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q,gartfu q,gartíe Reactíe Reactfu Reactíe
sclrooLFoTo
Mijns inzièns zin dit dè namen van miin
klasgenotèn op bladzÍde 13 van

Jaap Haasnoot,

Blauwdottér 1 15.
2. Pauh Hegeínan,3. Geerlie van Duyn,

T.IED.'E

4. Co de Ruyter, 6. Trukla van der Deyl, 7.

antroorden wilde ik eens prober€n om

Lena Smit,8. Janny van der Niet,9.

via deze weg i€b te weten te komèn

Janny Smit, 10. WilV Guit (Cànada), 1'1.
Jopie Hazenoot, '12. Lena de Jong, 13.

Maria
WaÍmenhoven-Van de Llnden (gób. 0111-1859) zong. Van de wooden ken ik

Ria Warnecke, 14. Janna GlasbBrgen,
15. Plug, '16. Suze t/an der Wiel, 17.
MarÍtje van Ouin, 18. Bebie Bastiaanse,
19. Kees Bamhoorn (Afrika), 20. Koos
de Ruy{er, 21. Pim HouwaaÍt (Amerika),
22. Jan Bamhoorn,23. Leny Plug,24.
Jan \ftan der Deyl, 25. Jan Siem
Klinkenberg, 26. Jaap Haasnoot (ikzelf),
27. Dick HouwaaÍi, 28. Arie Jan Koöee,
29. PÈt Passchier, 30. Ton
Duin, 3í.
'/en
Leon Ammeraal, 32. Jan van der Niet
(de Kievit), 33. Willem van der Niet, 34,
Kees BaabeÍgen, 35. Giis Houwaart, 36

meester WiggerB.

Van de in de Blauwdotter \ermelde
namen moat nummer 30 zijn Ton van
Duin in plaats van Nico Korbe€, want die
had toen nog een bril. (bts. 17 onderste
rí vlak naast de vouw), 26 is niet Jan
Voet, maar ben ikzelf.

Piet Hoinstraal 33.

Na \reel nawagen en

oní(ennende

een liediè dat mijn oma

orcr

alle€n het refrein en van de melodie
k dat het een Franse chanson

weot

was,
Wis helpt mij aan het lièdje dat mÍn oma

dil(wijb zong?
Het Íetrein gaat als volgt.

ln Petlee staat een huisje
En daar woont een dame in
en die dame heefr een kroegje
en dat is zo naar de zin
Anti paai, anti paai anti paai

Die gekke kaai

Jan Warmenholen

DeÍk Bolhuisstraat 21
2202 DE Noordwiik
Tel. 07Í-36Í251í

VAN ROOUEN

Comelis (Kees) van Rooijen het bedrijf

lk wil graag iels rÉchtretten. ln nummer

owrgenomen

I 13 blz. 29 staat dat bakkèr Van Exter op

automatiek

de plaats van Van Rooijen heeÍt gewoond. Dat is niet zo. Mijn groot\rader
lJgbrand van RooÍen h6eft daar tot
december 1916 een bakkèrÍ gehad.
Mrjn vader (Jan) Johannes van Rooijen
is 14 december gehuwd mèt Jacoba
AdÍiana Verloop en hesft de zaak o\€rgenomen. Nadat mÍn vader is o\/erleden

\ran gemaakt.

op 7 Ëbruari 1946 heeft mln broer

en hesft er lateÍ

en

èen

sslÍservicè-Íestauranl

Van Exter heeft een bakkerii

gehad

tegeno\Ér de Van Speykstraat, naast het
Exterslop. Aan de andere kant zat slageí
Van der Berg. Zoon Jaap \an Exter heeft
wel een banketbakkeÍij gehad aan de
Oude Zeet reg.
(Leni) Leuntje Boon-Van Rooijen.
Geboren 26 maart '1919, Noordwijk aan
Zee.

Automafiek en selfseruicelestaurunt Van Rooijen, in de Hoofdstraat waar
nu Mc Donald's is.

VERRASSING

Coby van Dam-Caspers schriift vanuit
Nieuw-Zeeland: ln Blauwdotter nummer
115 was hst een grote veÍrassing voor
mij en m'n man de herinneringen te lezen \líln mijn broer Aad caspers. ik ben
zijn jongere zus Coby van Dam-CaspeÍs.

Wij ziin in 1953 naar Nieuw-Zeeland
geèmigreerd en sinds 1986 ontvang ik
trouw de BlauwdotteÍ van mijn zus
Hannie Vesseu r-C aspers. Het is een
fantastisch boekje, wat ik !,an voor naar
achter lees, sn het brengt me altrjd weer
terug naar miin jeugd. lk heb ontzettend
vBel leuke heÍinneringen aan NoordwÍk.
lk herinneÍ me als kind n 5 jaar gingon
we met z'n allen naar opoe en opa in de
Vinkenlaan 's avonds als hèt donker was
Sinterklaas viersn. Al de ooms en tsntes
waren er met hun kinderón, en dan maar
zingen tot Sinterklaas kwam met z'n Pieten, dan waren we o zo blï met een kleurboek en hand gebrekle katoenen ondergoed, Dat ging wsl kriebelèn als je een
paar uuí in de schoolbanken zat.

lk herinner me de oorlogsjaren. O, wat
hadden we een honger in de winter van
'1944. lk zie me nog in de rij staan bij de
gaarkeuken met een emmeítie, kregen
we iulpenbollensoèp. Bomen \erdwenan
uit de strcten als wolken voor de zon.
lk herinnèr me al de sfaatspelleties die
wè deden. Wat een orbezorgd le\€nqe
hadden we als kinderen in Noordwijk.
O\Er de jarèn zijn wij hsel wat ksren tarug gewe€st in Noofdwijk en genoten van

de gezelligheid die Noordwijk geeft. We
hebben genot€n van de nieuwe haring

Coby Caspers. SchaaÍsen op de
Wetodng

in 1943.

van OiÍk van Duijn bÍ zijn viswagen met
Noordwijkse afbeeldingen, geschilderd
door mijn broer John Caspers. Miin man
Jack van Dam en ik blijven zeggen: er is
maar één NooÍdwi.ik.

weer Nat op
er nog wet eensvan.
een modderig slootje tenvijl de kogels over ons hoofd fluÍten. Wij waren
met een koppel jongenswat aan het ravoften langs de tanl<val, die in de
@ic§/sjarcn van da Goo,/'Eg tot aan hetduin is gegnven. Ditwaskennelijk

niet naar de zin van de Duitse wachtpxt die aan de duinvoet de
v@tbijgangers controlaede. Na veel geschrceuw klonk ar opeens een
schot en wisten wij niet hoe snel we deking moesten zoeken. Dat wed
dus het slootje. Waarxhiinlijk was het niet meer dan een grap van de
bewuste sldaat, maarwa watan erwel hehoolijkvan @der de indruk. De
herinnering aan bovengenende gebeuÍenis wil niet zeggen dat wij als
jotgnsdeantogsjarenvevèbndvclr&n. lntegenfu| we gercten /an
met volle teugen. Daarom wil ik mijn jeugdherinneingen, in deze serie
door Beft van Duijn gestaft, tot die jaren en een korte W daaNoor

De boerdadj van opa Bamhoom in de Schoolstraat. Oma en tante Ko staan
voor h6t hek. RechÍs de boedaii van Kaas Bamhoom.
straat, mijn vader had daar èen behangerij en sen stoffe€rdorij Dàt was wel
aardig, maar \eel interessanter was de
boerderÍ €n mijn opa, schuin aan de
overkant. Aan de hand van deze Kèes

.

(gerookte haring waar bts aan mankeerde) bU de rokerij van Vàn der Niet
gehaald. Ook op de boerder$ was van
alles te bele\en. Vooral toen er in de
mobilisalie paardenvolk kwam te liggen.

Opa had achter ziin boerderij een wij

echter ook nog met paard èn wagèn.

nbuwe schuur met een zoHer. De
paarden stonden in de schuur, de sol

Voor het gezin \ran miin opa moèt hèt wel

was dè periode Vak na het a\ondeten.
Opa en zijn zoons waren dan uitgewerkt
en schaarden zich onder de kastanje en
bÍ de wateÍput achter het huis. Voor de

tantes.Toch burgerde hët Duitsè
paardenvolk snel in. Ook zij waÍen
boereniongens, veelal uit Sbèswijk

ewn wennen zijn gsweest. Mèt de Hol
daten sliepen op de zolder. Mijn moeder landse soldaten had men inmiJdels
vertelde mï later wel eens dat ik daar een soorl wiendenrelatie opgebouwd.
ni€t was \ reg b slaan en er zelh bleef Nog lang na de ooÍlog waren èr
eten. Het mooiste moment \frln de dag contacten tussen hen en mijn ooms èn

soldaten, allémaal boerenjongens
onder andèÍe uit Brabant, werd dan een
plaatsje ingeruimd. Sti€kem kroop ik er

Hobtein. Hst duuÍde dan ook niet lang of
ook zí schoven na het avondeten aan bii

het groepie rondom de put. Nadat

ik

dan ook bij, tot moedér Baal kwam

eeÍst had geprobeerd de banden van de
wagens te laten le€glopen, wat natuurliik

z€ggen dat het bedtijd werd.

niet lukte, kwam ik uiteindelïk ook bi

PAARDE'{VOLK
De Nederlandse soldaten wèrden na de
capitulatie opgevolgd door Duits
paaden\olk. ln de gèschhlenisboekjes
lezen we dat het Duits€ leger o\er modem wapentuig beschikte, men werkte
DU]ÍrS

hen o\Er de vloer. En bleef daar eten en
meeluisteren bii de put. Het \Ertrek van

dè

paardenmensen

in het

eerste of

tweedè jaar van de oorlog was voor mÍ
dan ook een ingrijpende gebeuÍtenh.

Van de latere iaren Yan de

oorlog

Da zijkant van de boerdedj bij de wataryut. Staand rechts oom Koes, zittend
oma en tante Ko, omgeven door Hollandse soldaten in de mobilisatietijd. Op
de vooryrond van links naar rechts Kaes, Willem én Fdts Baalberyen

heÍinner ik me looral het an eÍwn
rondom NooÍdwik met een gro€p.ie
jongens. ln het haBb jaar was er weinig school, dus alh tÍd om ie ab jong6n3 uit te levBn. Miin oudste broer FÍits,
hebes r8eds o\Íerledon, was de onbetwiste leiJer van de groep. Die bestond
uit de drb jongens uit ons gszin, de

jongeos van oom Koos en oom Jan
Bamhoorn en een aental anderen die ik
me niet zo goed me€r herinner. Wd dat
Niek Korö6e en Jan Siem Klhkenberg
or ook bi warEn. De iongste was Koog
van oom Koos, een \Í€ntje \lan een iaaÍ
of ze\ien/achl, Ods farorbtB gsb'ted was

de Noordzijdèrpoldar. ln de 'Nysesbof,
genoëmd naar boer MaÖus, voersn we
met een oude tgil en spronggn er
slootie, Mser in dan ov€r de sloot, wat
nogal wat problemen bÍ hst $uÉkomèn
ople\reÍdo. De boeren hadden er e€n

hèk6l aan dat

ie op hun

land kwem,
zeker ab hat hooiland was. We wsrdon

dan ook nogal eens nagezeten door
e€n boze landbouwor. Somg was dat
voor de boor nist nodu. ik heÍinneÍ m6
dè keer dat wB, 'nakent bilsie', gin$n
z\rvómm3n in èsn br€de sloot. onzo
kbrèn hedden we in de 'bochf (de plek
waar de koeien werden gémolken) veístopt. Echter nièt zo goed dat Jan Klaas

Barnhoom ze \Dnd en rustig bleef
wachten tot wo ze kwamen ophalen.
Uiteindelijk moesten we dat w€l en
krBg€n we de kl€ÍEn brug op sbaÍh van
e€n paaÍ flinke msppen op de kont van
de grotglEn en hel met de kop in B6n
sloot sbken \ran de khínti6. En Jan

Klaas maar lachen. De Bamhooms,
ooms en neven \Ían min moeder,

haddsn èr ook een handjè van om ie te
vragen oÍ je sen snoepje wiHe. Ab je
gÍeag je hand ophieb stopten 26 er dan
een vieze pruin tabak In.

TAI{IOAL

De komst van de tankrral 6n de
wachtsost aan d€ ouhweg le\€rde \,ooÍ
ons 6€n probbem op. Vaak weberde de
soldeat op post ie door b laten, al§ ie
niet kon aantonsn wat le ging doen. ln
het b€gin bstan we dat op door een
oÍ een ander tuinbouwgereed-

schoffól

schap oler de schouder E n€men. Op
den hnge duur fapten ze daar echtor
nbt meer in en kondan we nbt meer in
de poEër komen. BÍoeÍ FriB lostè dit op
met zljn vooBtèl €€n vlot te bouwen. We
konden dan de tankval o\reÍsEken en zo
de poHer inlop€n. Dat ór mBt die o\€rste€kjoo niomand is wrdronken is me
nog Eteads 6en raadsel. G€€n \lan ons
kon behoorlijk aflommen en di3 tankval
was b€hoorlijk diep. Eenmaal ging het

bíne mis. Ni6k Koóeë raakto r,an hot
vlot aÍ en drebde ten onder te gaan. Het

kordaat ingíïpen van 6en machinist \ran
eon zandzuber \oolkwam eÍger. Het
bo\,sngenoemde incirent met de schistgnde wac-hFost spèeH6 zich af op het
§tuk hnd hngs dó ienkgracht. Daar had

men h6t zand dat uit dà gracht kwam
opgespobn. De laabb iaren \an ds
ooÍlog b€gonngn we daar ab gèzin een
\,ofl(sfuin waar onder me€r tsbak w6rd
gephnt Een grooi succes w6Íd het nietOp het hooggalegsn zand wilde zelts d6

labak nbt groeien.

Ook de duinan war6n r,oor ons 6en
prachtig spoelten€in. Je mocht daar
absoluut niet komen maar daar Eokken
we on§ niet veol \4ln ean. wè zochten er
hulzen, soms scherpe pafonen, en prob€€rden uit handön \an de Duitre soldaten b blii!,En. Eons ghg het mis. We
werdsn oveÍlopen door ean Duibe
offci€r. HÍ was in de duinèn op iacht ón

wilde wel e€ns webn w?t we daar
uiEpookton. Na wat heen en wesr
gepraat kwamen we sr zonder straÍ aÍ,

op vooMaade dat wij hem hielpen

bij

de jacht, Onze taak was het de konijnen

Pauw, familie uit

en een

de

Haarlemmermeeí

enkele ondeíduiker. Soms
mocht je ook blijven slapen en in zo'n

op te iagen, die Joep (zo heette de
officieo dan probeerde te schieten. Dat nacht kwam de eerste V1 o\Ér, op weg
het ook wel eens lukte vonden we als naar Engeland. Doodsbang, in de aÍjongens verschrikkelík knap, De man men van Louis, de onderduiker, keken
jaagde niet met hagel maar met een we door een zijraam naal het gevaarte
gewoon gèweer met kogels. Vanaf die
tijd ontÍnoèttè de groep de jager op èlke
woensdàgmiddag en werd er een soort

dat met een staart van vuur overyloog.

wiendschap tussen hem en ons gesloten. Tot hij op sen bepaalde míCdag

duistere figuren

in hèt

Meestal brachtèn

zÍ de heerlijkste ding-

niet mèeÍ kwam opdagen.

en mee, naaÍ later bléek gejat van de
Duitsers. Speciaal de "bontkraag", een

KènnelÍk

wàs hij overgeplaatst. Wij bleven wèl in

het duin komen waaóÍ èr soms een
levensgevaarlÍk spelleíe werd gespeeld. lk weet niet meer of het nog in de
oorlog of er vlak na was, maar we von-

den dan soms schelpë patronen die

We

Een hoogtepunt in dè voèdselvooziening

was de wat ongeregèldè komst van wat

ouderlijk huis.

uit Rlinsburg,
kwam nooit mèt lège handen. Pas na de
oorlog begrepen we dat de bezoekjes

zekere Van Egmond

van deze mensèn ieb met het illegale
werk van vadèr Baàlbergen had te

in een vuurtje gooidèn. En dan maar maken. Een desillusie werd voor ons
maken dat je achter een duintie kwam. een uitnodiging van een zuster van mijn
Wonder boven wondèr lièp ook dat moeder. Tante Ko was een klein kittig
steeds goed aí
vrouMje, veÍloofd met een boomlange
Rijnsburger. "Jongens, woensdagTULPENTMRT

middag mogèn.iullie allemaal komen, ik

Aan het eind van de oorlog, broer Frits bak dan een tulpentaart", Het rook zo
was met \€el andere kinderen door lekker toen we bij haar binnenkwamen,
dominee Bouma in Friesland onder- ze had nog wat échte boter en fijn meel
gebracht, ging het mis met het voedsel. en dat met de tulpen in d6 taari \€ní6rkt.
Via de hmilie van moeder, ifl de Haar- Het was echteÍ niet te .,ètèn! De tulpen
lemmeÍmeer, kwam èr tot dan toe altijd zorgden voor een brander'tge smaak die
wel wat op tafel. De verbindingen wer- de taart onverteerbaar maakte. Tot groot
den echter slechtèr ën de familieleden verdrièt van tante Ko en vooral van ons,
in het doÍp Íaaktèn er ook een beetje
doorheen, maar in elk geval was er Miin vader was gek op een spelletje,
meer dan bij ons. Een of tweè keer in de Veel te bèhangen was er toch niet, dus
week mochten we daàrom bij hen eten. tíd was er altÍd wel voor te vinden, En
Soms bÍ Cees van der Niet, op de hoek
van de Schoolskaat en de Trompstraat,
of bij tante Bete op de hoek van de
Schoolstraat en de Nicolaas Barnhoornweg (oom Klaas was al overleden), of bij
tante Geert in de Nicolaas Barnhoomweg. Dat laatste was vooÍ mij verreweg
fa\ criet. Er kwam daar altijd een hoop
volk over de vloer, de jongens van oom

waren dë spelletjes niet in huis dan
maakte hli er zelf e€n Noordwijkse
versie van. Of dat met monopoly ook het
geval was weèt ik niet meer, dat zou wel

aardig geweest zijn met de Voorstraat
als de KalveÍstraat. BÍ stÍàtego werdèn
de soldaten en de mijnen van stukjes
balatum gemaakt. Eèn andèr spel was

Stap Op, waarin met

of

tegenwind

gefietst moest worden. Mooyèkind en
Ha-Ha waren de fietsenmakers. Op een
beurs had hij een biliartje gekocht, met
houten ballen. Dat b\ierde een van de

weinige echtelÍke ruzies

in

huize

Bens vol met de ooms en ne\ien van d(
overkant, luidruchtig aan een spelletj(
dominee. De oveíleveÍing wil dat het to
in de kleine uurijes doorging, tot Maóur
aan het eind van de straat met paard er

Baalbergen op. Moedèr Baal was.wat je
noemt een doodgoed mens, maar een
biljart, dat kon ècht niet. Dat deed teveel
aan de kroeg dénken en wat zou haar
vader eÍ wel van zeggen? Die kwam
altijd even na het eten zijn hoofd om dè

wagen langsreed om te gaan melken
Waarop de spèleB als hazen naaÍ hur
eigen boerderij vlogen om hetzelfie t€

a\6nd

Het bombardement op het zeedorp ir
1943 maakte op ons allen \€el indruk.
Achter ons, op de hoek van de Toe-

deur steken. Toen dat die

gebeurde en hij het biljart zag staan was
zijn reactie. "Hé, hebben jullie een bilart,

geef is hieÍ die stokl". Net als alle
Barnhooms speelde ook hÍ graag een
spellètje. ln de hmiliè was het domineespel dan ook populair. Kaarten
mocht natuurlijk niet, maar domineren,
ook al was het om een cèntje, daar was
niets mis mee. Zo zat onze kamer nogal

gaan doen.
BOMBAROEMENT

komststraat en dè JulianastÍaat viel een

bom, brandbommen zetten de

huisjes

§chuin aan de overkant op de hoek van
de Binnenweg in brand, en de boerderii
lEn opa werd verwoest. Een brisantbom
viel precies op de achterkamer, gelukkig
zondèr slachtoÍfërs te makën. Tante Ko

zat bij ons, oom Kees was in het

ver-

boerdeij aan de Schoo/sÍraat na de bominslag. Alleen van
stond nog iets overeind. Uiteindelijk is alles gesloopt en nooit meer herbouwd.

enigingsgebouw en oma lag in het ziekenhuis. lk hoor nog het gierende geluid
van de inslaande bommen en zie nog

hoe oom Kees een minuut later zijn
hooÍd door het raam stak (de ruiten
lagen eí uit) en zei: "Hier kunnen jullie
niet blijven, ga maar mee naaÍ de
boerderÍ.' Niet wetende dàt zín neven al
zïn koeien aan het redden waren. Al
was de stal achter hat huis ingestort, de
zware balk boven de koeièn had de

zoldering opgevangen en

de

beesten

gespaaÍd. Als achtjarige jongen trot het
me diep. De boèrderij, waar ik zat oÍ
kwam, was er nièt meer. Ook al mocht
het niet, ik was niet van de ravage weg te
slaan en begon al vlug nog bruikbaíe
zaken uit het puin te halen. Al snel vond

ik ook

stenen van het mooie bènen
domin6espel van oma. Het wèrd toèn
een spoít om het weer compleet te
krlgen. Ds slopers die later aan het

touwslagerij van Kobus Passchisr teÍecht, in ruil voor eèn wasteil snijbonen.
Ook al weÍd de kachel latgr niet meer
gestookt, het wonderkacheltj€ was op
hèt toneel verschenen, 6n dus moest er
toch hout komen. Dus moesten de
bomen er aan geloven, O\eral in en rond
het dorp werd daar de bíl ingezet. Veëlal
ge-beurde dat ilÍegaal, De bomen in de
Hoofdstraat vonden gewoonlijk in het
holst van de nacht hun Waterloo. Pièt
Kranenburg, de melkboeí, zaagde zo de
boom voor zÍn huis om, zonder er om te

denken dat dit wèl erg in dè gàtèn liep.
HÍ moest niet allèen de boom inleveren
maar kwam ook nog een tijdíe vast te
zitten. Aan dé bomen in de Hoofdstraat

waagden wij ons niet.

ln het Dobbel-

mannduin echter stonden mooie abelen

en populieren, ideaal bÍandhout. Een
probleem vormde echter de opzichter,

Bulk, die in een huisje naast Sans Souci
woonde. Als die je te pakken kreeg was
kwamen steeds met slènen aandragen. je nog niet jarig. Broer Frits vezon daarTotdat ik van een van hèn dubbel-zes op een list. Wii moesten een flink eind
kreeg di€ ik al had. Hèt bleek dat zij om het duin in wat lawaai maken en met
me wat in de maling te nèmen stën6n bi.ilen op wat stammen slaan en Bulk
mee van huis brachten.
naar ons toe lokken. lntussen zaagde
FÍits de boompies langs de weg af en
Een van onze taken in die oorlogsjarën bracht ze in \€iligheid. Soms liep het wel
was het verzamelen van brandhout
eens mis, zoals die keer in de buurt van
het begin, toen het nog niet was afge- het landgoed Offem. We werden door
sloten, haalden wij nog wel eens wat een politieagent betrapt en moesten
van strand. Mijn moeder had daar niet hout, bijl en zaag inle\eren en wèrden
zor/eel mee op. Wij kregen dan te horen voor straf aan het houthakken gezet.
dat we voor twee gulden hout mee Toen de politieagent echter tegen twaalf
brachten en voor vijf gulden aan kleren uur wat ging eten, nam Frits weeÍ het
hadden verspeeld. Dat ging niet op die initiatiel laadde ons kaffetje vol met het
keer dat we een mooi scheepsluik van gezaagde en geklooÍde hout en ging
het strand haalden. Wè konden het ding met ons op huis aan. Pa zag later kans,

werk gingen hielpen me daaÍb

en

ln

wel tot voor het dorp dooÍ het water

via een vriend bij de politie, ook de bijlen

slepen, maar verder kwamen we niet.
Pa moest er met zijn handkar aan te pas
komen om het gevaarte thuis té krijaren.
Het luik was te mooi om in stukkèn te
hakken, het kwam uiteindelijk op de

de zaag terug te krÍgen.
BB/RUDING
De avond van de bewijding ligt me nog
bÍ als de dag van gisteren. Op vier mei,

10

de \eíaardag van mijn vader, zat onze
kamer vroeg op de avond (om acht uur
moest je binnen zÍn) vol met visite. Er
kwam iemand voor pa aan de deur,

"Hang op hang op, hang Hitler aan de

waarop hij e\En later weer binnen kwam
mèt de mededeling dat we vÍ'ij warèn.
Jong èn oud danste e\€n later rondom
de tabl, misschien zongen we ook nog
het Wilhelmus, dat weet ik niet meer,
wel gingen wè er vandoor, de straat op.
Daar veeamelde zich al snel een grote
groep mensen, die met fakkels in de
hand in optocht dooÍ de straten trok, De
dag daarop, of misschien enkele dagen
later, was er een groot volksfeest op de

diè ooÍlogsjaren vormde een incident op
de afrit naar het strand voor het Palacehotel. Een jongen van onze leeftijd rolde
een van dè stenen ballen, die op de
muur van Seehoct had gelegen, naar
beneden en vloog de lucht in, Er bleek
nog een landmijn op deze afrit gelegen
te hebben. Hoewel al veel menssn \60r
hem de afÍit hàdden gebruikt werd het

duintjes aan

de Huis tèr

Duinstraat.

de smid, zong er een
lied dat we allemaal mee brulden:
Commandeur,

strop". ln de vorm van een pop gebeurde
dat ook en werd hij te\€ns in brand

gestoken. De laatste herinnering aan

ge-wicht van de bal hem fataal. Een dramatische aÍsluiting van een periode die
we als jongens geweldig spannend
vonden.
Willem Baalbergen

Het is nog niet zo gek lang geleden. Goof Roos maakte deze foto in 1958
vanuít het oudé Huis ter Duin, maar het verschil met nu is opvallend. Nog
veel is onbebouwd. Links vooraan bijvoorbeeld loopl de Grent nog als een
smalle struat tussen het groen steil naar benedan. Links vooraan naast het
eindpunt van de tram Duna Deli in oorspronkelijke staat.
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Rott voor vaderdag volgend jaar - 17 juni- verschijnt een boek over de
Noordwijkse bijnamen. Ton Meijer, eerder onder meer auteur van het
Noordwijkse straatnamenboek, is €r druk mee bezig en heeft or een
netwerk van infoÍmanten voor opgezeL lkzelf ben sr een van sn zo kwam ik
gaandeweg in de ban van dit project. Mijn eruaing is, dal a/s Noordwijkers
over de bijnamen gaan nadènken €r sÍ€6ds meet in hun godachten
schieten. Je komt er niet meer los van.

Het boek wordt geen alfabetische opsomming van bijnamen zonder meer.
Het zal ook een beschouwing be\Étten
oveÍ de praktische Íunctie van de bijnaam en de achlergronden ervan. lk
denk dat de bijnamen in Noordwijk aanvankelijk de tunctie hadden van wegwij-

zer. En nog worden ze onder oudere
Noordwijkers gebruikt om iemand snel
te identiÍiceren. Al die Pluggen, Hazenoten, Van Duínen en Van der Nieten, hoe
kom je erachter om wie het gaat? Van de
Van Duijnen gaan er dertbn in een

dozijn, maar als je aan deze naam
bii\ooóeeld de Zoete toevoegt, weet

Zee, tussen ÍamiliebÍnamen en

per-

soonlijke bÍnamen en een enkele keer

ook in het gezjn gegeven

biinamen

noemen, die lateÍ een algemeen karakter hebben gekregen. Bij de hmilie Van
Duin (van het woegere Kraaiennest aan
de Quarles van UficrdstÍaat) droegen de
gezinsleden een binnen het gezin ge-

geven pecoonlijke bijnaam. De vader
bijvoorbe€ld werd daar de Baron genoemd en zoon Jan de Tulp. De naam
de Baron bleef binnen het gezin en vader
Piet van Duin bleèf naar buiten toe de

Íamiliebijnaam Piet Vossie dragen,
maar Jan was vooÍtaan alleÍwegen de

elke rechtgeaarde NoordwÍker met wie
ze van doen heben, althans uit welke

Tulp. Van Jan Vossie was geen spmke.

familie

familiebijnaam is de Zoete. waarbÍ mijn
vader de grote Zoete weÍd genoemd en
zijn broer Leen de kleine Zoete. lkzelf
ben BeÍt de Zoete, maaÍ mijn jongste
broer Jaap werd op een gegeven ogen-

de betrokkene komt.

Vaak
hadden m€nsen met een weinig algemene naam dan ook geen bijnaam.

Voor hen was geen bijnaam nodig,

Bij ons thuis had je net zoiets.

De

ONTWKKELTiG
lk vermoed, dat Noordwijk aanvankeliik
een ovezichtelijk aantal bijnamen telde,
waarmee vooral families werden aangeduid. Wat eeÍst persoonlÍke bínamen

blik de Goof gedoopt. OpmeÍkelÍk

waren geweest, werd gaandeweg de

naamdragers zelf weten natuurlijk bliksemsgoed, hoe hun bijnaam luidt, maar
de gewoonte is te doen alsoÍ dat niet het
geval is.

bijnaam van een familie en met de groei
van de bevolking werd het zinvol daaraan dan weer nieuwe persoonlijke bijnamen te koppelen. Zo is de bijnaam-

geving steeds \Erder uitgedrjd, tot in
onze tijd toe. Het boek zal onderscheid
maken tussen bijnamen uit Binnen en

is

ook, dat de betrokkenen gewoonlík niet

met hun bijnaam worden aangespÍoken. De bijnaam wordt alleen gebruikt
als je het óver iemand hebt. Ook de

EENGEUENNAA!'

Vooral woeger waren

er

Noordwijkers

die een hekel aan hun bijnaam hadden,
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met name als die niet erg positief klonk.
Dat is er nu meestal wel af. De minder

aardig ogende bijnamen worden als
een Geuzennaam beschouwd èn dus
ook positief ervaren. Het kan zelfs zijn,
dat mensen zich als Noordwijker tekort
gedaan voelen als hun bÍnaam niet in
het boek van Ton MeÍèr zou wordèn
opgenomen. Men ziot de bijnaam dan
als kenmerk van het echte Noordwijker
zijn en is er trots op. Zetfs onder de

jongere generatie werkt hèt zo. Mijn
jongste zoon Frans Willem van Duijn
gèbruikt de naam de Zoetè voor sommige van zijn publikaties als pseudoniem en draagt bí tijd en wijle een t-shirt
met in forse letters de Zoete er op (zie
foto).

Verdèíop in dit nummer van de Blauwdotter roept Ton Meijer de lezers op mee
te helpen aan de totstandkoming van
ziin boek door biinamen en daaÈij horende bïzonderheden in te sturen naar
de redactie van de Blauwdotter, Bekend
is de woeger al €ens in dè Blauwdotter
gèpubliceeÍde brjnamenust op Íijm en
Ton Meijer bèschikt ifltussen nog eens

o\,/eÍ een goede 1200 bijnamen, uit

Noordwijk aan Zee

en

Noordwijk-

Binnen. Maar nog steeds zín aanvullingen welkom, vooral wanneer het de be-

tekenis van bijnamen betreft, lnzendadres: Stakman Bossestraat 54, 2203
GK Noordwijk,
Het boekstaven van de Noordwijkse
bijnamèn kan niet alleen een aardig
boek ople\erèn, maar is net zo goed èen

EVEN

MNNEN

Voor mensen die van buiten Noordwijk
kwamen, was het woud aan bijnamen
even wennen. l\rijn moedet Jannete
Kouwenhoven -al gauw in Noordwijk

Sluise Jans genoemd, omdat zè uit
Maassluis aí(omstig was- had er in het
begin moeite mee officièle namen van
bijnamen te onderscheiden. ze hooÍde,
dat iemand bívooöeeld Arie (Ai) Pdjn
heette en sprak hem dan ook zo aan,

niet \ermoedend dat zÍn

belangrijk facet \€n het vastleggen van
de plaatsèlijke geschiedenis. Want de
biinamentraditie mag dan taai zijn, dé

kans is toch aanzienlijk dat er o\,er
enkel€ generatiès niet veel meer van
o\€r

is.

BeÍt van Durjn (de Zoete)

eigenlijke

naam Duindam was. Omgekeerd leek
de naam Koos Baksteen sprekend op
een bijnaam, maar dat was nu net weer
niet het géval. Maar alles went en mijn
moeder burgerde snel in, zodanig zelÍs
dat er voor haar niets bo\en Noordwijk
ging. De hèmel zij dank \erijdelde ze het
onzalige phn van mijn vader om naar
lJmuiden te emigrèren. O\erigens kent

Noordwïk juwèeltjes van bijnamen.
Denk alleen maar aan de Paarse slof,

de Blikken dominee, de Volle maan, de
l\reerniet, de Brielse dele, het Kwaie
urgel, het Kerstkindje en Klaar Ze\,enkous.

Frans Willem van Duijn (de Zoeto).
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HierondeÍ een egrste vooóeeld hoe de bijnamenlrJst
eÍ gaat uitzien.

in het volgend

jaar

\ eÍrichijnende bijnamenboek

De Noordwijkse bij- of toenamen

Arie,

Flessen

Arie

Westgeest

B

Baal, Toetie

Frits Baalbergen Z

Bekkie
Brom, de
Hanepoot, de

Dina Klinkenberg Z
Jacob

Kiekie, Toon

Antoon van Kampen B

Kippewner, de

Willem

de
Droge

Siem

VeÍloop

Hazenoot

Speelde op alleÍlei muziekinstrumenten, ook op flèssen.
BÍnaam afgelei'J van zÍn achternaam.
l.vm. het "niet op haar mondje
gevall€n" zijn.

Z
Z

Was van nature 'wat brommerig'.
Had parmantige loop (hij liep nlet,

hij schreed).

Smit

Z

Krentebol,
Manus,

Arris Waasdorp Z
Manus Caspers B

Obad, de

Dirk (Jan,Jaap,Kees)Z
BarnhooÍn

BÍnaam i.v.m. z'n beroep van
(strand)fotograaÍ.
Schilderde als jongen het gaas
van het kippenhok.
Had \eel sproeten.
Had een kÍuidèndrogèÍij in de

Ke*stÍaat.
Kon op catechisatie spontaan één
van de kleine profeten noemen
(obadja).

enz., enz.

Samen met een aantal geboren en getogen Noortukkers ben ik al enige tijd bezrg
mèt het samenstellen van een ovezicht van de Noordwiikse bÍnamen. Wij \olstaan
niet met alleen een opsomming van namen; we willen ook vastleggen welke
familie oÍ wie bij die brlnamen horen en, zo mogelijk, waarom en onder welke
omstandigheden die namen zÍn gegeven,
lk wil speciaal niet het woord scheldnamen gebruiken, omdat na een eercte
in\€ntadsatie blÍkt dat er eigenliik maar een klein aantal namen is dat eventueel als
zodanig kan woÍden aangeduid. Veelal zijn het namen die wat minder vleiend zljn.
We moeten er dan altijd e\€n blJ stil staan dat die namen in een heel andere tijd zijn
gegeven en dal ze aangeven dat de drage(s) tot een oude/zeer oude Noordwijkse
familie behooít (behoren).
De bijnamen zÍn \€elal in de jaren 20, 30 en 40 van de vorige eeuw en soms ook
veel eerdeÍ gegeven. Ze gingen meestal o\er op de kinderen (ÍamiliebÍnamen).
Soms kregen binnen een gezin, dat al een bijnaam had, een of meer van de
kinderen een eigen bÍnaam (persoonlijk gebonden).

't4

t6 krijgen is het nodiíl dat

Biinamen warcn voóral vroeger onmisbaar. Ook ik weet nu dat het toch wel
pÍettig b als je het biivooö€eld ovsr Jan
van der Niet hebt, dat je weet of daar ds
biinaam 'de Consuf, "de Jage/ (Olie),
'de Of, "de Rogge'of'de Taaie" bij
hoort. ln NooÍdwik hebben \€€l peÍso-

zicht

nen dezelEe geshchbnaam en zel6

Plot HolGtÍaat:

\,/oomaam. Veel oude(Ie) mensen go-

bruiken in de spÍsektaal nog graag d6

bh of toenamen.
Na zo'n drie maanden \ran in\,Entariser6n sn controleren, is er nu een hnge

lijst met brjnamen. Veel tijd zal nog
mogten worden besteed aan het \€eamel€n \En de juiste familienamen sn de
naams\érklaringen: het hoe en wat van
die namen.
De m€este bijnamen ontstonden door:

1.

rbd6n. Jongee generaties hèbben de
birnamen \€n veel oudere Noordrvike6
soms alleen maar'van hoÍen zeggen'.

1.

7.
í1.

isieke eirenaardigheden, kwaal,
gebrek of aiÍvfkhg;
4. uitspraken, gedrag en/oÍ kleding:
3.

fÍequent caÉbezoeudrankg6bruk.

SporterB, ondeMiizend personeel sn
politie€genten waren vaak hèt mikpunt

van een exha naam. We
gemeend deze sociaal-cu

ltu

hebben

rele

rie van ds 20e eeuw te

hi8to-

moeten
\rastbggen en wagen daaóii uw hulp.

Hier \olgt een door Cees van deÍ Niet
(Cees de Prikkepoes), zoon
Hugo
'/an
(Hugo de Prikkepoes) aangele\€rde

lijst met de binamen vian de mens6n,
die (naar zin weEn) ooit in de Piet
Heinstraat hebben galvoond of nog
wonen.

Wellicht ziln

er bzeÍs, die deze lijst

willen aanvullen of een o\Ezichqe willen ge\en van de bijnamen uit hun eig6n
woonbuurl.
Om e€n \erantwoord (en volledE) o\€r-

Bamhoom (de Dí(son);

15,

Jan \ran der Niet (Jan de Spar);
Wilbm Duindam Willem wn Aaie);
Janus Hazenoot, visboer (Janus de
Klipper);
Wed. Elisabeth Duindàm-

25.

AÍie Plug, huisschilder (de Hannie)

13.

31.
39.

SpaandeÍman (Bet Sijt);
zoon van Dirk van Hannie;

Cees Plug, timmerman (C€es De);

Jan van der Niet, bloembollènhandelaar (Jan de Rogge) ook
"Roggebrood";

47.

2. hèt stÍaatle\,en;

5.

zo\Éel mogelijk \erschillonde leefp+

het w6Ík oÍ beroep van de man of de

wouwi

de

gegèwns \ran zo\íBel mogelik \érschil
lende bronnen komen en vooral o\,€r

.
49,
51.

Arie van der Niet, groente- en
tuitwinkel en brandstofbn (Ai

Gros), daarna: Cees Bamhoom,
melkboer (Ceès Boretie);
Jan Duindam (Jan Ouimpie);
DiÍt Klinkenbèrg (Diík Rotje) ook

"Zadelpek";
MevÍ'. Korbee (Bilderitsb)l
57. Dirk BaÍnhooÍn, vrachtriider mot
paard en wagèn (Dirk ds Kuks);
61, Jaan van der Niet-Cramer (de
Zownkous) ook "de

SneeuwschuiveÍ'i
Leen \€n Dui.in, badman (Lèen de
KÍies);
67, Maarten de Jong, zeeman (Maarten

65,

Lieveziel);

Jacobus P[rg, badman (cob van
GÍiet van Klaren):
71. Piet \€n doÍ Niet (Piet de KleÍèÍox)
en z'n broer 's Graven Jantie
73, Jannetje rran Du{n-Plug (Jannelie
Harmen of Jannëtie Urm, daarna:
Cees \ran Duin (C6es de Wab);
Admirael (de Klaus);
77. Léen van Duín, loggeÍschipper, (de

69.
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klèine Zoete), broer van de gÍote

Harmen, dat huis toegewezèn. Doordat

Zoete;
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Maarten Hoek, bollenteler (de

Hugo van der Niet opgroeide bij z'n moeders grootouders: Hurg van der Wiel (de
Prkkepoes en Keetje Tui), dacht iedeÈ

Puns);
't6.

Cees van der Nièt, bloembollen-

een dat hij ook een Van der Wiel

22.

kweker (de Taaie);
Jaap Plug, organist (de Gielpert);

I

32.

Arie van derWiel, visboer (de Abel);

Jan van der Niet,

tuinder/

aardappelhandel (de Wukkem)i
JtJ

DiÍk van Duijn (de Zoete), zoon van

de grote Zoete;
38.

Jacob van DuÍn, loggerschipper,

(de grote Zoete), broer van de
kleine Zoete;

42. Jacob van Beelen, conciërge
gymnastieklokaal (Broerie);
44. Piet van Duin (de Slakkebos);
48. Jan van der Niet, petroleum\ienter
(Jan Olie/Jan dè Jager), daaÍna:

(Prikkepoes) was en zo is men hem èn
al z'n 7 kinderen altÍd blij\ sn noemen.
Piet Heinplein 3: Leen van Beelèn
(Leen de Engelsman);
Piet HBinplein 4. ??? (de Zweli
Piet Heinplein 9. Cor Bouwmeester
(Cor de Turk).
Reacties graag naar: Redactie Blauwdotter, Stakman Bossestraat 54, 2203
GK NoordwÍk.
Ton MeÍer.

Dirk van der Niet, tabakswinkel
(Dirk Spreeuw), daarna Cor
Barnhoorn, sigarenmagaziin
(CoÍÍe§e Bar);
52. Lindhout, schilder (de Sim);
56a Jaap van

Rooíen, zeeman (de

Ezau );

Siem Klinkenberg (Siem Rotie) en
z'n zoon (Niek de Bul);
62. Van DuÍvenbode (Spekkie);
66. Willem van der Niet, zèeman (de
58.

Wuksem), z'n vÍouw (Aal Non) en
hun zoon Piet (de Pietnèef)
68.

Willem P lug, cheÍ straatmaker
G6m. Noordwiik (Willem de

72.

Vlugge);
To van der Wiel-Bamhoorn (To de
74. Kuks)l

Arie van Duijn, timmerman (Aai
76.

ltzt dtBat *r
.@

lolL

l* .c,.1"

& z' !3y'.arudollea'

ru*aar s d

Snot);
DiÍk van der Niet, landarbeider (Dirk

de Graao en een van z'n zonen:
Leen (de Nunne), znn in de oorlog

geëvacueerd naar Sassenheim,
daarna kre€g andere zoon Hugo
van der Niet, landaóeder (Hugo
de Prjkkepoes), getrouwd met

MarÍtje Plug van Lange Cees

Een van de tweo op

ijm gestelde

vsnamelingen bijnamen zoals
die in het hertshummar van de
Blauwdotter in 1980 wedon afgedrukt.
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Wíllem Bedijn heeft deze tekening gekrcgen uit het achter zijn oudeÍlijke woning gelegen
voetbalveld van SJC. lngezonden door Henk Veenstra.
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,

llelier van de schilder Ludolph Betuemeier. Ze toont het bruggetje over het Schie

bi het
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Noodwijk-Binnen maaÍt
Zondagavond onge\eer I ó 9 uur
veÍu.Jlde een vÍeeselijke bÍandlucht è6n
groot gedeelE van ons dorp. 't Bleek al
heèl spoedig dat we weer èens een
brandiè hadden. Nu moest de riètschelÍ
van Piet vàn der Plas, in de Pickéstraat,
het on§eken. We zeggen ontgeHen,
want dat ook hieÍ weer boos opzet in 't

spèl

is

geweest, begflipt iedereen,

bloede koppen het caÉ moesten \ërlaten.

Meerdère doÍpsgenoten schijnen bij de
zaak betrokken te zÍn. Dat daarbii drank
een \roomame rol heeft gespeeld, wie
zou er zijn die het durft onu(ennen?
We wenschen van harte dat de schuldigen exemplairlijk als onze ouderen

-

- zull€n gestraÍt worden.
Het drankmisbruik heeÍt in onze
gemsente metterdaad betreurenszeidan

evenzeer als men heel goed weet wie
de daders zÍn. Ook hier is weer de drank
ooeaak \ran de ellende. We vleien ons

waardige afrnetingen aangenomen.
Maar de \,tsrklaring moet ons dan ook
n 't haÍt, dat de drankwat ten onzent
vríwel een doode letter is. Wii gsloorren
in gemoede dat een strenge toepassing

bewijs is bína niet te leveren. Maar wé|,
me€nen wij, zou eÍ meer dan tot nu toe
geschisdde, vooÍ kunnen gewaakt

dezer wet, zonder onderscheid des persoons, een zegen zou zijn \oor velen.

worden dat \icoÍal

NooÍdwijk aan Zeo april
Er is aan het strand te Noordwijk aan

niet dat de daders zullen ontdekt
woden; het wettig en o\ertuigend

op de

zaterdag-

avonden en op de zondagavonden zoo
shaÍfeloos de wet 'tot beteugeling der

Zee een liikje aangespoeld van een kind

donkenschap' o\éítÍeden werd. Als

van onge\€sr 4 jarigen leeftiid

onze autoriteiten er eens met ernst werk
van willen maken, op die a\Dnden
\ooral, de trouwe sla\,En \an Bacchus

keerde reeds

in

ontbinding
passagieís van

'de Holland'

onder tucht der wet te brengen, zoodat
\ErooÍdeeling volgen moest, en men dit

getrouwëlljk eenige malën herhaalde,
wè vërtÍouwen dat er dan in de goede
richting zou gewerkt worden,

't ls alweer de drankduivel die in den
twist van donderdag in en voor het café
'Fbra' in de Kerkstraat, zijn tdomphen
vierde.
Een drietal Katwiiksche ingezatenen
kwamen in het caÍé, na anoop van den
boeldag bi, de ervL.n P. van Eeden. Men
speelde een paÍtij biljart met den
eigenaar van het café en het einde was
een hevige twist met den eigenaar, die
op een \iechtpartij uitliep, waaöI de
Katwijksche bezoekèE letterlrjk met be-

, 't \€rveren staat van
- Misschien is het een der

Onze gemeentè loopt gevaar zÍn
reputatie als rustige en beschaaËè
plaats te \erliezen. - Al weeÍ toch moeten
we melding maken van een bra nd in een
rietschell weer als de andere, onge-

twijEld door moedwil

en boos opzet

onbtaan. - Nu betrof het een Íietschelf
van Bank van der Phs, staande op het
land in de Brelofl - Ze is geheel verbrandi gelukkiJ b de eigenaar door
assurantie tegen schade wzekerd.
De dader of daders ziin nog onbekend
en of er wel kans is ze te ontdekken, mag

betwiifeld worden. Onze politie, onder
leiring van brigadier Van Spanje, doet
haar bèst om hen op 't spoor te komen.

Het gedrag van enkelen tijdens den
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bÍand, was,

jÍ hien is de \rcor de hand
liggende vÍaag. Hé,..... wat..... 'k wèet
niet..... brm.....l dat zin zoo ongevBer de
klanken welke Bulk als antwoord

- dank natuurlÍk weer den Wat moet

heilloozen invloed

van den

sterken
drÉnk, - van dien aard dat €€n der balhamèls moest
beuraÍing gesteld
worden èn dat, door de politiobeambten,
\an de vuuMapens moest gebruik gemaakt woden. Waarlijk onze gemeente
gaat er niet op vooruit.

in

NooÍdwljk ..n 2è6 mel
Wie zou er aan dënken, dat men in het
rusligo Ngoídwijk aan zee wel degèliik
he€fr te zorgen voor goede sluiting lan
deuren en ramen! 't ls toch gebleken,

er's nachts bezoekèn gebracht
worden hngs den niet{ebrukelijken
weg van inklimming.
ln dsn nacht \ran zondag op maandag
dal

had de \reldwachter C. Bulk, zich rieÍdekt
opgesteld tusschsn een paar badstoelèn onder de waranda van het hotel

\ían Konijnenburg. Hii had bemeÍkt, dat

ontvangt.

En geen wonder, dat de

onthutst

indringer

is.

"'k Wilde zoo graag nog een borrè|" komt

er eindeuk nog uit. Om e€n bofi€l dus
woÍdt de man inbrekeÍ ! Trëurig

!

Noordwijk8lnn€n novombr
Een treuril gezicht la\ierde gisteravond
de Kerkstraat op.
Onze dorpsgenoot, A. H. A., was in een
heviÍle vlaag van krankzinnigheid op het
dak van de woning van den heer F. H.
BaalbeÍgen geklommen en nu bezb de
schoorsteen at te brÉken en dakpannen
naar bensden te werpen.

Men trachtte hem eerst met e€n zoet
lijnge zooals

t

heet, naar beneden te

er bmand op den bs€n was die hom kÍiigen, doch toèn dit mislukts, werd 6en
(BuÍ() dóóÍ lie\rer niot zag. Oat kwam los schot golost, waaÍdoor hÍ blÍkbaer
hem rr'èÍdacht voor, en, eb de bèkende onbtelde on zich spo€dig naar beneden
kat rlan Van Alphen op de muis, zat onze begai Dóàr werd hij gegrepen on onder
politieman te loeren op den man wiens behoorlijk toszicht geplaatst, in
bewegingen hi.i wantÍouwde.
Het tijdstip \Ían middemacht

dé

reeds heelï

\ooöii,
oude doÍpsklok \,èr-

kondigd, dat de maandag
broken: 't is halÍ een uur.

Dóér hoort

b

hÍ ieb

b

aang+

schuibbn in zln

ht

heefr r6€ds gezien wie
hÍ voor zich heeft. 't ls een oude békende. Daar gaat hij: eerst aan de dèur:
ze is gesloEn, en toen aan't raam en
nabijheid: ha,

ai^,achting zijner o\€órenging naar een
krankzinnigengesticht.

-::§

k

't koí weinig moeite dat op te
schuivgn. Met haast \rerdwijnt het
menschelík lichaam dooÍ het raam

jawel,

naaÍ binnen. Nu wordt hel tijd voor Buk
om op te staan en kalm, zoker ab hii is
van zijn prooi, stapt hÍ op het raam toe
on staat al spoedig naast dsn indÍinger,
in ds gelagkamer van den heer W. H.

van Konilnenburg.

Poliliemen C. Bulk in vol omest.

n

Ouderc Nootdwijkers zullen zich de boedeij Puik en duin aan de
Duinweg nog heinneren. Deze karcktoristiske boercnhoeve stond aan do
Duinweg en werd op ve§chillonde manieÍen vereeuwigd. Zo maakte de
bekonde fotograaf Braakman in opdracht van Kloos in 1905 oen seie
foto's van do hoeve en de bitrlebouwen. Een aantal van doze foto's behield
Kloos zslf: andere exemplaren l<wamen onder andercn bij ptof. Blok èn de
architect Jesse tercchi Daamaast legde Flotis Vorster de boerdetj in 1904
op een schildeij vast. Dit doek hangt in het Kröller Muller Musaum op de

Hoge Veluwe. Fbtis Vetster was een zoon van de renbneester van
Rijnland. Deze liot zich Ve§tor van Wulvorhorst noenen vanwege zijn
vrcegerc woonplaats. Puik en Duin is vanaf 1905 bewoond gaweest door
Dobbo.

Veel mindsr bekend i6
Kiikduin, die ook langs

de
de

boeÍderii
Duinweg

stond. De bor,engenoemde Dobbe
kocht deze 'bouwmanswoning' op een
openbare \íerkoping in í882. Tot dat
jaar was de hoerr'e in handen geweest

van dè Íamilb Zonne\€H. Nsl

als

Puikenduin moet het e€n flinke boerdenj

zijn ge-weest. De koopakte van 1882
vermeldt naast de gebruikèliike
\ÍertÍ€kken onder andere een opkamer,
èen kamhui§, kelder en achterhuis en

De Duinweg, zoals hij et rcnd 1900 hoeft uwezien. Rechts de boerdedj Puik
en duin. De hooibery en een schuur stonden aan de duinkant van hèt weg-
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de nodige biigebouwen. Naast meer
dan 18 hectaren wèide en teelland

stemming tot abraak \erl€end. Van Vliet
waagt in ziin brieÍ of Kloos nog voor de

wodt èr ook gesproken over een boom-

sloop een ondezoek naar hbtorische

gaard en een'bosch'. ZelÍs een zomeÍhuis hooÍde bij de koop. Als 'toe§e' \Erwierf Dobbè het 'eeuwigdurend eÍfpachtrecht van een perceel duingrond'
tegeno\Er de boerdèÍij. Hij moest
dearvoor aan de Staat dér Nèderlanden
Bèn jaarlíks bedrag van een gulden en
vijfirg cent betalen.

oleÈlrihelen wil instellen. Enkele dagen

Het vastlëggen van de geschiedenis
van de beide boerdèriien kriigt in 1926
een aan\ang met 6en brief van de
gemeentearchitect Van Vliet aan Kloos,

de voorgenomen sloop
van dë boederij Puikenduin aangeDaadn wordt

kondigd. De toenmalige eigenaar, Engel
Admiraal, is in april van dat jaar toe-

labr komt er een tweede brief

\ran

burgemeester Van Panhuys o\€rheen.
Ook deze is bezorgd dat er waarde\olle
zaken veíoren zullen gaan. ln deze brief
wordt door hem een steen met opschrifr

genoemd die mogeliik aanwezi) zou
zijn. Van Panhuys is op dit ilèë gekomen door 6en briefrflisseling die hii in
ianuari van datzelfre jaar met Monumentenzorg had gevoerd. Dat ging
ondeÍ andere ov6r de achtergrond van
de naam Puik en Duin. Er werd echteÍ
ook gesproken o\Íèr de boerdeÍij Kiikduin. Bii de sloop van deze boerderij
kwam er uit de schouw een íode
zandsteen waarop onder mèer het

iï

Eon zeer oude Íoto van onbekende hefuomst van een boerdodi in Puik en
Duin. Dit zou de hoove Kijkduin geweast kunnen zijn. Het aantal biigebouwèn dat zichtbaar is klopt redelijk met wat in de notarisstukken wordt ganoemd.

2.
wapen van Philips de Tweede.

gebruik zijn gege\en. Dit'aangezien de
duinen als Graafficheljb WibernissB

Deze steen, gecompl€teerd door twee
rechthoekige stenen, was btj de sloop
van Kijkduin in 1905 niet aan de aandachl van Kloos onbnapt. Hij liet de
stenen door BÍaakman btogÍaEÍen en

bekend stonden,

en d6 gronden

dèr

boerdèrij aan den duin\rcet grensden'.
Als we èr vanuit gaan dat Blok het b[ het

ningswapen van Philips de Tweede is

rechte eind had, stamde ds hoe\É
KÍkduin dus uit de 16e eeuw. DaaÍbij is
het niet onwaarschiinlÍk dat Pukenduin
ook in die tijd is gebouwd. Van deze
laaEte hoe\€ zegt Kloos, na een inspectie vlak \oor de sloop: 'Nieb merk-

aEebeeld.

waardigs ontdekt aan de schooÍsteen of

\€zocht ziin 'mentof, pÍobssor Blok,
een ondezoek naar de herkomst in te
stellen. Dèze komt tot de conclusie dat

op de grote steen het Spaanse ko-

De beide andere

stènen

laten Andries tan Boekhorst en Anna
\€n Woerden zien. Dit echFaar woonde
in het Huys te BoekhoÍst dat aan de
Lange\eldeM€g was gelegen. De al
genoemde probssor Blok achtte het

deuren

en

gevels,

De woning

gebouwd van kbine hand\oÍmsteen,

bij

I cm,4

cm dik. Het

is

í7

fondament

hoe\re Kijkduin in gebruik hadden. Deze
boeÍdeÍij zou aan de Graaf van Holland

bsstaat uit grote moppen.' Lang heefr
Dobbe niet op Kijkduin geboerd. Kocht
hij de boerdèrij in '1882, al in 1905 verkoopt hij het spul aan Henddk Warmerdam. waaBchijnlrjk is dit niet uit getd-

hebben toebehoord

nood geweest. Een aanzienlijk deel van

waarschiinlÍk

dat zij

daamaast d6

en aan hen

in

t-i

aaf_r
;-"'11. f,

ï,:imil

t

F$)I$

Hendik Braakman, huisschildor maar tevens een goed tekenaar, maakte
een fraaio schets van de hoeve Puik en duin. Het is niet bekend of hij dit ter
plaatse, dus voor 1926, heeft getekend, oí naar een foto.
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de koopprijs leent hij aan de

kopeÍ

tègen het nemon van een hypotheèk.
Ook de erípacht van het duin aan de
o\€rkant van de weg gaat in de koop

mee. WarmeÍdam laat

de

boerderij
diÍect na dè koop abr€ken en bouwt op

dezelËe plaats een nieuwe hoe\é.
Deze moest in de jaren vijftig plaats
maken vooÍ twee woningen met enkele
bijgebouwen. Men ging \lan het houden
van \r'ee o\€r naar het telen van bloembollen. De grondèn rondom de boerderij
werden daarvoor omgespoten. Op het
stuk duingÍond aan de o\,tsziide begint

de Íamilie Warmerdam een camping,
beter gszegd, er woídan daar huisjes
gebouwd \oor recraatie\€ doeleinden,

huisjes ook een oude vliellmachine en
een tramvíagon. Ook deze weden in de

zomeÍ bewoond, de familie Van der
Broek in de tram en de hmilie Brabant in
het vliegtuig. Als jongens uit het dorp
wèÍd er door ons ook wsl eens op het
tsnein gekampeerd. Mrjn neef Cor
Barnhoorn zat iÍl Leiden op de hbs met
kindersn van deze Leidse hmilies. Op
hun uitnodiging mochten wij daar dan

wèl eens in een tent slapen, Het enEe
dat ik m6 er nog van herinner is ds kou

's nachts hebben geleden.
Uiteindelijk zijn de huisjes \Erplaatst

die we

naar de ovezijde, op een stuk grond van

de familie Van den Berg, en is het duin
afgegraven.

Het zïn vooral mènsèn uit Leiden, met

name winkelieÍs

uit dè

Haarlemmer-

Zoals gezegd lbp het met de hoele Puik

straat, die hb[ de zomers gaan doorbrengen. Op het duin stond nàast de

en duin niet beter af. Dobbe betrok in
'1905 de hoe\e nadat hÍ Kíkduin had

eigenaar, Hendrik Warmerdam, nam de stenen mee naar zijn woonhuis in
Vogelenzang. Hèt lag in zijn bodoeling de stenen in zijn gevel te laten
inmetselen. Of dit ooit is gebeud is niet bekend.
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r/erkocht. Hij huuÍde dè boerderij van
Verster van Wuherhorst, de al eerder
genoemde rentrneester van Rijnland,
totdat hrj, na de \Íerkoop aan Admiraal,

weg als zijn eigendom. B[ een rechEaak

weeÍ moest \Érkassen.

ln ruim twintig jaar heeft Noordwiik zo
twee monumenten uit de jaren 1500

ln

augustus
1926 valt het doek \60r de tweede oude
duinhoeve aan de Duinweg. Engel
Admiraal geeft opdracht voor de abraak
en hat \an het puin de weg \,ErhaÍden.
Ook hí gaat bloembollen telen op het
land langs de weg, de weilanden \erder

tegen de geme€nte haalde hij deaÍin
ook zijn gelÍk.

verspeeH. lgnatius Dobbe raakte op
deze wijze twee maal het dak bo\€n zijn

hooft kwijt. Hij lerhuisde

uitèindelijk

naar Schagen, Waarschiinljk \Ezuchtte
hii daar wel eens (net als Maaíten Cees

die van Zee naar

weg van de duinèn waren b! de \EÍ-

Duyndam,

koping door Denys Marbus gekocht.

bejaardenwoning in Boerenburg moest):

Veag kan ik mii nog herinneren dat

'Ze

Admiraal,

Samaria.'

en later zijn neef

Jacob

Verloop, ie soms de doorgang op de
w€9 weigerde. HÍ beschouwde deze

Noordw',L rJn

Zc€

H Cd.n op

d.

een

hebben me verbannsn naaÍ

Willem Baalbergen

Bourev,rC

Nosta/glsch€ foto van de Noordwijkse Koningin Wilhelminaboulevard toen
hij nog do mooiste van Nededand was . Do foto is betrckkelik koft na de
oorlog genomen, want de vuudorcn is nog in camouflage+leuren. Links
voonan de reuzekijker van Schoffelaat Klotz, waamee tegen een kleine
veryoeding ovedag de bewegingen op zee konden wotden gevolgd en
's avonds betgon op de maan to zien waren.

%
Op dezé en de volgende pagina dtie doot Sjaak Dokker ingezondon
strandfoto's.

Achterste Íij van links naat rechts: Genit Dekkor, Antoon do Jong, Jo van der
Bent, Thso Groenendijk, Jan van der Eent en Leen van Beelon.
Voorsta ij van links naar rechts: Jacoba van der Bont, Mafie van Delft, Pietie
de Bruin, Nel van der Bent, Klaadje van den Hoonaad en AaAè Hazenoot.

Groenondijk, Jo van der Bent, Jan van dèr Bent en Antoon de Jong.
Voorste dj van links naar Íechts: Jacoba van der Bent, Aafro Hazenoot, Nel
van der Bent, Piatjo do Bruin, Klaadje van den Hoonaard en Maie van Delft.

%

Achter van links naar rochts: Leon van Eeelen, Gefiit Dekker, Anton de Jong.
Voor van links naar rechts: Theo Arcenendijk, Jan van der Bent en Jo van

daÍ BenL

Beschadigde íoto van een klas van de Kokschool aan de Nieuwe Zeoweg.
Achtein staat meestet Wogers. Graag opgave van namen.
lngezonden door mevrouw C. Molowater de la Rive gox.
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school hebbèn wè tijdens
geschiedenislessen allemaal wel
esns gehoord van de kreet 'Radeloos Reddeloos - Redebos,' Het jaartal was
1672 en in onze herinnering is mogeuk
ook nog bl{\ën hangen dat het iets tè
maken had met de zo\ieelste Engelse
oorlog. Om het geheugen op te hissen,

de

goedtheden als \Íoor desè
genbten mogen, hebb€n derhah€ goet

ge\onden geresohreert (besloten) ende
gekèurt (gewettigd), sulcx sii keuren

ende ordonneren mitsdesen, dat voor
desen jaers XVlc tweeense\€ntich op
den 2'len augusti eflde volgende dagen

als wanneer t naer ouder gelvoonte
3'en ons land, toen nog de alhbr kermis soude wesen, nbmant
Verenigde Nederlanden geheten, wed met oenige kramen ofre coopmandoor zowel Engeland en Frankíjk, als schappen hoedanich die souden modoor Keulen en Munsbr de oorlog !er- g6n sijn, sullen mogen \ÍooBiaen, ofre
het betrof de

klaard. Er kan gerust gesteld worden dat
er van enige onrust sprake is ga,t/eest

des€lw te coop presenteren, nochte
oock eenige dlfblaers (dobbelaars),

en dat dit ook in ons rustige doÍpje de
nodige schrik heeft leroozaakt. De
phatselijk gënomen maab€gelen spreken dan ook du jelrike taal, getuige het
hieronder gereproduceerde këur vàn 10
augustus 1672, waarin de offcier èn
burgamsesters \Ían NoordwÍk vaststellen dat, in veóand met de tiidsomstandigheden, dB kermis van 21 augustus

speeldeÍs, ofte vertooningen sullen mogen werdén voorg€stelt ofre danserijen.
MaeÍ dat de keÍmisse vooÍ desen jaérs
ge€nsints gehouden, ende sulcx alle 't

en de daarop \olgende dagen

geen

doorgang zal vinden.
oen heer officier ende burgemeesteren
der wije heerlijcheden van Noortwijck,
considerende (overwegende) de

jegenswoordige bedroeroe

tidt,

indè

geene enichsinb naer publique kermisse is smaackende, behooíijck geweert sal werden op pene (bestraffng)
dat de oveÍtreders daff o\rer sullen
\ëöeuÍen een boete van tien guldans
ende da€renbov€n naer ëxigantie (eis)
\€n saecksn, arbritÍalijck werdèn gècorrigeert. Actum den 10en augusti tweèense\entich. Naer voorgaende clockegekbp gepubliceert ten dage als \iooren.
Om het aangekondigde \Éóod ook in de
werd

welcke Godt AlÍnachtich ons lb\é wïde omtrek bekendhsk te gswn,
vadeÍ'lant door het beoorlogen van twee
machige Coningen onse nagebueren,
hèeft geli€\Ën te besoucken, sodanich
geworden de
dat ons Rhijnlant
uiitterste fruntuijr (frontier), sïnde't sehE
\erooÍsaect door onse groote sonden
en ongèrechticheden,
als wulps-

is

in

gepubliceerd in (\eÍmoedelïk) de
Oprechte Haaíemsche Courant. ln de
dorpsrekening staat dit gememoreeÍd
als: Aen Abreham Castèleijn, courantier
tot Haerlem, \oor in de courant te drucken hèt leöot \En de kermis tot Noort-

dit

wijck, met port van een brieff, samen \,ol-

heden, o\Erdadicheijt, daÍtelheiit en gèns aenteeckeninge lpond Vl schellinanders gepleecht daer aen wl ons in gen.
dèse tijt niet alleen, niet lerder behooren

schuldich

te maecken, maer in

tegen-

deel ons sodanich te beteren, ende
onse sonden af te laetèn, dat de toorn
Godts wederom van ons aEewendèt
werden, ende wlj siine Goddelijcke

Het bleek eÉn \€rstandige in\ÍÉstering te

zijn geweest, want de Verenigde Nedèrlanden tradon als ovèÍwinnaars uit hèt
strijdpeík en het heeft langer dan een
eeuw geduurd eer de vierde ronde weÍd
uitge\rochten

.

Herman ScheMs

2A

KhIÀIEGEZOCHT
TÍdens het stralende weekeinde van 17

en 18 juni 2000 \ond de NooÍdwijkse
Tuinmarkt phats op het Lindenplein.
Voor de leden van de klederdrachtgroep
GON is dit weekeindè ieder jaaÍ weer
een gezellige gebeurtenis.
Ten eerste voor henzelf, maar ook omdat er zoveel leuke reacties komen van
het publiek. Er werden heel wat foto's en
video's van de drachten gemaakt, door
mensen uit diverse landen, zoah Australié, Afrika, Duitsland, Engeland en
niet te \€rgeten Nederland.

Deze keer hadden Eli en Sjaan van

Kekeren-Brouwer een primeuí in de
vorm van een mooie, oude kindeMagen
met rotan bak. Zij kochten die wagen
een klein jaar geleden op een antiekmarkt. Eli restaureerde
maakte
schoon, Sjaan naaide het tijken bedje,
gevuld met zeegras, lakenges, kussentie
en een doorgestikt satinet dekbedje.
Ze vonden ook nog mooie antieke kinderkleertjes. Maar waar haal je nou zo

en

gauw een kindje vandaan? Gelukkig is
een !€n de ledèn zwanger. Tot zolang
spelen Eli en Sjaan dat ze grootouders
-museumpop'.
ziin van een
HARTELUX DANK
De klederdrachtgroep is heel blii met de
hulp van naaisters, breisters, coupeuse,
schoenmaker en stomerí, die zí geheel

wjwillig aan ons ge\en.
HieÍvoor onze hartelijk€ dank.

Tekst Siaan van Kekeren-BrouweÍ

Íel.

071-3615237
Foto: Dick van Rijn.

N

Deze schilterande Braakman-foto is ingestuurd door de heer C.H. van der
Níet in Katwik, díe haar kroeg van zijn bro6r Leo van der Niet. Lao van der
Niet wetut bij de vuilafuoerdienst van de gemeonte Noordwijk en heeft de
foto gered van de vuilverbranding. Wie weet wie erop staan?
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ln één van de Blauwdotters stonden

ln ien van de Blauwdotters stinge onder-

onderlaatst de winkels uit de Buurt. Er
waren er veel niet bÍ. Wè hebben ze

lest de winkels uit de Buurt. Our wazze
dur een eel deel iet bÍ. We ebbe ze

daarom nog eèns op een ri.itje gezet.
Zoals jullie zien zijn er meer dan dat er
in stonden. Misschien kunnen jullie ze
er nog eens inzetten, en dan krijg je er
misschien nog eens commentaar eÍop.
Mijn schoonvader "Jan Oliè' heeff in deÍ
tíd ook wel stukies in de BlauwdotteÍ
geschÍè\,/en, dus dacht ik laat ik dit brieie

in het NooÍdwijkse dialect er blj doen.
Allemaal de groeten van:
Grietie en Kees van der Niet-Hazenoot.
Jan Steen
Wamelink
Schreuder
Essy
Piet Plug (dikke Piet)
Leen van Ouyn (achterom)
Timan
DrukkerÍ Dekker

daarom nog ur is op een rijtje ezet. Zo as

jullie ziene bènne dur \€ul meer as dat
ur in stongen. Meskien kenne jullie ze
duÍ nog ur is inzette, en dan kraagie
miskien nog ur is kommentaar dur op.
Miin skoönvader "Jan Olie'eb indertijd
ook wel stikkies in de Blauwdotter
eskre\€n, dus docht ik laan ik dut briefie
in ut Noodukopzees dur bÍ doen.
AllegaaÍ de groette van:
Grièti€ en Keès \ran der Niet-Hazenoot.
Kapper en fotogÍaaf

Slager
San itair
Manuíacturen

Bloemen en planten
§choenmaker en koster
Kapper

Jan Haak

Verfwinkel

Frltsie Baalbergen
Bank

Drogisterij en klompèn
Horlogemaker
Sigarcn en sigaretten

Marietje van Steyn
Kapper Vos (bo\En)

Kranenburg

Mèlkhandel

KoelewÍn

lJs

Engel van der Niet
Jannege Potter

Groente en fruit
Snoep / later Verhaar

Van RijswÍk
C houffour-Grootenboer
Dames Van Bévèren
Malle Piet
Hotel HoÍ
Van Riel
Maartjè Plug (Jan Da)
Oe Krulrer
Jo van Kan
Opslag Toonen

Chouffour
Schrier

kof€ en thee
Kruidenier
Herenkleding
Chocola
Kapper
Daar is ook het posuGntoor gewe€st
Kapper
Kruidenier
Groente en fruit
Sigaren en sigaretten
Bedden en dekens
Sanita ir

32
Warmolts (Vèldman)
Van der Bergh-KÍol
Van den Berg
Ruys
J. van Rooyen

Baalbergen
De Hollander
Huize Van Wsly
Toonen
Van Amerongen
Kees Hoek
Jos van WÍk

Gasthuis
Jo de Ruiter
Kleuterschool

Delicatessen
Schoenen èn administratiekantoor
Schoenen
Kantoorboekhandel
Bakkeí
M an

ifactu

re

n

Kruidenier
Chocola en gebak
Drankenwinkel
Kruidenier
Slagerij
Drogisteri,
Elektricien

Van Exter
Van deÍ Berg

Bakker

J. de Lange
Van Egmond
Valentgoed

Rijwielen
Melk- en kaashandel / delicatessen
Bazaat

S

lage r

Foto van de Land- en Zeemacht Kustwacht te Noordwijk aan Zee. Geheel
línks mot snor F. Ouwehand.

lil

Uit de Noordwiiker van 12 mei 1934.

60 jaren huwelijkstrouw te Noordwijk.
Het echtpaar Steenvoorden.

Maandag 14 mei a.s. hoopt het echpaer

Het echbaar heefr èen talÍiik nageslacht.

LeendeÍt Stèenvoorden én Hendrica

Het aantal kinderon, kleinkinderen en
achterkleinkinderBn bedraagt niet minder dan 75! Als bijzonderhei, kunnon wij
nog veÍmelden, dat deze allen te Noordwijk wqnan:
Het zal deze krasse oudjes op hun bestdag wel niet aan de nood(p belengstelling onbreken!

SteenrrooÍden, wonende ïramweg 45 te
Noordw0k, ziin 60-jarEe echtwreeniging

te herdenken. Oe oudies respectivelÍk
83 en 79 jaar oud, veóeugen zich nog in
een uitslokende gezondhoil. Vooral de
bruiCegom is nog zeer kras; dsze maakt
nog iederen dag frinke wandelingen, terwijl de brui, nog het huishouden doot.
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