in 1895 werd 84 jaar,

mijn moeder Neeltje is van 1889,

en

wetd 72 ,aat Tanle lvlietje. de oudste rs
van 1888 en werd 41 jaar. oom Amerik
ls van 1893 en werd 66 jaar Aleida staat
er niet op. zè was van 1897 en stierf voor

haar tlveede iaar Opa Jan Kloos zelf is
van '1860, en werd 78 jaar.
DE HOOFDSTRAAT(1)

J. Plug. zoon van Cees Da. in Arnhem
Bil deze wii ik op de uitnodiging ingaan
en de nostalgie een beetje oprakelen
met een aanvulling op het stukje van
Bert van Durjn over de HoofdsÍaat. Te
beginnen bij Schreudersslop. Daar
klonk alles zo mooi hol. Wij hadden een

seutel en spijker aan een touwtje.
luclferkoppen afschrappen in het gat
van de sleutel. spiiker erop en dan tegen

aanslaan. Geld voor klappertjes had
niet Groter geworden werden dat carbdbussen Het carbd haalden we bil
een bedrijf dat ongeveer lag waar de
mulo geweest is. staken dit aan in het
Schreudercslop en als de politie kwam
waren wrj alweer aan de andere kant
Bij Timan werden we geknipt. kaal met

kuiÍe Hij hield je hoofd ferm vast en
le hoofdhu,d
Winkeltje Baalbergen Hii met een
zuinig mondje. de zusters schreden
statig door de zaak. Wannee|e iets
kwam halen was de stereotiepe vraag:
een

zil^

p n<nagel prikte rn

'heb

je'n

flessie bij je"

zat inderdaad Van
Sterjn. maar als ik me niet vergis zat pre-

Tegenover Banck

cies op de hoek Marietje van Steijn waar
Piraten voor 5 cent kon
kopen.
Halverwege aan dle kant had je-nog een
kÍudenrerswrnkel waar altlJd snoeples

je een pakke

of toffees los in de etalage lagen

De

sport was om met een stokje door een

defect ventilatiegat in het kozijn eentje
eruit te vissen

Verderop had

je

kapper Van

Riel.

Daarnaast Hoofdstraat 105. het winkeltje
van mijn opoe Maartje Hazenoot (sommigen zeiden Meut) en Jan Plug (Jan
Da). Je moest een stenen trapje af want

de winkekamen lagen gelijk met

de
straat. dus je zag binnen alleen maar de
benen van de mensen voorbijgaan
Door de deur met zo'n tingelingbel
kwam je voor een houten toonbank met
een gleuf erin voor het geld, rechts een
pomp voor visolie om te bakken. ln het

winkeltje houten bakken met peul
vruchten, rilst enzovoorts. Erboven op
een plank stopflessen met onder meer
pepies (tum{um).
Daarnaast De Kruijer. dle behalve de
door Bert genoemde zin op de ramen
tevens de zin schreefr 'Tot onze spít
moeten wij u mededelen dat Onze
Zuuftool Op is"
Verderop de schilder Admiraal. Zijn
zoon heette Jo en had nogal een grote
neus. Als kwajongens zongen we dan,

Aan het eind op de hoek de galanteriewinkel van Valentgoed Dit was zo'n
beetle de aanvulling op de Hoofdstraat,

e lamrergenoeg nL zonder bo''ne'' is.
Van Janus de Klipper ging de anekdote,
dat wanneer zijn klomp stuk was er om
geld te besparen een bandje met puntjes om ging, dat le erin klopte met een
d

hamer. Die band was ooit los gegaan en

iedere stap die hij deed ging het van

kllppeÍ, kiippen.
Wat betreft de bijnamen. Mín vader had
het altild over een Kattikse blauwkous.

En ergens hoorde ik voor de Noordwijkers de naam KerketrekkeÍs. Bil
iemand bekend?
HOOFDSTRAAT(2)
Dirk Hazenoot: Wat aanvullingen op Bed

op de wiize van in een blauw geruite klei,

van Duijns opsomming van winkels

daar staat Jootje Admiraal met

een

de HoofdsÍaat. Jan Steen, snoepwinkel

neus van vuur en staal.
Op de hoek in het steegje zat vaak een
19u-r i. de volksn"ond geheten Krpprge
Groen. Hrj speelde op een ocarino.
Naast Van Wely zat de kruidenierswinkei

Jamin, Schreuder, Essy bloemenwlnkel
van Dikke Piet, kapper Verrneer, later
Timan, drukkeflj Dekker en Co, in het
trappenhuis had Jan van Duin (de Roza)

van Den Hollander met wiens zoon

ik

Banck, Van Steilns speelgoedwinkel,

bevriend was en kattekwaad urthaalde.
Ook bouwden we hutten in het zandgat,

MaÍetje van StiJn. Kranenbug Koelewrjn.

de

zandafgravng achter

de

Julianastraat. Op een keer kalfde een kuil in en

Henkie Braakman zat eronder. Mrjn
vader heeft hem er toen onderuit gehaald gelukkig levend.
Dan kreeg je slrjteru Toonen en

Van t Noordende

Brj Extersslop slagerÍ Wamelink,

bloemen en planten, Frits Baalbergen.

hotel Peeperkorn, groentewinkel

Van

der Niet, Jannetje Potter met haar
gelukstoÍfen, Van Rijswlk, ChoufourGrootenboer, LangendÍk, kapper Van
Riel. kleermaker Murder krudenrerswinkeltie van Meue Maart en Jan Da, de

de

bokkemrokeril van Admiraal. Daar haal
den ze de tonnen vandaan om de Grent
s winiers met water te besproeien. Hij
was gehuwd met Stella
Voorbrj Frits de Witt, slagerij Hoek, die
vaak een prijs won met zijn paaskoe.
Bij het oudemannenhuis het kippenschooltje (kleuterschool) van juffrouw

grote rossige man.

in

een

Du n (Luizenladder)
drankenhandel Vos, sigarenwinkel van
.lo van Kan, Choufour kleden en gordilnen. en de comestrbleszaak van

dames Van

Veld

m

an.

Aan de overkant: bakkerij Van Rooyen,
Baalbergen, kruidenier Den Hollander,
Van Wely, Toonen, bakkerij De Witt, Van

Amerongen, Kees Hoek de slager drogisterij De Vijzel van Van Wl]k (Saba.
even naar de Vljzei). Piet Bediin, later

hoofdbadman,

was looplongen

bij

Hannes van Wi]k en kreeg toen de
bÍnaam Piet de Viizel. Wamelink de
slager. Jo de Ruiter. elektriciteit, bakker
Van Exter slager Van der Berg. fietsen-

maker De Lange, bakker Janus van
Rooyen, melkhandel Van Eg mond.
speelgoedwinkel Valentgoed.
Vroeo€r op de lagere school speelden

de longens het spel kaksen. Wat

is

kaksen? Je neemt een stuk fietsband oÍ
tuinslang en een goed glimmend gemaakte munt. We begonnen dan bij de
peeën die tegen de schuur van Verloop
in het Stille Zuie stonden, met z'n
t\,veeën, ieder aan een

kant Je gaf

om
de beurt een klap en wie het eerst aan

de

AchteÍweg

(nu Abraham van

Rooyenstraat) was had gewonnen. Je
moest wel oppassen dat je cent niet in
de put verdaagde in het midden van het
Stille Zuie Ais le een cent had gewonnen. ging je spoorslags naar Jannetje
Potter voor een gelukstoffee.

lk weet nog. dat we op strand eerst
rozers gingen zoeken en dan gingen
steken. Steken was een lijn op het
strand trekken met in het midden een
àutle. Wie de rozer het dichtst bij de lijn of
in het putje gooide had gewonnen
Grotere longens deden het met centen.
De amateursigaretten waarvan in de
vorige Blauwdotter sprake was, kocht je

bl Jo van

der Lippe Die droogde

de

lk herinner mij de Kogo-baan waar we
naasl woonden twee huze^ ordeÍ één
kap. Onze buren waren Nada Welling en
Dick Broekhuizen. Wij waren niet Steenvoorden van de BoerenburgeMeg maar

Steenvoorden b! de Kogo Dat zeiden
de mensen altijd
Als het vroor was het een feest. Veel

mensen kwamen dan schaatsen met
muzlek. en mijn moeder zorgde dan
voor de koffie, voor een kwartjè. De Kogo
werd qedreven door de gebroeders
Koelewijn Jaap Piet, Henk en Jan. Hun

zus Íoos en schoonzus Rien

zaten

achter het loket voor de verkoop van de
kaartles. Later namen mrln broers
Henk. Frans en Thom het spuiten van de
baan over. wat s nachts gebeurde.

Moeder zorgde voor warme soep en
koffre Dikwills kwamen de Koelewlns
s nachts naar de radio luisteren en later
tv kijken voor het weerpraatle Het was
een heerlijke tijd.
OUDE HUISJES
Jaap van der Niet in Canadar Wat de foto

aangaat in Blauwdotter 113, pagina 3
Zo ver ik weet is dit aan het eind van de
Jan Kroonsweg. op de hoek zat Arie
Vlieland of het is de Bomstraat waar Aal
Loep. BeÍt van den Berg (Flip)en Triin de
Bruin woonden.

lk

woonde vroeger ook

in de

Jan

tabaksbladeren bij pottenbakker Mertens
en fermenteerde ze zelf.

Kroonsweg. achterom kwam je door
een smai slople achter Noordzee uit

HOOFDSTRAAT(3)
[r.J.B. Eggen-Engelsman: Winkels in de

stonden vier huizen en daar achter op de
dam stonden er ook nog een paat Daat
woonden Jan Vlieland en ik.

Hoofdstraat.

Op de plaats van

lvlc

aan de boulevard. ln die

zrlstraat

Donalds heeft bil miln weten nooit Jaap
Exter gezeten. Tijdens de bezettingsjaren
had hij zfn zaak op de plaats van het

NAMEN

toenmalige Gasthuis.

U wilt graag de namen weten van

de

twee vrouwen van de voorpagina van

113 Het zijn

DE KOGO

Blauwdotter

Mevrouw S E.C van Rijn-Sleenvoorden:

Hendrlka Duindam (Heintje) qetrouwd

rechts

met Dlrk van der Niet en lnks Grietle
Duindam, getrouwd met Arie van Rooyen

(gasthuis).

Op de foto rechts staat
der N et, dochter van

Klaartje van

Hendrika ouindam en Dift van der Niet.
Geborèn 21-09-1886. overleden 21-'1 11970. Dit is weer de grootmoeder van
Leen van der Bent en Clementien van
R

ijn
LINDENPLEIN
Zoals de Romeinen uit de builenwiken
graag op het oude iorum wilden zijn
om heden rrÉt verleden te venijken
zo drentel ik graag op het Lindenplein.

Ab autobussen haastig langs mij schielen.
weet ik de hoge huifkat van weleer
voorgoed ver'/aagd als tat een oude mythe
Geen voeman haudt het nu de teugels

meeÍ
De armen van de beide waterpompen
staan vastgekneveld met verÍpeid gebaar
Geen huisvÍouw koÍÍlt nog op gewilte
klompen
hier wàteÍ habn n haar boezelaar
Leo de RiCder

Maandag wasdag Foto van de Bloeddam. genomen op een maandag in 1949.

doot

B de Ruiler

Ees ÀarÍse neemt het stokje van

Bei

van Duijn over. Ziehier zijn bijdrage

aan Herinnering aan Noordwijk. Geen herinnering aan Noordwijk aan
Zee, maar als tegenhanger aan Noordwijk-Binnen.
lvlrjn vader was in de mobilisatietijd
ingekwartierd in Noordwijk. Omdat er

stem hadden we een heilig ontzag. Als
hij gesignaleerd werd, stoven we als

huzen genoeg leeg stonden let h,i ziJn
gezin uit Rotterdam naar Noordwrjk

mussen uit elkaar

ko m

BA@ERGAT

en.

lk herinner me de middag in september
1939 nog goed. De verhuiswagen van

Kooijmans uit de Wilhelm inastraat
stopte op de Weteringkade bU nr. 30. lk
werd uit de cabine getild. Mijn moeder
met mijn twee broertjes volgden.
Het eerste wat me opviel en wat me als
ruim driejarige is brjgebleven, was de
wijdheid om me heen. lk was gewend

aan een nauwe straat drie hoog

n

Rotterdam met huizen aan de overkant.
Nu kon ik eindeloos ver kijken. Er was
alleen land voor ons. ln de verte zag ik op
de Nieuwe Zeeweg de tram rijden, de

statige ronde wate(oren torende overal
boven uit Op de.Duinweq reed een auto
en meer naar rechts zag ik de Witte
School aan de Van Panhuysstraat, de
Dahliastraat en een stukje lrisplein De
bebouwing aan de Van Panhuysstraat
vertoonde nog gaten. De Van Panhuysstraat was toen een dubbelbaansweg
met in het midden een groenstrook
begroeid met in keurige blokken ge-

snoeide

liguster.

lk heinner me die sloot voor de deur, de

Wetering. We lagen altÍd aan de sloo!

kani te klieren; salamanders, kikker-

visjes en stekelbaarsjes vangen, eigengemaakte klompzeilbootjes en vlotten
laten varen. Vele keren werden we weggejaagd. Van de politie waren we niet zo
erg bang, maar voor opzichter Pijlman
van Openbare Werken met zijn bulder-

lk herinner me aan het eind van de
Weteringkade het baggergat (een lange
betonnen bak) dat een paar keer per
jaar door het gemeentepersoneel moest
worden leeggebaggerd. Aan supporters
achter het gaas geen gebrek. De werklieden stortten de volle kruiwagens bagger op een baggerstort vlakbij het baggergat. Na verloop van een paar weken
droogde de bagger flink in en het oppervlak zat dan vol krimpscheuren. Je had

een feilloos gevoel wanneer je

daar

overheen kon lopen. Dat dachten we.
FIet veraderlijke oppervlak leek srevig
genoeg, ja aan de kanten, maar naar het
midden toe was het zo onbetrouwbaar
als dubbeltjesijs. Natuurlijk ging je tot
het uiterste. Wilde je eigenlijk niet ver
der, ie vriendies dreven le pestend en
schreeuwend wel naar het midden van
de baggerstort. Menige waaghals zakte
weg in de bagger en als le pech had

was

le

ook

je

klomp nog kwijt. Dan

zoeken natuurlijk, want a1s je met een
oneven paar klompen thuiskwam zag

het er niet best voor je uit. Het is me altijd
vinden,

gelukt mijn klompen terug te

maar de wats om le oren kreeg je toch
wel lvlijn moeder rook het meteen als
we bij de bagger hadden gezeten.

lk

herinner

ne

heÍ schotsletraopen

rn

het baggergat. Als na een vorstperiode
de dooi inviel liet het ijs het eerst aan de

zljkanten los. Het ijs in het baggergat

was dubbeltjesijs en zo bros als wat
Schotsjetrappen was een happening en
trok veel kijkèrs die allemaal wachtten
op die ene jongen die zou uitglijden en

in het water lerecht zou komen llet
twee, drie jongens tegelijk liep le zo snel

mogeijk over de golvende ijsvloer van
de ene naar de andere kant en terug. De

ijsvloer kon dat geweld niet aan en brak
vaak in de breedte, zodat er grote
schotsen ontstonden. Dan werd het pas
echt linke soep Bij iedere sopper werd
luid geluicht. ïoch werkte dat gejuich als

adrenaline Je we.d oveÍnoeo,g en je
nam te veel risico Daarbij bestond nog
het gevaar van borsrnge. op de rjsv'oe'
Het ging natuurlijk wel eens mis. Je zag
het aalkore^. iedereen hielo eve^ z.ln
adem in en wachtte qespannen af. Knal
tegen elkaar, de een boemde op het ijs

en de andere kon zich nog overeind
houden maar raakte te dicht bij de
breukrand van het ijs De rand brak afen

de knaap verdween tot aan zrjn mrddel in
het water. Hil huilen en wij iuichen. De

ijsvloer brak steeds verder af en de grote

schotsen werden kleiner en het gevaar

van eraf glÍden werd groter. Aarzelen
was er niet bij. Je moest razendsnel
bepalen welke schotsen le zou nemen
en dan was het zaak om zo snel mogelrjk naar de overkant te rennen. k
aarzelde onderweg even, de ijsschots

kantelde wal e'] rk verdween kopleonder tussen de ijsschotsen De weg
naar hurs vergeet ik noolt meer Koud en
nat, en dan die vriendjes en vriendinnelles ac^ter e die je juichend naar hLrs
begeleidden. Dan duurt dat kippeneind,
ie ontzettend lang.

lk

herinner me het snoeken

in

de

Wetering. Je ving ze met een stok met
aan een end een koperdraadle, gemaakt van koperdraad urt een gesloopte

dynamo waarin een schurvende

De Weteringkade. een sloat voor de deur

lus

Voorzichtig lopend over het talud van de
sloot speurde je naar die gemene platte
kop van een snoek tussen het gÍoen.
Had je er een gevonden dan werd de
strik heel voorzichtig om de kop van de
snoek geschoven en dan opqehaald
Wat we er dan verder mee deden weet ik
niet meer lk kan me niet herinneren dat

we thuE gebakken snoek aten.
Een Jongen wat verderop in de straat

had een heel bijzondere manier

om
snoeken dood te maken lvlen neme een
plank en de hakbl]l, leggen de snoek op
de plank. U raadt het al. Nee, dan kun

je toch maar beter niet weten wat er met

je snoek werd gedaan.

grote. bína tot aan het plafond rerkende
ronde witte ketel voor warm watèr bosjes aanmaakhout. een vat petroleum en
groenten. fruit en aardappelen. Reep
was groenieboeíwaterstoker
Op zondagavond werd bij ons thuis in

het schuurtje een aantal

vierpitspe-

koleumstellen aangestoken en daarop
werd de was s nachts uitgekookt Het

gebeurde wel dat m!n moeder zich
verkeken had op de hoeveelherd ole rn
de stellen met als gevolg dat soms een
stel uit was gegaan zodat er warm water
te kort was lvlen g keer ben ik mee geweest om brj Reep tlvee emmers heet

water en peiroleum te halen

l\.4

ijn taak

was om de volle petroleumkan
NAARDE KAPPER

Ik

herinner me de Jmuiderstraat
Kapper Zuidhoek aan de oneven kant
tussen de Weteringkade en de Zandvoortsestraat. lk had een hekel aan de
kapper. maar penodiek werd rk met
tivee broerties. natuurliJk op woensdagmiddag. naar de kapper gestuurd. n

mJn hennnering was het altld

naar

huis te dragen.
Schuin tegenover Reep was de klene
kruidenierswinkel van Verweij, die later
urtgroerde tot een ecÈte suoermarkt

Op de hoek van de Boerenburgerweg
was de kruidenierswinkel van Van der

11oo'

Het stukje Sint Jeroensweg tot aan de

weer als wij naar de kapper moesten.

Wilhelminastraat was nog geen winkel-

Dat leek maar zo want voor

een

schooliongen betekent vrii van school
zon in je hart en ravotten en rauzen met
vnendjes in de buurt. op strand oÍ in
duin
Als le bil de kapper vandaan kwam, was
de buurt rustig. Alle vrlendjes waren
uitgewaaierd over het dorp en dan duurt

de rest van de woensdagmiddag

lang.

Dan had je vreselÍk de pest in lk hoeÍde
niet zo nodig meer naaÍ de kapper.

straat.

lk herinner me slager Kriek

nog

heel goed. Als het druk was in de winkel

werd je tussen twee halve koeien en
een varken geperst die aan een grote
stang bij het raam hingen. Nat. koud
vlees met grote paarse stempels erop
lk herinner me dat ik op een middag
(vakantie?) heel gedienstig voor Edere
klant de deur open deed. Dat had ik kort
daarvoor een jongen zien doen en die
werd beloond met een stukJe worst

ik vond het daar altrjd

Deze afgekeken gedienstigheld met
beloning paste ik ook toe. Het duurde
maar en duurde maar. maar geen

koud in die steriele winkel met de vele
witte tegels
Stak je de Zandvoortsestraat over dan
kwam Je bij de wrnkel van Reep. Een
winkel met een wónderlijke inhoud een

beloning Wel af en toe een nÍdige stem
uit de winke| 'Joh. duvel op. Een groot
deel van de middag was al voorbu en ik
was net van plan om mUn gedienstigheid
te staken toen Jeroen van der Weiiden.

Even voorbij de kapper was de melkwinkel van Verwe

j

de vader van Leo en de lateÍe slager

in

eMten, suiker en meel. Er was toen nog

dezelfde winkel. mij een stukje worst gaf

weinig sortering. Mrjn moeder

met het verzoek op te donderen. Dat
deed ik graag. maar de teleurstelling

iedere zaterdag in een boodschappen-

was groot. Geen rookworst maar zachte
leveMorst. Zo'n straf verdiende ik niet.

Hoewel

je in een

tienjarig jongetje

probleemloos alles wat op eten lijkt in
dat bodemloze vat kan stoden, lukte
leverworst bij mij maar heel moeilijk.
Met lange tanden begon k er aan, maar

toen de worst tegen mijn gehemelte
bleef plakken heb ik alles uitgespuugd
en het restant weggegooid. lk voelde me
nooit meer geroepen om daar gedienstig te zijn.

haalde

tas alle kruidenierswaren voor de fleb
week voor een gezin met zes kinderen
en een moeder jn huis. Tegenwoordig
kun je je dagelijkse boodschappen nog

niet eens kwijt in twee

boodschap-

pentassen.
De Van Nelle-punten op de koffie en
thee werden gespaard voor de boekjes
van Piggelmee Wie kent ze nietl

Voorbij de Coöperatre was de winkel
van Berkhout, de drogist.
lk herinner de nog de mooie glazen

lk

Stop'lssa"n met de g'ote sonenng
dropjes. lk hoor nog het geluid als

per week rjsstaven bracht die gebruikt
werden om het vlees te koelen. Het
waren een meter lange staven, die met

Berkhout met eèn nikkelen schepje de
dropjes uit zo'n Íles schepte en in een
zakje liet stromen. Een geluid om nooit
te vergeten.

herinner me de íswagen van Van
Schie die bij slager Kriek een paar keer

een pjkkel uit de wagen geÍokken
werden. De slouwers droegen een
soort korte cape met kap tegen het
lekken en de kou van het ijs. Natuurlijk
hoopte le op een stukje ljs en sommige
slouwers staken wel eens een paar
schilvers van de staaf af. Er werd om
gevochten
BOODSCHAPPEN

lk herinner me voorbij Kriek op de hoek

van de Wilhelminastraat een bloemenzaak, aan de andere kant van de weg de
sigarenzaak van Vink en op de hoek van
de lvlolenstraat en de Scheveningsestraat de Coöperatie, een kruidenierswinkel met veel waren met de merkNAAM HAKA.

lk herinner me nog vaag de indeling.
Wei weei ik dat alles netles werd
afgewogen en dat het persooeel geroutineerd en heel netles, kunstig bljna de
zakjes dichtvouwde Achter de toonbank
stonden grote bakken met bonen,

Voorbrj Berkhout was de broodbakkerij
'De Verbetering' met die heerlijke geur
van vers brood Wat ruikt er lekkerder
dan vers brood? Niets natuurlijkl En dan
te denken dat tegenwoordjg de geur van
vers brood niet m ilieuvriendelijk is en
dat bakkers eigenlijk hun beroep buiten
het dorp zouden moeten uitoefenen. Het
is godgeklaagdl

Tegenover De Verbetering was de
groentenwinkel van Augustinus de
vader van Jaap die nu zelf een winkel
heeft in de Bronckhorststraat Naast
Augustinus was kolenboer Van der Wiel

die buiten deze nering ook op

straat

ventte met groente. fruit en aardappelen.
Verder in de straat had je fietsenmaker

De Lange en daar

tegenover

de

lompen- en oud-metaalhandel van Van
der Hulst (Tokkie) op de hoek van de
l\4olensteeg (De Keuvel). lk kwam als
jongen niet vaak in de Keuvel. Het was
voor ons eën echte achterbuurt en dan

we rn de

ongunstige betekenis lk

heÍinner me nog die achterbuurtengeur

daar vocht. schimmel

wandluizen.

afual. lichaamsgeur de geur van aÈ
m

oede

SÍOUTEKEE

lk hernnér rne n de Í\rolensÍeat het
hursle van Stoute Kee een oud verschÍompeld wijffie dat vanachter vuiie
gordijnen de slraat goed in de gaten
hield Ze was gauw kwaad en stormde

Toen ze dood was. werd haar huisle
ontruirnd. Nieuwsgierig zijn we een paar
dagen later in dat huisie gaan kijken EÍ

wes niéts méer

le

halén maar

we

kregen wel iets mee Duizenden vlooien
besprongen ons Eerst hadden we het
niet door lk voelde opeens overa leuk
Vriendjes begonnen hevig te krabbeen

ln een baan zonlichl zag je

ontelbare

vlooen dansen. We zrin het huisie
uitgerend en maar k.abbelen l\rl]n
moeder was helemaal niet gesteld op

op

dan zwaaiend met haar stok

deze visite eír kleedde me

buiten Juist omdat ze zo
werd werd ze veel gepest Het hlisje

plaatsie poedelnaakt uit. Toen rnocht k

had geen voodun en haar Taam zat
direct aan de straat Geen mooiere
Sport. vonden we toen. om bI haar op
het raam te bonzen Achteraf moet dat
mens zich vaak doodgeschrokken zrjn
as jongens opeens een paar klappen
gaven op haar raarn Witheet §tond ze

aantrekken Miln vlooienk eren werden

naar
qauw kwaad

dan even ater rnet haar stok te zwaaen
in de straat Helaas ik moet het bekénnen: wat hadden we een lol.

pas naar bifnen en andeÍe

het

kleren

in een emrner water gedaan Even later
dreven tientallen vlooien bovenop het
water

Op de hoek van de Zeestraat was het
Babyhuis van Zonneveld Nee je kon er
geen babys kopen maar wel alles voor
de baby.
lk herinner me de KOGO-Ísbaan aan de
BoeÍenburgerweg b| de ElÍ Hu6les Als
longen gek op schaalsen probeerde le

natu!rlijk altijd voor niets blnnen

te

komen Soms lukte het net en moest je
betalen. rnaar dat betekende wel dat le
geen ijsmoppen kon kopen. B j een
lange winter bleeÍ thuis de knp dicht. De
bouw lag stil en mijn vader was uil
gevroren Dat betekende minder inkom-

sten

en

ieder dubbeltje orndraaien
Ívlensen konden dat vroeger heel goed
Ja dan moest je creatief zín Als de
Weteringkade bevroren was, schaatste

Kee Uit het b@kie
Noardwiks wel en wee. van Bep van

Tekening van Staute

Oosle,

ik eerst een erndje de polder rn en va
een polderslootie koo je in de buun van
de KOGO komen. Het slootie werd later
een greppel en als je geluk had en snel
was kon je aan de achterkant van de
ljsbaaf op de baan komef Was het rls
op de Weteringkade nog net betrouwbaar dan maakte k gebrurk van de
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alternatieve route. Aan het elnd van de

Weteringkade kon

le via een hek

met
gaten (wiJ zorgden voor de gaten) op het

land van Van Abswoude

komen Je liep via de paadjes het
bollenland op om dan rennend op de
KOGO af te stevenen. Je moest sneller

zijn dan Van Abswoude die in

de
Egmonderstraat woonde vlak tegenover

zijn land Van Abswoude ben ik altiid
ontkomen, maar aan de bewaking van
de KOGO zeiden Ze zagen me natuurlljk
al van verre aankomen en wachtten me
op oech Dan o'oop e naar ar en iep je

vra de Boerenburgerweg.

stukle

Egmonderstraat. Zandvoortsestraat en
JrnLderstraat terug naa' de Welenng-

woonden in een overwegend katho ieke
buu( met veel knderen ln veel katho-

lieke gezinnen behoorden

heiligenbeelden brt de rnventafls Bit hel sloeien
tussen de krnderen in de woonkamer of
bij de wekelijkse afstofbeun sneuvelde
wel eens zo'n heiligenbeeld. De stukken verdwenen in de vuilnisbak maar
werden. voordat het deksel goed dicht

zat. door de kinderen gesnaaid om

als

te dienen Was een stuk te
groot dan werd zon gevallen heiige
even flink op de grond gesmeten en
kleiner gemaakt. Je kon met het knjt
prachtige hinkeibanen en flguren teke-

tekenkrijt

nen of 'trambanen over de trottoirs door

kade

de hele buurt aanleggen Uit de kunstuitingen op straat kon je oprnaken dat
ergens weer een heilige van ziln voet-

HEILIGEN

stuk was gevallen

lk herinner me de gevallen heilrgen die
door ons kinderen rn de sÍaat op een

lk heflnner me .. lk

artistieke wijze werden hergebruikt We

zoveell

herinner me nog

De Koqo-ijsbaan aan de Boerenburgey,leq legenover de elí huisies.
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Jan Klaos voar ziln baekenkast
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Het Genootschap Oud-Noordwrk is in het bezrt gekomen van een waardevolle verzame ing. Op
zaterdag 26 februari ls het archief van de Noordwilkse historicus Jan Kloos overgedragen. De
siukken zl]n na de dood van Jan K oos in 1938 zorgvuldlg door enkele van zin kletndochters
bewaard De overdracht vond plaats ln de Blauwdotterzaal van het genootschap aan de
voorzitter en de conservator. de heren Jan Heus en Leen van der Bent.
Rond de laarwissel ng is het archief voor een deel geëxposeerd in de Blauwdoiterzaal. DaarbÍ
kwam naarvoren dat er veel nteressant materiaal. specLaal over Noordwrjk in het archief is te
vinden Op initiatlef van Huig van der Niet verklaarden de genoemde k eindochters z ch bereld
het geheel aan het genootschap te schenken
De collectie bestaat onder meer u t oude foto's van hel dorp en de omgeving. Een groot aantal
hiervaf zln nog net eerder gepubliceerd Daarnaast bev nden zich in het archief tientallen
gravuTes van Nocrdwrlk en omgeving, veelal uit de 1Be en 19e eeuw Jan Kloos verzarnelde
ook een enoTme hoeveelheid krantenknrpse s over ta van ondeTwerpen Als voorberetdtng op
zln levenswerk. Noordwijk in de oop der eeuwen noteerde hil de gegevens de hrj onder
andere in archreven vond, in opschrijfboekjes De tientallen van deze boekles bevatten een
schat aan gegevens over het dorp Het arch ef bevat tevens een groot aantal aantekentngen
van de sch.ijver Op allerleistukjes papieren op deachterzildevan ontvangen brieven noteerde
hii zrjn bevrnd ngen Juist deze aanteken ngen ziln voor de historie van Nooidwilk vaf belang.
ln 191 '1 kreeg Jan Kloos van een vriend zeven kÍjtteken ngen van een Lerdse kunstenaar ten
geschenke De teken ngen laten het oude zeedorp zlen zoais dal er eens heeft u tgezren l\,4et
de overhandig ng van deze prenten werd het archief syrrbolisch door de kleindochters aan

Oud-NoordwÍk geschonken

IJ

Eind december-begin januari is een deel van het archief van Jan Kloos, de
geschiedschrijver van Noordwijk, geéxposeerd in de Blauwdotterzaal van
het Genootschap. Een flinke venameling fota's en documenten waar Kloos
zin levenlang mee bezig ls geweesÍ. Ter gelegenheid van deze expositie is
edn boekje aver het leven en werk van Kloos uitgegeven. ander de titel DE
LATË BAKKER. Het geéxposeerde materiaal is nog maar het topje van de
ijsberg. Zorgvuldig bewaard door zijn kleindochters zijn hierin nog veal

meer aardige zaken over het dorp te vinden. ln deze en valgende
Blauwdotters wetenswaardigheden uit het archief van dé Noordwijkse bakker en schrijver.
Deze eerste maal een fotoserie van Oud
Noordwiik aan Zee in de omgeving van

het Jan Kroonsplein. Blijkens een nota
van de fotograaf Peters liet Kloos in februari 1913 vljftien opnamen van dit buurtje maken Hij betaalde hiervoor het toen
niet geringe bedrag van tweeéntwintig
gulden en vrjftig cent. Ook in die tijd waren tal van huisjes in deze omgeving van
niet al te beste kwaliteit Toch duurde het
nog tot 1959-1960 dat het buurtje tegen
de viakte ging. Deze sloop luidde een
kaalslag in die het oude vissersdorp tot

een nietszeggende

Ben idorm -achtige

badplaats heeft gemaakt. Protesten tegen dit "Sloopw!k", onder meer van Karel
Kok. mochten niet baten Alleen van de
toto s kunnen we na bl"a 4egentE laar
nog even genieten.
Foío 1 Het stukje Jan Kroonsweg waaraan
het museum staal. Lnks is er nog net iets
van te zien Op de achteryrond het huis van
Frederik Huibeft Baalbergen, de stamvader
van de Baahergens in het dorp. Op deze plek
liet Jan Korbee in latet jarcn een nieuw huis
met een winkeltje zetten. ln het huis rochts
ap de hoek was op het laatst de groentezaak
van Koelewin gevestigd. Daarvoor was het
pand in gebtuik btj de vrachtijders Van der
Putten. De schuur van Ptet Vink, tegenaver
het museum. wetd tevens door hen benut.
Uiteindelijk verplaatsten zi hun bedrijf naar
de Julianastraat. Eerder baafte deze piet Vink
hier een café uit onder de naam Spuín Punt,

genoemd naar een herkenningspunl van vissers in de buutT van Lerwick Het café heeft
levens bekend gestaan ondet de naam Zeemans welvaÍen.
Foto 2. Het straaÍje van foto 1 maakte bi het
huis van Koelewijn een haakse bocht en liep
verder evenwijdig aan de boulevard. Op de
achteerond de oude Kapel met ervoor een
huis dat heeft moelen wijken voot garage
Beuk. De huizen rechts maakten later plaats
vaor de garage van hatel Palace. ln de woning met de puntgevel links woande Arendje
Spaandeman. Zi trouwde op latere leefttjd

met een Katwikse schippeÍ Het lage huis
links

wed bewoond door de famihe Spaander-

fian
Foto 3. Hehelfde strcatje als foto

2

echter

nu vèn de anderc kanl af genomen. Het huisje

net de kapgevel is in die tijd al

dichl-

gespi)kerd. De houten aÍscheiding (de "delen ) werd gewoonlijk van strandhaut getimmerd Elk plankje kan worden gebruikt.
Foto 4, Nog steeds hetzelfde straatje met
het huis van de al genoemde íamilie
spaanderman. De vrcuw des huizes heeft het
rek voot het drogen van de was al klaargezet
De Íamilie is op een bepaald moment verhuisd naar de nablgelegen Noordzeestraat.
Bij de aanleg van de Parallelboulevard m(Ést
men echter nogmaals veÍkassen. Avet opa
Spaanderman gaat het vehaal dat hl graag
$uinde en daahij zin pruim bij tijd en wijle
liet dragen op een plankje in de tuin Het pand
is levens bewoond geweesÍ doot een Van cler
Niel (familb van Jan de petroleumhandelaar)
en doot Wbm Brouwer. Deze hatste wefute
op de tennisbanen van Casina
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BEELDVAN EEN KLEDERDRACHT
Liepen de leden van de Noordwijkse

klederd'achtgroep GON iT 1998 mee rn
het deÍlé rn Apeldoorn. Dit taa. wa.en zrj
uitgenodigd voor een show tijdens de
schapenmarkt in Oldenbroek
Zí waren daar te gast bij de gemeente

en de

p

aatselíke klederdrachtgroep

Veluwe Schoon. Alles werkte mee. Het

en het publiek enthousiast Klederdracht speeit een grote
rcl in die omgeving. Het is er lang en

weer was goed

en veel is

bewaard

Alle klederdrachtgroepen

weÍden

veel gedragen
gebleven

verwend met een koffietafel en ddnken

voor de gehele dag. De Noordwijkse
groep genoot van het plaatsje, de scha-

penmarkt

en de

klederdrachtshows
rond het leuke beeldje op het dorpsplein.
Rond een uur of vier verzamelden alle

klederdrachtgroeper zrch voo'de pas
oerd erij

Daar werd een groepsfoto gemaakt.
Ook was er nog tijd voor het bekrjken van
de stijlkamers. Na aÍloop kreeg iedereen

een heerlijke krentemik als dank

rijst het verlangen, dat de Noordwijkse klederdracht ook eens in
brons wordt gegoten en een praminente plaats kr|gt op een van

de boulevards. Waarom Abebroek, Katrvijk, Scheve-ningen
en veel andere plaatsen wel en
Nootdwik niet? 't ls toch iets am
trcts op te zijn?

rn

gebruik genomen kapitale museumb

Bij het bekijken van dit beeldje

en

ging zijns weegs. Bil het verlaten van het
dorp begon het te gieten
Boften wij even

Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer
Foto'sr Eli van Kekeren.
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van Jan Hardlk hebben hij en zijn
vriJgezellendag gehouden in Nootluks

Ter gelegenheid van het huwelijk

vrienden

een Noordwijkse

kostuum
Staand van links naar rechls Cees Hordik (kleinzoon van Jan Klaas
Barnhoorn en zoon van Klaas Hordik). Peter van der Deyl (zoon van
Gerard van der Deyl), Erik van Houten (zoon van Lea van Houten), Bram

Marbus (kleinzoon van Cees.'BoeBoe" van Beveren en zoon van Car
Marbus). Sander van Duin (zaan van "piekie" Nic(o) van Duin). Arjan
Du1ndam (kleinzoon van Janus Prcin en zoon van Arie "De Stip"
Duijndam), Jan Hordijk (kleinzoon van Jan Klaas Barnhoarn en zaon
van Klaas Hordijk), David de Haas (kleinzoon van De Klerevax en zaon

van Aad de Haas). Ben Zandbergen (kleinzoan van Ben 'Beuk'
Zandbergen en zoon van Frans "de Prins Zandbergen).
Zittend: Rob Rulgrak (zoon van Cees "de Lat" Ruigrok). Piet Barnhoorn
(kleinzoon van de Herenboer en zoan van Siem Barnhaorn) David
Langeveld. Lenneft van der Zalm (zoon van Leen van der Zalm)
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het gedrag van hunne kinderen en over
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Zondagavond

plaats

in de

I

uur had een

ongelLrk

nabijheid van het Warde koetsier en 3

monderhek waarbij

dames aan een groot gevaar ontsnapten. Een rijtuig met een paard,
waarin drie dames gezeten waren,

dat van nog meerderen. Deze kleinen
hadden zich verzet tegen s lands
wetten. En dat was geschied zonder
blikken of blozen. Ja, de jeugdige we!

monderhek doorvoer en sprong in de
vaart waardoor het rijtuig. de passagiers
en de koetsier te water geraakten. J.H.,

teloozen meenden nog wel een goed
werk te hebben gedaanl
Ze hadderr zrch aan liets meer of mrnder schuldig gemaakt, dan aan "tolgeld
heffing zonder koninklijke machtiging",
zoo ongeveer zou de kwalificatie van het
misdrijf luiden moeten. En dat in dezen

knecht van de firma S A. van Konijnenburg

tijd nu minister Pierson zijn uiterste best

& Co, die zich op de stoomboot bevond
sprong onmiddellijk te water en sneed
de strengen door. De dames werden
dank zii zijn flinke hulp spoedig gered.
D.v.B. knecht van den heer S.J. Zandvoort, die van de boot was gestapt. verleende de behulpzame hand om de

doet om ons tolvrij te makenl
De jongelieden hadden gedurende een

raakte te water. Het paard schrok van de
stoomboot die onder de brug bij War-

passagiers op het droge te helpen
brengen. Een der dames bekwam een
slag van het paard in de zijde. De toestand van de gekwetste moet naar men
ons mededeelde ernstig zijn. Ook J.H.
schilnt zich bezeerd te hebben.

Het paard kon al zwemmende den over-

kant bereiken en bl] het huis van den

heer Willink

op het droge

gehaald

worden.

Onze burgemeester werd maandagal vroeg veÍrast door een

morgen

bezoek van een 3{al heeren, badgasten,
die om een onderhoud verzochten.
(hunne namen verzwiigen
uit

wii

discretie,

ze zijn toch io zeer

rurmen
wel

kring bekend). Wat er dan toch

mocht gebeurd zijn dat men reeds zoo

vroeg den magistraat wenscht
sp reken ?

We moeten

u

te

voorstellen een 3-tal

vaders die zich kwamen beklagen over

paar dagen den toegang tot de badkoetsen op het strand afgesloten door

een geul; onze

waterbouwkundigen

hadden daarna door die geul een dijk
gelegd, wie nu dit dijkje wilde passeeren

moest "tol" betalen ziehier

tolheffing":
1 maal per persoon
bij abonnement

Í

I

't

tarief

0,01 per dag
0,05 per dag

Daar "de zaak" huns inziens nog nret
voldoende opleverde, moest naar versterking der geldmiddelen worden uitgezien en greep men het meer en meer
gebruikelijke midde aan. men hing zich
,oen
beoelnap om den hals. En nu ging
het er op los: "meneer, hebt u nog wat
over voor een goed doel?" Och. wanneer
u nu zoo iets door een kindermond gevraagd wordt nietwaar.....nu. dan valt het

weigeren moeilijk. Spoedig was dan
oo(. dank de algemeene medewerkrrg
een sommetje van 122,30 bljeen En nu
was t groote doel waarmee men maandag al zoo vroeg aan's burgemeestershuisdeur-bel hing dit: om die tolgelden
e^ de bedeln ap-opbrengste 't i't ztlte
handen te stellen om te dienen als een
steen voor het op te richten "Tehuls voor
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zeelieden".

Een commissie van 4 der kleinsten
kweet zich van de gewichtige taak om
met een toepasselUk woord die bUdragen aan te bieden.
En de jeugdige wetsovertreders, die

gelukkig nog niets wlsten van onwettige
en bedelen-verbiedendearmenwetten. waren in optocht met
viaggen en vaandels spoedig in den tuln
des burgemeesters waar mevrouw

tolheffingen

Quaries van Ufford hen voorzag van
alles wat een klndermaag, al zij 't nog
zoo vroeg, alzoo verduwen kanl
I/let een "lang zullen ze leven' werd de
terugtocht aanvaard juichend en vlaggen
wapperend I

zeld-

zaamheden dat de brandklok ons dorp

in

beweging brengt.

Hedenm iddag

'werden wi] er echter omstreeks twee
uur door opgeschrikt. Al spoedig hoorde
men dat "Boerenburg", de hoístede
bewoond door den heer C. Wassenaar.

in brand stond. De waarheid daarvan
bleek helaas al heel spoedig. Op den

Boerenbu'gerweg

zag men

2 uur

en

woonhuis vanwaar het geluid kwam,
daarnaar onderzoek deed, bleek het dak
in brand te staan Voor de tÍding dus

ons dorp bereikte, had de brand reeds
groote afmetingen aangenomen. Er
was ge ukkig water in overvloed en drie
krachtige waterstralen trachten den
voortgang van het vuur zoveel mogelijk
tegen te houden. Van 3 tot 6 uur werd
aanhoudend gespoten en daar waar
noodig de muren van den stal en het
woonhuis gedeeltelijk omgetrokken om

het

blusschingswerk

te

vergemak-

kelijken, en gevaar voor ongelukken te
voorkomen.
De stal is geheel uitgebrand. Het woon-

NOORDWJK íSOCTOBER

Het behoort gelukkig tot de

De brand werd ontdekt tegen

openbaarde zich door een hevig geknetter
en toen men op den zolder van het

huls voor het grootste gedeelte, aileen
de voorkamer en de gang bleven voor
het vuur gespaard.
Ongelukken vallen er gelukkig niet te
vermelden: bovendien ge,ukte het blna
al de meubelen, bedden, huisraad enzovoorts te redden Een hooiberg bleef
onaangetast, dank zij de wind die uit het

hevrge

noorden woei: eveneens bleeÍ behouden

rookwolken opstijgen. afgewisseld door

een groote steenen schuur, en een dito
kleinere, die beide vrij van den stal en
het huis stonden
Omtrent de oorzaak van den brand valt
nrets zeker te vermelden; men veronder-

groote vlammen die door den wind
werden aangewakkerd. De menschen
snelden, zooals zich denken ,aat, van
alle kanten naar de plaats des onheils.
De spuiten waren in den kortst mogenlUken tijd op het teÍein van den brand
aanwezig en gaven onmiddellijk water,

maar aan redden viel niet meer te
denken. De daken van het woonhuis en
de stal die er aan grensde, waren toen
reeds geheel verbrand. Zij waren wel

iswaar met pa.ner voo.zjen maar n
plaats van beschoten met riet onderschoten Het vuur ontving dus onmiddelhjk krachtig voedsel en gelegenheid
om zich zeer snel uit te bereiden.

stelt echter dat de brand rs ontstaan
door den schoorsteen, die gebouwd
was tegen den muur welke het woorhuis
van den stal scheidde, de hitte van den
schoosteen zou het rieten dak op een of
andere wijze vlam hebben hebben doen
vatten.

burgemeester en de beide wethouders waren voortdurend op het terrein aanwezlg. Om ruim 6 uur kon een
der spuiten inrukken. De 2e spuit bleef
op het terrein iot half acht. Een woord

De
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van lof voor het flink en snel optreden
van onzen brandweer is zeker hier op
zijn plaats. Alles was tegen brandschade
verzekerd
Men denkt onwillekeurig bij zoo'n brand
wat een geluk dat dit niet in den nacht
plaats greep. Het gevaar voor ongelukken
zou daardoor zeker belangrilk vergroot

gesteld

om hem te

redden

waren

vruchteloos.
N4et behulp van eenige ingezetenen van
Rijnsburg werd het lijk niet zonder

moeiten onder het ijs vandaan gehaald

en naar RÍnsburg vervoerd, van

waar

het nog dien zelfden avond naar

hier

werd oveÍgebracht.

zin
ln den nacht van 19120 dezer zijn uit de
omgeving van Villa Stirum" alhier
eenige planten ontvreemd. Waar meermalen de daders van dergelijke wanbedrijven onbekend bl,jven en dit wel

eens voedsei gaf aan de gedachte of
wellicht meerdere rjver en tact van de
politie, betere resultaten zou hebben
mogen doen veMachten, daar meenen
wij een woord van hulde in het openbaar

niet

te

mogen onthouden aan

den

veldwachter C. Bulk wen het gelukte
den vermoedelijken dader op te sporen

Op maandag werd het stoffelijk overschot
van den oudsten reeder alhier, den heer

A van Roon. ter aarde besteld. De
belanqstellinq was algemeen. Daar de
predikant der Gereformeerde gemeente
wegens een sterfgeval in zijne familie
verhrnderd was om tegenwoordig te zln
werd op verzoek van den kerkeraad dier
gemeente het woord gevoerd door Ds

Van Walsum door wien de overledene
als ootmoedig christen werd geschetst,
die in stilheid en vertrouwen steeds
zijne steftte had gezocht

èn de planten weer aan den

rechtmatigen eigenaar terug te bezorge'.

NOORDWJK 15 DECEMBER
Pas heeft het ijs de liefhebbers naar de
schaatsen doen grijpen, of het eischt

ook weer een slachtoffer, dubbel betreurenswaard daar het een jongeman
geldt, in den bloei van het leven zijnen
ouders ontrukt. Drie ingezetenen van
onzen gemeente wilden donderdag op

schaatsen

den ondiepen Rijn

uit-

komende, het kanaal, dat achter de
gemeente Rínsburg loopt, oversteken,
daar een man op den kant staande hen

had toegeroepen rechtdoor te rijden. ln
het midden zakten twee door het nog te
zwakke Ís, terwrjl de derde zich nog juist
bij tijds wist staande te houden. Een der
drenkelingen werd gered terwijl J.P van
Leeuwen, nog geen 22 jaar oud, een
droeven dood onder het ijs vond. De
pogingen door zijn makkers in het werk

Mevrouw Van der Zwan (Tante I'leel)
op het el bijde Sokken in de Schaolstraat. De ktnderen zijn Cootje en
Maarten.

Zoals bekend gaat de geschiedenis van Noordwik-Binnen terug tot
circa 2000 jaar vóór Christus: een tijd waarin Zee nog onder de galven
van de woeste wateren haar schepping lag te verbeiden Maar volgens

een apmerking van de heer Admiraal gemaakt in de

raads-

vergadoring van 31 oktober 1924. kan de oarsprong van Noordwijk
aan Zee op een aanzienlilk langer verleden aanspraak maken. Hij
beweerde toen namelijk dat de wegen te Noordwijk aan Zee al sinds

Adam en Eva

n

een slechte staal verkeerden. Een wat boude

Ltitspraak maar uit betrouwbare schriftelijke bron ts mat zekerheid te
stellen dat een andeÍ bilbels fenomeen genaamd' Het Land van
Belafte'. zich tn vraeger tijden hier ter plaatse heeft bevonden. De
luiste plaats van dit gezegende oord is in de loop der tijden uit het

dorpsgeheuqen verdwenen. Dankzij gedegen onderzoek
schnfturen is deze leemte

in ons verleden nu ongedaan

in

de

gemaakt

Lees en leer over de nog steeds vooftgaande strijd van Mens en
Mammon over dit stukje voorvaderlijke eigoed

Bij de grote brand waardoor Noordwijk
aan Zee ln 1607 werd getroffen werden
drca 30 huizen een proor der vlammen.

Daartoe behoorden ook de meeste
huizen gelegen aan het toenmalige
Calisplein.

volgens

Bl de

de

ongelukkigen waren
verpondlngslijst van 1628

a Harman Corne|sz ly'or)man en z.ln
buurvrouw Jannetje Garbrands Uit de
verpondrng van 1632 wordt duidelijk dat
tussen h,n huizen een nreuw huis is
gebouwd waarvan Lenaert Jan Douwen
de eigenaar was. ln dat zelfde jaar wordt
voor het eerst meiding gemaakt van een
uitspanning genaamd De Vrachtwagen
waarin Pouwei Florisz toen de scepter
zwaade Een tiental laren later is Jan
Adriansz (van Sonnevelt) eigenaar van
De Vrachh,vagen een naam die nadero

hand gewijzigd werd in De Veruulde
Wager. terwrjl we rn de dorpsrele^,ng

van 1646 een zekere Jacob Jansz van
Sonnevelt tegenkomen als waard in de
herberg Het Land van Belofte
Rond 1650 is er ook nog sprake van een
drankgelegenheid genaamd De Asbak

met Floris Willemsz als tapper een
naam die vermoedelijk als persiflage
bedoeld was op De Ashoop te Noord'
wijk-Binnen De Asbak was geen lang
leven beschoren want we komen de
naam daarna niet meer legen. Na het
overlijden van Jannetje Gaórands erven een zekere Jannetje Cornelisdr en
Jacob Jansz. van Sonnevelt. ieder voor
de helft. haar huis Sonnevelt koopt in
1653 de andere l"elft van hel hurs en rs
nu etgenaar van het gehele pand waann
Het Land van Belofte gevestigd is. Ult de

dorpsrekening van 1664 komt naar
voren dat Jacob Jansz. van Sonneveit
dan nog steeds waard is in Het Land
van Belofte, terwrjl Jan Adriaensz van
Sonnevelt ook dan nog als waard van
De Vergulde Wagen optreedt. Beide
herbergen beschikten over een kaatsbaar. wa'e" geregen ,n de omgeving
van het strand en eigendom van leden
uit de Sonnevelt-familie De Vergulde
Wagen wordt rn 1675 door de erfgenamen van Jan Arentsz. van Sonnevelt
verkocht aan Dirk Jacobsz. van der Wie

alias de Mol, een uit Noor0wijkerhout
aftomstige schoenmaker. ln 1686 doet
hij de herberg De Vergulde Wagen over
aan Cornelis Pietersz. van Berendrecht.
Van de bii het etablissement behorende
kaatsbaan is dan alleen nog een aan de
overzrjde van de HeeMeg gelegen Ieeg
eí over zodat de gloriejaren van de
vanouds vermaarde herberg dan reeds

toi het verleden behoren. En als het
perceel in 1715 doot Aflj van Doorn
vÍordt verkocht aan Wigman Cornelisz.
is er alleen nog sprake van een huis en
erve gelegen tussen de l-leeMeg en het
strand. Het iege erf waar de kaatsbaan
heeft gestaan komt bij deze transactie
nog ter sprake, maar daarna raaki De
Vergulde Wagen in de vergetelheid
Het L.and van Belofte vergaat het daarentegen voorspoedig. Als Jacob Jansz.
van Sonnevell rn '1680 zijn urtspannrng
verkoopt aan (zijn zoon) Paulus Jacobsz.
van §cnnevelt heeft hÍ het aan de ZO

zilde qelegen pand van Lenaert Jan
Douw bij het bedrijf getrokken. Het
qeheel

is dan ten NO begrensd aan

Claas Dirksz. Cruijshoek, ten ZO aan de
rn 1669 aan Jacob Bancrasz (Uijttenhoven) verkochte woning van Harman
Cornelisz. MooÍman. ten ZW aan het

dorpsplein of de buurt en ten NW aan

Engel Claasz en de zeewerf. Paulus
Sonnevelt stopl ,n 1692 als herbergier
en verkoopt het bedrijf aan Jan Pietersz.
van Berendrecht. Het perceel wordt dan
omschreven als een huis en eTve met
stallingen en een kaatsbaan, zijnde een
herberg genaamd Het Land van Belofte
gelegen aan het dorpsplein. Vervolgens

de

erfgenamen van Jan
Pietersz Berendrecht in 1716 de ui!
spanning aan Daniel Pietersz. Berendrecht. die op een eerder tijdstip reeds
verkopen

eigenaar was gelyorden van het huis
van Jacob BancÍasz., zodat de oorspronkelijke drie panden nu aan één ergenaar

toebehoren. Als begrenzing aan de NW
zijde woÍdt sindsdien alleen nog het
strand vermeld. Daniel Berendrecht

werd in 1721 veroordeeld tot de strop
wegens het jutten van mogelijk met de
pest besmette balen wol afl(omstig van
een Frans schip. ln 1731 worden de veÈ
pondinqen hezien en worden de omstreeks 1680 samengevoegde panden
nu als één perceel aangemerkt. De
weduwe van Daniel Berendrecht wordt
dan als eigenaresse genoemd. Door
een vonnis van schepenen van Noordwijk moet het pand in 1746 bij executie

worden verkocht Het staat dan omschre!€n als twee aan elkaar grenzende huizen en erven met stal en
kolfbaan op het Plein ten einde het doÍp.

Hei etablissement blijft in de familie
want haar zoon Pieter Danielsz. van
Berencjrecht wordt door koop de nieuwe
'1774 verkoopt Grietle
Klaasdr. Kruilshoek. weduwe van Pieter

eigenaar.

ln

Berendrecht, aan Jacob Dirksz. Waasdochter

dorp gehuwd met haar

Bastiaantje van Berendrecht, twee
hutzen en erven naast elkaar gelegen
met een stal en kolfbaan op het Plein
"ten eijnde het dorp" te Noordwijk aan
Zee Als koopsom wordt een door de

koper jaarlijks te betalen lijÍrente bedongen groot fl. 104,- vrij geh. Het is de
plaats waar het toneelspel De Geluk-

kige Redding is gesitueerd een dramatrsch stuk over de stÍand;ng van een i.
1781 te Noordwiik aan Zee gestrand

Engels compagnieschip genaamd

de

General Barker

Jacob Waasdorp verkoopt de twee
hrzen met eruen stal en kolfbaan in
1788 aan Pieter Cornelisz. Waasdorp
Pieter Waasdorp komt in 1796 te overlijden en zijn ongeveer 4o-jarige weduwe. de te Katwlk geboren Neeltje
Dirkse Barnhoorn, hertrouwt nog geen

jaar iater met de 2o-plusser en

even-
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Badhotel Konijnenburg in 1875 op de Noord-Boulevard ol Koníngin WilhelminaBoubvard. Laatstgen@nde naam dateeft van 31 dugustus 1948.

eens uit Katwijk aftomstige Teunis
Pietersz. Kuijt Het jonge paar heeft

een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd

groots€ plannen oÍ kampt met schulden

Noordwljk aan Zee de herberg De
Zwarte Leeuw als locatie vooÍ het plegen van die vadèrlandslievènde donatie
aangewezen. Toen de NooÍd$/ijkse heÍbergiers en logementhouders in 181"i
een verzoek blj de commissaris van
politie indienden om hun affaire te mo-

en zij trachten dit probleem in 1798 op te

lossen door

het afsluiten van

een

hypotheek groot fl. 700.-. De hypotheekverlener is Jacob Gijze Bom die gehuwd
is met Bastiaantje Berendrecht, moeder
van Neeltje BarnhooÍns eerste man.
lvlerkwaardigerwijs wordt de naam Land
van Belofte na het transport van 1692 in

de verkoopaktes niel meer gebruikt en
hij komt evenmin voor in de dorpsrekeningen. Wanneer de naams\Érandering heeft plaatsgevonden is moeiljk
te bepalen. misschien heeft de trieste
gebeurtenis uit 1721 er mee te maken of
staat hot mogelijk in verband met het
oranjegezinde Noordwilk aan Zee gedurende de patriottentijd. Hoe dan ook, als
in '1794 aan de ingezetenen van Holland

ter bewapening van de burgers, wordt te

gen voonzetten, bleek Neeltje Barnhoorn
nog stèeds eigenaresse van De Zwarte
Leeuw te zÍn. Zij ondertekende haar

verzoek overigens met

een

kruisje.

UiterlÍk 1814 is er een einde gekomen
aan het bestaan van de vermaarde
herbeÍg, want op de

hJst

van verleende

palenten voor het u oeÍenen van een
tapperij of logement, wordt zij in 1814
niet vermeld.
Als de erÍgenamen van Jacob Gijze Bom

en Bastiaantje Berendrecht in 1816

de
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Aedeelte van een kadastrale kaaft van Noordwijk sectie E anna 1816/1832.
De huisnummers 245 en 252 t/n 255 zijn afkonstig uit de kadastrale legger.
De nummers 252 Um 255 komen niet overeen met de nummering zoals die
op de kaart van Uijttenhout staan aangegeven. 245 is de voormalige
Vergulde Wagen. 252 is het voornalige Land van Belofte/Zwafte Leeuw.254
ts de voormalige tappen| van Pieter Zuidhoek.
nagelaten goederen n het openbaar
verkopen. komt ook de niet aÍgeloste
hypotheekbrief van fl. 700.- onder de
hamer. Leendert van der Deijl koopt de

schuldbekentenis namens

de

eerder

genoemde eígenamen. die vervolgens
uit handen van Teunis Kuijt een bedrag
van fl 385.- ontvangen die daarmee de
hypotheek heeft afgelost Tljdens een
hevige siorm op de 4" februari 1825
wordi de stallng van voerman Teunrs
Kuijt veMoest en is de zijmuur van de
woning ingestort. Dank zij een collecte

onder de bevolking en een brjdrage uit
een nret daartoe bestemd fonds worden
de stal en woning herbouwd De naam
Zwarte Leeuw verdwÍnt uit de annalen
en als in 1829 een vergelijkend examen
wordt gehouden voor de vacante functie
van ondeMljzer te Noordwrjk aan Zee,
blijkt aldaar geen herberg aanwezrg te
ziin. Voor de hoognodige borrel ziln de
Zeeërs nu aangewezen op Pieter Zuidhoek die in 1821 het pand 254 koopt en
aldaar een tapperij begint. ln de koopakte geeft hij aan reder te zín. Geen

25
gelukkge reder want op 6 maart '1822 is
ziin vissersvaartue in stormweer op de
kust biJ Huisdurnen met man en muis
vergaan Zijn 19 jaar oude zoon Cornelis
behoorde tot de slachtoffers. Hoe lang
hij zijn tapperii heeft voortgezet valt niet
te zeggen. De zaak liep if ieder geval
goed. want in 1831 heeft hij een omzet
van 1500 liter jenever en 20 liter brande-

wi,n en is daarmee op het Hof
Holland

van

na de best

lopende drankgelegenheid in de beide Noordwijken.
Het verdere vedoop van deze h,stoíe is
het eenvoudigst na te gaan met behulp
van het bijgevoegde kaadje. Dit is vervaardigd aan de hand van de kadasÍale
kaaí van Noordwijk sectie E anno 1816
en de kadastrale legger van 1832.
Sectre E88 = 252 bestaat u{ een hLJlS

erí en schuur rnet als ergenaa. -eLnrs

Kuijt schulper.

Timmerman Srmon
Verloop heeft recht van opstal op het
perceel. Het wordt vervolgens eigendom van genoemde Simon Ver,oop en

gaat

in 1845 oveÍ op ziin

weduwe

Neeltje Plug. Zii verkoopt het in '1856
aan Anthonie van Raal van Konijnenburg die er een logement annex koffiehuis sticht. Van Raal van Konijnenburg
verkoopt dit perceel samen met de percelen 253 en 255 in 1875 aan logemen!
houder Willem Hendrik van KonÍnenburg
Sectie E89 = 253 bestaat uit een huis en
erf met als eigenaar Jan Pieterse Barn-

hoorn. voerman. Het gaat in 1849 door
vererving over op Lena Barnhoorn. weduwe van Pieter Kaptein. Zii verkoopt het

in

1856 aan Anthonie van Raal

van

Konijnenburg en het wordt dan samengevoegd met 252
Sectie EgC en E91 = 254 bestaat uit een

huis en eí toebehorende aan Pieter
Zuidhoek. Hij komt in 1844 te overhjden
en zijn erfgenamen verkopen dit perceel
in 1875 aan logementhouder Willem
Hendrik van Konijnenburg
Sectie E92 en E93 = 255 bestaat uit een
huis en erf en is eigendom van timmerman Simon Verloop. Het gaat in 1845
over op zijn weduwe Neeltie Plug en zij
verkoopt het in 1872 aan de inmiddels

bekende Anthonie van Raal

van
Konijnenburg. die nu 3 van de 4 panden

in zijn bezit heeft gekregen ln

1875

verkoopt hij deze bezittingen aan Willem
Hendrik van Konrjnenburg, waarmee de
4 percelen in één hand zrjn gekomen
De erven Van Koniinenburg veÍkopen in
1911 het Badhotel Konijnenburg voor de

som van fl. 72.000.- aan Nicolaas

G.

Portielje, directeur van N.V. Hotel Maatschappij Noordwijk aan Zee, weike

maatschappij er ln 1912 het Palacehotel heeft laten bouwen. En zo keren
we terug naar het begin van het verhaal.
"Bij de grote brand die Noordwijk aan
Zee tn 1976 trof werd het Palace-hotel
een prooi der vlammen enz. enz'
Herman Sche vis

Bronnen: Rechterlijk Archieí Noordwijk. Gemeente AÍchief Noordwijk
Kadaster Zuid-Holland. Notarieel Archief Noordwijk.
MERKLAPPEN GEZOCHT

Voor een volgende tentoonstelling in het museum worden ergenaars van merklappen gezocht die hun kostbare bezjt voor een paar maanden wilien uitlenen.
lnformatie of opgave

tel

3618246

Zö

Iinlu

Van links naar rechts Rees Barnhoorn, Leen Ammeraal, Arie Jan
Korbee Piet Passchier. Jan Klinkenberg. Niek Korbee en Kees
Baalbe rg e n

ln de crisisti,d en in de oorlog was er
voor ons als kind wein€

veíier Je

hield

jezelf buitenshuis bezig met eenvoudig

riem. stok en andere eenvoudige attributen gingen we dan creatief op stap
zoals die keer dat we in de noordduinen
onze stokken fungeerden als dn.ver

speelgoed zoals knikkers tol en een oud
fietswiel als hoepel. Je deed schaar le-

r,'ret

pel of hakmes, takkelessie (tikkertje) of

gen we een paar gulden waarvoor Goof
Roos deze foto voor ons maakte.

verstoppertle (buut spelen) en in ons
geval hadden we de hoedenclub, met een
afdankertje van moeder of oma. Met das,

voor een stel jagers Als beloning krelnzending

P

De Duinweg toen hil nog niet veel breder dan een fietspad was

Passchier

27

Oorlog en bevrijding in Noordwik, gezien door de ogen van Koos
Kleton die toen een drLtkker| in de Hoofdstraal had: 'De Noardwikse
dames die relaties hadden met de moffen worden kaalgeschoren. Op
hun kale schedels een hakènkruts. lk vand het een rot gezicht, maar
dat moestje toen vooral niet zeggen. ln optocht ging het door het dorp
Dit is na de publikatie van h6t eersle deel in Blauwdotter 1 13 het slot
van Kletons herinneingen
.

Hoewel onze drukkerij aan de openbare
weg was gelegen en van buitenaf alles
zichtbaar was hadden wÍ toch. zij het
heel bescheiden. deei gehad aan drukwe'k vooí de ondergrondse T en'

duizenden enveloppen bedrukt met
"Nederlandse Marechaussee". Met grote
letters stond in de linker bovenhoek het

woord DIENST Daardoor kon de afzender z n post ongefrankeerd verzenden De inhoud had natuurlijk niets
met de marechaussee te maken. ook
met Huis ter Duin-directeur Rudolf
Tappenbeck. die op eiqen houtle ondergronds werkte. hebben we menige brief
gericht aan Duitse kopstukken, gedrukt.

Het was Íijn werken samen

Niemand

heeft toen ooit geweten, wat

wij uil

spookten. Dat was precres de bedoeling.
Op een dag kwam plotseling de bood-

schap dat Tappenbeck was gepakt en
naar Neuengamme vervoerd. Hij overleed daar binnen enkele maanden. Van
een medegevangene, die de ellende

had overleefd. hoorden we wat een
zeldzaam íiin mens hij was. zelfs temrdden van zoveel vreselijke dingen die

daar gebeurden Als herinnering

aan

Tappenbeck staat op het uiterste puntje
van de Astrid-Boulevard een gedenk-

butiebonnen aangewezen Dal wel
Maar er is niets op te verkrijgen. Ooze
fietsen heten nu tanks Wil rlden op
wrelen zonder banden. Deze voerturgen
pikten de moffen niet van le af Wel

staren

ze ons aan. Als le op

zo'n

apparaat rijdt heb je geen bel nodig
Er worden 'hongertochten gemaakt"
door stedelingen, die met alle soorten

karren

de boer op gaan.

ll4enigeen

bezwrjkt ondeMeg Afstanden van 40 tot
80 kilometer worden afgelegd
We kochten 50 kilo gedroogde grote
bonen é I 17.- per kilo. Het was bedoeld

voor varkensvoeÍ omoal er kle,ne
in zaten oí de behuizjng'

wurmpjes

hadden verlaten gezien de vele gaatjes.
We konden er ondanks de honger maar
moeilijk aan beginnen Totdat een man,
net ontslagen uit het Oranje Hotel
(Scheveningse gevangenis) vertelde
dat hij maandenlang dat 'voedsel had

gegeten

en

niemand daaraan was

overleden Goed koken was het receptl
En dat recept hebben wlj dan ook maar
toegepast
Wie al mijn geschrijf mocht lezen geheve wel te bedenken dal n.et alleen wl
maar iedereen voedselgebrek had. Het

overwrnnrngen meer Maar wrj dreigden

is nu (1979) haast niet meer voor le
slellen dat je de ganse dag met eten rn
de weer was. Daar stond je mee op en
ging je inderdaad weer mee naar bed.
De oor og glng onverminderd door. Wel
zagen we eens vliegtuigen voedsel uit-

verkomrneren Er worden wel distn-

werpen boven Valkenburg Elk uur za-

teken.

De Duitse bezetters werden steeds
nerveuzer Het grng n,et goed met de
verovering van Europa Geen glorieuze
te
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gen we ernaar uit wanneer wij aan de
beurt waren. En dat hoofdzakelijk voor
de krnderen. Eindelijk na drle rot weken
kwam het eerste voedsel. ooodgewoon

voedsell Hebben we oot daarna zo
genoten van de eerste happen? Had

papier. lk kocht alles wat er toen te koop

was, als het maar lapier was. Een
kennis vroeg om zo n vel en scheurde
het in kleine stukjes om er een sigaret
(eigen teelt) van te maken. Toen ging er
een bekend lichtie bii ons branden. We

eerste voedselpakket? We gingen echt

hebben duizenden pakies doorslag
gesneden op het julste Íormaat. In en

denken

buiten Noordwijk werd dat een levendige

men ons "lekkei gemaakt met

te

verkommeren.

Nog

het
een

hongerwinter? Neen, dan liever dood.

handel. Maar menige huisvrouw hield

Het duurde afschuwelijk lang eer er

zelfs geld 'over", omdat ze niet wist hoe

weer een pakket kwam. En dit verhaal is

dit te besteden. Er was niets meer te
koop. Ér werd b!na alleen geruild in

er maar één van de miljoenen OP de
weqen tobden mensen voort oP zoek
naar enig voedsel. Soms werd op zo'n
iroep door de moffen vanuit de lucht
gesc^oten Maa dat gelooft bi,na nemand meer merkte ik dezer dagen.

April 1945 is Nederland voor

het

natu ra

Tussen alle papieren vond ]k een gedichtje uit dle donkere jaren Want soms
leefde le toch even op as radio Ora^je
eens een goed verhaal had Over de
menselilke maag 'mijn maag kwelt mii

grootste deel bev''jd G.oningen Fíesland. Overijssel. Drente en een stuk van
Gelderland. Wanneer zijn wri aan de
beurt? Wat duurt het vreseliik lang.
'Op Peters verjaardag (6 jaar) overleed
opa Dekker, oud 74 )aar. Dat ben ik nu
ook De laatste trjd hadden we het erg

moeiljk met hem. Hij kon niet meer
wachten tot het Duitse gespuls ons land

had verlaten. Bets las voor uit

een

onderqronds blaadje hoe goed alles nu

eigen|jk ging. Maar ook met h/viifel

in

haar hart...

Op vrijdag 7 april hebben we opa begraven. We moesten zelf voor een kist
zorgen Een tlmmerman stond z'n
houten vloer, die over de stenen was
gelegd. aan ons af. Geen familte van
buiten. De Noordwrjkse politie probeerde
familie in Zeeland en Gelderland te
bereiken Het kon niel. Maar zo vergi"g

dat velen
VLOErIJES
ll april 1945 Voor300 gulden kochten

we een mud aardappels Hoe kwamen
we aan zoveel geld? ln de drukkerij
stond een orote stapel prima doorslag-

Koos Kletan wordt door Karel Kak
op 18 september 1994 geÍeliclteerd met ziin 90e verjaardag
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het meest. nog ergeÍ dan het
beest (van mrj. la)

Duitse

een verkoDen voor 2 gulden 50 het stuk
De Consi-sigaret kostte vier gulden per

Het voedsei uii de cenrale keuken wordi
mei de dag slechter Op de aardappelen
waíen we dcodzurnrg geweest Maar
ook hier komt een einde aan Wat er aan
voedsel brnnenkomt s lang niet genoeg.

stukl

gertJchter va,r voedSerdroppings
houden hardnekkig aan Dan komt
plctseling de tlding dal geallreerde
tanks op 20 kilometer van Amsterdam
staan. Maar Duitsland vecht door Op
alle fronten krijgen ze op hun donder.

nocdvoorziening bleef ruim 2 jaar staen.

De

Hun eigen land is brlna helemaa] bezet.
Verteid wordt dat de Russen in Berlijn

ztten Ook zouden erzelfs Engeisen

zrjn

gesignaleerd. Het \rvordt eèn ondragelijke spanning Dan Ja en dan weer
neen

28 april. Nog nets gezien van verdere
voedselDakketten. Ons dorp is in staat
van verdediging gebracht. Vele hurzen
worden hiervoor gevorderd. Zullen de
moffen nog wei zin hebben om door te
vechten? Hun eigen land is brjna helemaal bezet De natuur heeft Noordwijk al
vast versErd De bolien bloeien! Een
gek gezicht Juichen zij te vroeg? En
weer lees rk: zuilen we de bevíjding nu
echi nog beieven? Het is een zenuwslopende tijd. De krnderen snappeD er
niets van. Wij soms ook niet Een gekkenhuis is het geworden. Een Engels
vliegtuig schiet vlak voor ons huis op
een moffenauto. Peter herinnert het zich

nog Een enorm hard geluid. ln

de
Duitse auto zat een officier. Werd in een

garage neergelegd Heeft de !Íede nret
mogen rneemaken Moet erld .nàart ziJn
geweest. op een zaterdag Opa leeíde

noe dus vóor 3 april 31 maaft oÍ
r.'laart. iljd ca 3 30 Liur
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De centrale keukens worden stopgezet

Door het ontploffen van een mijn voor
Noordwijk lvaÍen tientallen ruiten gesprongen. Onze drukkenj was haar
enorm grote spiegelruit ook kwrjt. Een
Er was geen glas
BOMMEI.IWERPERS

Zondag 30 april 1945. Omskeeks half
twee rn de middag kwamen Engelse
bommenwerpers oveÍ Noordwijk
gevlogen Een gigantisch gezicht. Ze
wrerpen geen bommen. maar levensmiddelen Nog zie ik de stomverbaasde
moffen kljken. Toch eigenhlk een beledigingr dat zij. als bezetters. het zoveÍ
moesten laten komen de vijand koml
met voedsel Op het vliegveld Valkenburg
wierpen zrl hun vracht uit. En toen moest

ik denken aan 5 jaar geleden Toen er
boven hetzelÍde vliegveld Duitse parachutisten naar beneden fladderden. En
zo ging het maar door: elke dag reuzebommenwerpers op \Yeg naar Valkenburg Op het laatst keek je er niet meer
naar. Het was een vertrouwd beeld ge-

hel wachten op d€
levensmiddelen duurde eindeloos
worden. Maar

Waarom moesten daar weken overheen

gaan, Niemand heeft daar oo( antwoord
op gegeven. Bedenk u die drt leest, dat
we echi honger hadden en geen kruimel
brood of ander voedsel in huis hadden.
En als eÍ iets was waren we daar doodzuinig mee. Kunt u zich vooÍsteilen dat
een huismoeder. mrjn vrouw Bets, in de
nacht naar beneden sluipt om een korst
brood te stelen (!) die bestemd was voor
haar kinderen? Neen dat kunt u zich nlei
voo rstellen.

wegensgebrek

aan grondstoffen. Afgrlseiík De hongerdood wordt steeds

ln de

meer werkelijkheld l\4aar een sigaret is
wel te bekommen. Vandaag zag ik er

Zelí gemaakt, geslookt wordt met uiterst

woonkamer hebben we een
wonderxachel- Hel is een gek drng

kleine stukjes hout. De kamer lijkt wel
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een bokkingrokenj Ook staat er een
kacheitje dat 'duiveltie heet ln betere

land om de Duitse steden plat te gooien

dagen werd daar water voor de lyas op
gekookt en het stond in de schuur. Een

ln ons dcrp lopen fanatieke

soldaatjes

klein

van hooguit 18 JaaÍ
We kochten nieuwe aardappelen {zwart.
omdat er geen andere meer beslaan)
voor I '15 - per krlo. De centrale keuken
geeft iets beter voedsel Ongeschilde

wagentje naar de toenmalige gasfabriek.

stukken aardappel zitten erin De melk

ln

wordt rets ruimer versÍekt Onze kinderen
kriigen aÍ en toe'Rode Kruis boterhammen" Een niet voor te stellen deli-

uitvjnding van mezelf was: kolengrurs
opvegen brj de kolenboeren. in een zak

mee naar huis Dan met een

die reeds iang Eeen gas meer gaÍ

een emmer haalde ik daar het afval van

de steenkool: teer lvet de

kolenstof

weíd drt gemengd en rn een stuk paprer
qrng de bal het vuuÍ in Het brandde
lekkëf De schcorsteen kilde ervan. Als
er geen luclfers waren ging het feest niet
door En die waren aileen zwad te koop.
De schoorsteen rookte als bij een fabÍiek We kookten op de kachel suikerbieten Van één suikerb€t hield je een
klern kopje waterdunne stroop over
De lezer moet bedenken dat wil in het
weslen van cns iand nog altijd rn bezet

gebied leefden en de moffen brutaler
werden dan oo( lvaaÍ ook werden zi]
neryeuzer Eens werd ik aangehouden

op straat doo. een moí HiJ erste miln
persoonsbewijs te zien Dat was gewoon
i'nachtswellust

Íoen h, het

woord

'Dordrecht' las keek hll

ml angstig aan
en vroeg of de 'fommies' (Engelse
soldaten) daar waren Natuurlijk zei ik ja
HU rende terug naar zln hol om daar dit
nieuws te vertellen Hieruit maakte ik op
dat ook zr) niet wistèn hoe de zaak èr voor
stcnd En dan komt het gerucht dat Hitler
dood rs en tot opvolger had benoemd

catesse Het klinkt ondankbaar maar
het bleven voor het westen hier toch
druppels op een gloerende plaat
In Den Haag heerste een onbeschriifeliike vreugde toen daar de bommenwerpers voedsel utwerpen Er zln talrijke foto s van gemaakt. lvlensen stonden op de daken en zwaaiden rnet vlag-

gen

Ooggetuigen vertelden van de

grote ontroering

d€ allen overv€i.

Zelfs

het ove(ikken van mrjn verhaal laat je
niet onberoerd lvlaar ook onder de
DutseÍs zlJn er gezen die hun tranen
niet konden inhouden Was dat vanwege
het verlies van de oorlog?
ln Rotterdam staan honderden mensen
voor de zrekenhurzen Ze zijn ondervoëd

en wrllen gekeurd worden om op
wrjze meer voedsel te krijgen

die

BEVRUD

4 mei 1945: Weer gaan er
geruchten over een wapenstilstand
Vrijdag

Onze kristalontvanger geeft er ncg niets

over En toch horen we mensen in het

mqnheer Dönitz Die miinheer is admrraal en blijft gewoon dootuechten
outsland is nu geheel bezet en Berlijn
bÍna in Russische handen Wai een
waanzin om toch te blijven doorvechten.

dorp zingen en dat om 9 uur in de avond

Sprak Hitler eens over

was dan wel een mooie Crooml Het
zrngen wordt nog luder Voo'oe hurzen

de

Engelse

steden die AusradieÍt zouden worden?
VVat met de Durtse steden is gebeurd is

vreselijk Genoeg lectuur

.s

daarover
verschenen. Elke avond gingen honderden vliegiuigen u[ Éngeland over ons

Maar dat

is levensgevaarljk Er

woÍdt

gehost en gesprongen Zelfs verschrjnen
er vlaggen...Nee. het is geen droom
Slraks worden we wakker... [.4aar het

waar rnoÍfen zitten worden zelfs vreugde-

vuÍen onlstoken l\ren zrag( Oraije

Bove. Zou l^et nou wel echt waar ziln
wat we hier beleven? En waarom schie-
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ten de moffen dan niet op ons? Ze

Onze kinderen stonden verbaasd

hielden toch zo intens van 'orde"?

kilken. Dat kenden ze immers nret. Vooral het geluid dat de muzikanten maakten
Er hangen biljetten dat er weer voedsel
is aanqevoerd uit Enqeland. Vra de drstributrekaarten krljgt reder zijn deei. De

Pas om kwa( voor twaaif in de avond
horen we van de BBC uit Londen dat de
strijdkrachten in Nederland, Denemarken en NW Duitsland zich hebben
overgegeven we hadden zoiets wel ver-

wacht

l\.4aar kunnen het nog niet verHet is echt We zln BEVRUDI I

te

moffen lopen nog steeds door de strageweer aan de schou-

ten met hun

werken
We moeten er wel aan wennen Vreemd
rs dat we s avonds om half tien nog rn

der Hoe zullen die zich voelen? Niemand
vertrouwd ze nog

het do'p wandelen l4 hurs h,eld
mand het uit. Er waren al winkels

hadden met de moffen worden kaalgeschoren. Op hun kale schede een
hakenkruis. lk vond het een rot gezicht
Maar dat moest je toen vooral net
zeqgen. ln optocht ging het door het

n e.

met

Oranle etalages. Achter de schermen

was al een en ander klaar gemaakt
Toch werden rn sommige plaatsen door
de mofÍen nog mensen doodgeschoten

De Noordwiikse dames die

relaties

wegens hun te vroege uiting van
vreugde Er worden drie feestdagen
aangekondigd. Door wie en waarmee?
Om zeve. uur zil. e' da.kdiensten n
alle kerken
Onze 'Ondergrondse is boven de grond
gekomen Onderduikers en joden komen

te voorschiln NSB-ers houden

zich

angstig schuil in hun huEen Er is hun

een

brlhjesdag be oofd íGodda.k s
dat nret ooorgegaan We' had konrrg n
Wilhelmrna op 10 mei '1940 'beloofd '
dat er voor zulke mensen.geen plaats
meer zou zijn rn Nederland).
ïemrdden van veel vlagvertoon schur

felden hongerige mensen langs de
straten Gewapend met een pannetje.
De eerste nacht van de bevrilding
gingen Bets en ik op houtroof uit Op de
Achterweg hadden we een splinternieuw
hek ontdekt Dat hebben we samen

gesrooot Íoen we de volgende dag

r^

ons schuurtje het hek wllden kleinmaken

schrokken we van het qevaa(e dat wij

samen hadden verslouwd
Temdden van vreugde en honger komt
er weer een geruchl dat de oorlog zou
worden voortgezet en nu tegen Rusland
Er grng een muziekkorps door het dorp

Koos Kleton bekijkt een nuurschildering in een graf dat lijdens
de restauratie van 1969-1970 was
vrijgekomen n de hervarmde

kerk te Noardwijk-Binnen
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dorp
Onze kleine Kees zong vandaag "Oranje
booge leve me koningin'.
JEEPS
Drnsdag 8 mei 1945 Om half tien in de
avond kwarnen een paar jeeps met
Canadezen langs onze sÍaten Jonge
meisjes en vrouwen zaten er ook bij Zij
zongen: "rije riie in een wagentje" enzo-

voorts De soldaten werden op de
schouders van longe kerels rond-

soort wandelstok aangemeten Het
moet worden gezegc: ze zagen eÍ bedonderd uit En dan zie le in een flits dat
zijn ook mensenl Tussen de wandelaars
door ieden jeeps bemand met militairen.
'18 ;unr 1945 Onze voedselvooíz€nrng
rs steeds beter geworden. Srnds en'ge
weken zijn we van de centrale keuken af.
Dal betekent niet elke dag weer of geen
weer. in de rij staan En drie kwarlier

onderweg zijn met

le emmer Gas

of

ECHTT

elektra is er nog niet. De kolengruisbollen
doen het nog sieeds in ons duiveltje
Het Huis ter Duin zÍt nu vol met Cana-

23 met 1945 Op voorbeeldEe wilze
wordt gewerkt aan de voedselvoorziening Echt honger hoeven we niet

dezen in plaats van motÍen Het kan
verkeren zei Brero. Kinderen bedelen
om smokies. Hoge Duitse Íunctio'

gedragen Toen was het pas helemaal

meer te lilden l\,laar er is ontzettend veel

nodrg op allerle, gebred De zurvenng
heeft een aanvang genomen. Er worden

astronomische getallen genoemd van
ambtenaren die 'verkeerC zijn geweest.
Er waren er zoveel dat we ons afvÍoegen

narissen plegen zelfmoord. ook Hitler
en z'n vrlendin.
De Noordwrjkse NSB-ers worden van
huis gehaald. Ook burgemeester l\íuse-

gaas en de inspecteur van poiitie.
Bunkerbouwers worden soms wel en

dje goede' vandaan moesten
komen ZelÍs de B(innenlandse) S(trijd-

anderen weer niei veÍvolgd Ook onder

onze goede' aóeiders waren er

dae

krachten) moeten worden gezuiverd, zo
deelde de radio mee. Allerlei gladde
jongens meenden dat ze in de schoot
van de BS veilig zouden zrjn. De ÍegeÍrng
is weer in Den Haag Het eeÍste onderdeel dat actief wordt is. Justitie. We
zien en horen van mensen die uit het
moffenland z!n teÍuggekeerd. Uit de
slaveÍn! vra het Rode Kruls krijgen

bezweken

de

waar al

velen bericht dal vader of bÍoer niet zal
terugkeren. Pas na vele Jaren horen we

pas hoe

onbeschrijfelilk smerig de

moffen onze mensen hebben behandeld
in hun vele concenkatrekampen
27 '.r1e 1945 Een k.lometers lange rij
moffen ioopt onder leiding van Engelse

miiitairen over de Herenweg, richting
Voorstraat Je mocht beslist oiet fotografeÍen weÍd ons aangezegd. Wat een
kclder! Oí. dacht ik naderhand. is het
soms een tip om het wel te doen? De
moffen hadden gemakshalve zrch een

voor het loon dat

bunkerbouwers boden
ATOOMBOM
We horen van de eeÍste atoombom. Het

moet rets verschrikkellks wezen. De
kranten hebben het nu rn 1946. nog
steeds over oorlogen in de wereld. Er
komt veel sympathie voor het communisme. Ook nu kan ik het bijna niet
volhouden vanwege de geruchten. Het
lijkt op een koude oorlog Wat is waar en
wat niet? Nederlands-lndië. politionele
acties. Soekarno heet nu een landverrader Wat hebben wU nu na drie
eeuwen daar nog te doen. vroeg ik me
toen al aÍ. Zelis vrome stukken ln menige krant. Ze hebben het over'het lndië

van God ons gegeven en dan de moole
flí Indre verloren rampspoed geboren
Echte "vrede" hadden \rye ons toch
anders voorgesteld

ln de winkels is af en toe weer iets

te

koop. Het is een verwaÍde trjd geworden.

lees ik. Kleine drukkers moesten zich
maar aaneen sluiten en er één bedrÍf
van maken. Advies van hogeÍhand Er
moet heel veel veranderen in ons landje
cmdat we vijf laar hebben stilgestaan.
December 19461 12 graden vorst. Veel
snèeuw. Trein en bus moeten tijdeliik
hun diensten staken. We hebben geen
brandstof. Hoge belastingen. lndië voor
ons nog steeds een mysterie. Er sneu-

velen vele jongens en van sommrgen
hoor Je helemaal niets meer. Er komt
een nieuwe spelling (Marchant). We

weest. Mel ons gezin en de hond naaÍ
het strano en de hele trcep het water 14
N,!aar het blijfr een gesloten gemeenschap. lk voel me een gevangene. Er
moet iets veranderenl
Er moest een vervanger komen voor de
opgestapte compagnon Die kwam er:
Evert Schriek kwam mel vrouw en zes
kinderen naar NoordwUk. Hij was een
prima vakman. Na zes weken in Noord-

wijk gewoond te hebben

overleed

Schriek plotselinq
Na het overl0den van Schriek kwam G.
Zwart als mogelijke opvolger Na twee

jaar ve(rok hij en begon een

eigen

vinden het niet mooi. Maaí wie zrjn wij?
Kerstmis 1947 Het begint een beetje
normaal
woÍden weer oorlogsgèruchten Amerika en Rusland? Hèt
bliikt een verre van leuke tijd te worden.

bedrijf. Toen klvam Brinkman uit Amsterdam. Met zln vrouw wooncje hii bÍ ons

Praten over emigreren Lezen er veel
over. Worden lid van iets AÍrikaans.

Haarlemse gevangenis nadat hrj
eerst. tijdens onze aíwezigheid. een
poging tot zelfmoord had gedaan Het

te

Lezen dat het onder VeMoerd, de toenmalige president, ook geen heilstaat is.
Gaan dus niet.

VeÍder lezend over de Jaren tot 1950
onidek ik nu, na bijna 30 iaar, dat niet
alleen wij maar velen met ons leefden
in een vacuum: De zorgen die de oorlog
o\€í ons land had gebracht zijn weg. We
moeten ons blijkbaar nu gaan aanpassen aan een andere situatie. Maar
welke? De spanningen in de drukkeÍrj
zijn groter dan ooh Te weinig ontspanníng? Te weinig contact met anderen?
ïoch hunkeÍ ik ernaaÍ. Ook in de kerk is
het leeg. Wat is de zin van kerkgaan nu
eigenlijk? Een tekstje en een preekje
daarover ls dat het nou?
Er komt een zeilboot die een vluchtadres
voor me is geworden. Maar het geeft een

enorme opluchting. Van maandag tot
zaterdagmiddag zie ik er naar uit: Een
halve dag per week alleen met je bootje.
Hoe meer wind. hoe liever Laler snap le
ciat je iets aan het aÍreageren bent ge-

boven aan de Herenweg Hrl was een
uitmuntende vakman en ontpopte zich
als een echte boef Hrj kwam terecht in

de

bleek een stukle toneel waar zelfs onze

huisaÍts invloog.
Na alle spannjngen

en

belevenissen

was rk het goed zal geworden en wilde

nu .eindehjk van de zaak af. Een niet
onbelangnjk gebeuren werkte daar aan
mee. Én wel in de figuur van de buurman Af en toe sloot hij de toegang tot

af Deze pesteriien
kapot gemaakt hebben
overleggen met elkaar

onze dÍukkeri,

mí
Praten en

zouden

betekenden niets.
En zo werd G. van der Linden. die als

leerling bll ons was begonnen miln
opvolger en e€enaar. HtJ was veel

Jonger

dan

ik en zou tegen de

moeilijkheden die ook hem niet bespaard
bleven mogehjk beteÍ bestand zrjn.
En na 12 jaar voelt het nog dagelijks

alsoÍ

ik

een fijne vakantie

geniet.

BEVRIJDII
Terugziende over deze 70 jaren birjft het
voor mil: Omzien in veMondering.

Maaivoet: een paar naaÍ buiten
gedraaide voet.
Maali reistasch. koffer. brievenzak.
Maalslot: hangslot aan de maal.

Maalstok: schrldersteunstok.
Maan: de maan breekt bij hem door, hil
kfljgt een kale krurn

Maanblindheid: overgevoeligheid voor
maanlicht zoodat de persoon dre er
aan lijdt het maanlicht niet kan
verdragen
Maandag: luien maandag houden. nret
werken maar drinken door den
maand ag ho uder
MaanduiÍ; duÍ werke elke maan een ei
leqt
Maandhorloge: horloge dat een
maand achtereen loopt zonder te
worden opgewonden

Maandstonden: maandl!ksche
zuiveringen van eene vrouw. het
ophouden der maandstonden, het

zogeraamde oude v.oJW wo'de4.

Maankalf: misgeboorte
Maankopi papaveI
Maansap: heulsap, sap van de maankop

Maantaning: het zich verbergen van de
maan achter de wolken.

Macadamweg: weg van steenpurn en
kiezel welke op den duur zeer hard
wordt

Machinestal: berqplaats voor locomotieven

Machochel: dikke logge vrouw
Mackariboe: eene beste soort van
knarstertabak

Made: pootloos masker op organische
stoffen welke tot v€rrotting overgaan
Madelief: grasbloempje, meizoetje,
maagdelief, kransje, fennebloem,
meizoentje. liefkruid.

Madelonnetten: gevallen vrouwen en
iichtekooien die tot boete van hare
misstappen in een klooster ziin

Madenvreter: Braziliaansche vogel.
gelijkende op den koekoek

Madaraatie: glaasje maderawijn
Maf; loom drukkend. laÍ, zwoel. vadz,g
makend maf weer, een maffe kerel.
Mafferd: flauwerd.
Mafie: kwartje
Mafkoei eene dikke logge vrouw
Mafzak: kaag, vadzig mensch
Magdalenavereeniging: Rkk
vereeniging die zich t lot van
afgedwaalde mersjes aantrekt.

Maanvink: vink
Maanvogeltje: roodborstie.

Magdalenenhuis: tehuis voor gevallen

Maanziek: onder den invloed der
maansverwisselingen lijdende aan
vlagen van waanzrn,

Magèr: zoo mager als een talhout, een
mager vergelijk is beter dan een vet

m

aanzuchtigheid

Maartbier; in maart gebrouwen bier
met zekere vermaardheid.

Maarte: dienstm aagd
Maas: eenen jongen wat voor zljn
maas geven
Maaties: maatjes als olifanten dikke
vrienden

Maatslagertie: tjiftjaf.

rn e isJ

es.

proces

Magerdag: vastendag, magerman
(lange magere man).

Magge: vrouwenboezelaar.
Maggelen: slecht schrijven.
Maggi: aantal voedings- en genotsmiddelen

Magister: meester. onderwiizer, leeraar
Mahomedaan: Mohammedaan.

