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KIJKDUIN

Blauwdotter íí6 stond een artikel
over Puik en Duin. Daarbij is een foto

ln

afgebeeld van wat mogelijk de hoeve
Kijkduin zou kunnen zijn. Dhr. E. Plug
maaKe er ons op attent dat het echter
een foto van een tekening van De Kroft

betreft. De tekening is gemaakt door
Ludolph Berkemeier. Nog steeds dus
geen foto van de boeÍderij Kijkduin. Wie
helpt ons er aan?
HERINNERINGEN

Even een reactie op de foto in Blauwdotter
118, blz. 11, personeel van bakkerij Van

Rooren. MevÍ. Klooster-Bedrn is waarschínlijk in de war met de naam van
mijn vader Kees Plug (Kees Da). De
persoon geheel rechts is Jaap Plug,
zoon van Kees Da. Ook het jaartal klopt
niet, want in 1938 was ik 12 jaar. De foto
is denk ik in 194í-42 genomen. Het was
in de bonnentijd.
lk herinner me van de foto Nico Bedijn.
Wijwoonden toen nog in de Schoolstraat
tegenover Van Asten. Nico werd aangereden vlak bij ons huis en werd met
schaafwonden aan armen en benen
binnengebracht. Op de divan met plastic
tafelkleed er op werd hij met jodium
behandeld. lk hoor hem nog kermen.

Zijn moeder (weduwe) woonde op

de

Bloeddam en daar mijn vader een
vriend van haar overleden man was (ik
meen Teun) hielp hij haar met veel
dingen, waarschijnlijk ook omdat hij
oudeíing was, en ging ik wel eens mee.
Vanuit de lagere school (van Bardel
meijeo kwam ik minstens één maal per

week bij zijn moeder (l\4arie) een
snoepje halen. ln die tijd werd je per
week uitbetaald, en wanneer ze dan
Kap zatzei ze allijd: "Het is niet veel want
het is vrijdag en de lamp hangt voor-

over", waar ik natuurlijk niets van begreep toen. lk herinner me dat ze erg

dikke brillenglazen had.
Toen genoemde Íoto genomen is heb ik

daar

in de

vakantle (van

de

NIulo)

gewerkt. Het was een leuke ploeg van

eerlijke, hardwerkende jongens.

De

Neut (Noteboom) werd er vaak tussen
genomen omdat hij altijd hapte. lk weet
nog dat we met de hele ploeg gingen
zwemmen en toen ik in een soort mui
raakte heeft Kees van Rooijen me eruit
getrokken.

lk was natuurlijk niet betrokken bij

het

bakken, maar zo'n beetje krullenjongen.
Koekjes sorteren, beschuitbollen doorsnijden enzovoort. Eenmaal hebben ze

2

me weggestuurd om "Het spit van de
Sprits". Toen ik het dooÍhad ben ik de

halve dag weggebleven. Ook moest ik

mevrouw

Van Rooren helpen

l\4ocht er, uit welke hoek dan ook, reactie
komen, dan houd ik u op de hoogte.
Ees Aartse

Groot Hoogwaak 211 'Oranje'
2202 TZ Noordwík
Tel. (O71) 36S11

met

bonnen sorteren en opplakken.
lk heb daar een leuke tijd gehad en heb
er goede heÍinneringen aan.
Jaap Plug te Arnhem.
LANTAARNOPSTEKER

ln BlauwdotteÍ 118 (voorjaar 2001) heb

ik gevraagd of lezers het straatdeuntje
dat door de jeugd werd opgedreund
tijdens het aansteken van de gaslantaarns herkenden. lk heb geen enkele
reactie gekregen. Een teleurstelling?
Natuurlijk niet.
Het betekent wel dat dat straatdeuntje in
ieder geval niet bekend was in Noordwrjk.

Het betekent tevens een bevestiging dat
mrjn schoonvader dooÍ de vele verhuizingen an zijn jeugd bepaalde indrukken uit
zijn Jeugd toch vertaald heefr naaÍ zijn

jeugdlieÍde Noordwijk.

lk heb ook geen reacties uit omliggende
gemeenten gekregen. Wat in Noordwijk

nooit gebruikt is, kan

in

Leiden en

omgeving normaal zijn geweest. Helaasl
Wie helpt me verder! Zo'n opzegdreuntje is nret vezonnen. Volgens mi.j
moet, ergens in Nederland, dat bekend
zrjn.

De Blauwdotter komt ver. Hieronder
helhaal ik nog een keer dat opdÍeunversje dat de kinderen 'zongen' als de
lantaarnopsteker door de straat kwam.

HÍ komt aan.....
Hij zet neer....
Hrj klimt op ....

Hij doet aan ....
Hrl klimt af ....
Hij pakt op.....
Hij gaat heen ...

Dit is een Íoto van een door

de

kunstschilder Berkemeiet gemadkto
tekeni ng van Cornelis Plug (gÍootv dder
van Kees Da).

Geboren 11-06-1831. overleden 2U
05-1909, gehuwd met Adelaida,
(Daatje) Johanna Statu. Vandaar Jan
ven Daatje ofrewelJan Da, deopavan
Kees De
Hi wasvisser en heefr gevaren op een
China Clipper om thee uit China te
halen.

lnzender: Kees Da Arnhem

"Door

al wat

duivels

is, dooÍ

mijn

Op 7 december 1893 vestigde Braakman

vija'lden in het werk gesteld om mij zedeljk en moreel in de ogen der weldenkenden te vermoorden en mij voorts
ook financieel ten onder te brengen, heb
ik veel geleden.' Bovenstaande ontboezeming van de hand van Braakman
verscheen op 23 januari '1925 in De
Noordwijker. Uit deze hartenkreet blijld
duldelijk dat de fotograferende fietsen-

zich als Íletsenmaker aan het Schie rn
Noordwijk. HÍ trok in bij de Íamilie Van

maker niet alleen vrienden onder zijn

moet

dorpsgenoten had. Zijn onconventjoneel
gedrag en zijn ingezonden stukken in de
plaatselijke pers, waarbi.i hij geen blad
voor de mond nam, werden hem niet
altijd in dank afgenomen. Al met al is

Braakman een opmerkelijk man geweest, op meer terreinen actief dan de
Íietsenmakerij en de fotografie.

der Weijden en was toen dertig jaar oud.
Al begon hU reeds voor de eeuwwisseling te fotograferen, zijn hooÍdberoep
was toch het verkopen en repareren van
Íetsen. Hij begreep al snel dat goede

waar en goed vakmanschap niet

Vol-

doende zijn om aan de kost te komen, je

je waren ook aanprijzen. ln de
Noordwijker veÍschenen om die reden
advertenties die op zrn minst opvallend
zijn te noemen. Gewoonlijk in de vorm
van een versje en verlucht met een spotprent. Landelíke en plaatselijke bekend-

heden werden daarin op de hak genomen met als slot het aanprtzen van
zijn íetsen. Een mooi voorbeeld, deze

maal niet op rijm,

is de

volgende

advertentie:

NOORDWIJK, 7 lllet 192t.
XEN WÀBE §ESCHIEDENIS:
de gomeente Blommon oyorlooal alozor tlrgon f'rans Wittobol.
DilIoliik rlecht § Íntreile ln hot Eomolsche Biik to iloon. 0p ilo
gobruihol{ito yr&tou yeB Potrus on de vorklarlng yetr Itrlttobol
ilot h[ ]akkor gowoort !rB§, koe L[ geen toegrug kriigon vegens
LoÍ ofkniipon ilor fralqios. Tf'tttobol glng doern! aan 't roplicoeron
ovor toyrodotrholil iler klrnton oaz.; 14 jaar hoil hii op oon flots
vcn BBAÀÍ rN, §Cf,I§§fElÀï Io, 2 ilo tl&nton ilo brooqo§
bezorgil. Wat mB lo, nogt Potrur, 14 jaar op eon ffets y&n B&AIKÀN goreiton, kom itorloliik lrlnaen. It heb co[rlgtro!, 0m olkoon,
dio otr) osn ffets ral BB,{ÀtrIÍJlItÍ hoeft goretlen ikileliik bhneu to
lÈto!, ilIo'hob}gn ol gonoog hel op oarilo goheil. .Lllo oonou.*ontsr

In

vm BBIÀf,fAlt lunnotr dlt getllgo!. Wittobol torriiilo: zoo
holpt nu l&Btor otr kraoileproken mii ln ilon heuol ! 't Was tooh
86

HIlt

Twee foto's van de ijwielhandel en fotograiie van Braakman in de Schiestraat in

Noordwijk-Binnen

l-l re' rs hcl

6edLooPtt
s.dres
wtq&tlJoEq.
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Een prangende vraag is de volgende:
Zou hij met Frans Wittebol een plaatselijke bakker op het oog hebben gehad?
Gezien de zinsnede over het afknijpen

van de 'fransjes' is dat niet onwaarschi.jnlijk.

ln januaí 1914 gaf Braakman, bij het
uitschrijven van een schaatswëdstrijd,
de NooÍdwijksche lJssport-Courant uit.
'Een gelegenheidsblad voor ijsvermaak
en liefhebberij armenbijstand', was de
ondertiiel. De door de deelnemers behaalde prijzen dienden zi.j uit te keren
aan 'behoeftige weduwen en gezinnen,
waar zieKe oÍ lichameiijke gebreken van
het hoofd des gezins ootzaak zijn van
gemis aan geldelijk inkomen.' Vanzelfsprekend in deze krant een grote advertentie waarin hij zijn eigen nikkel- en
moffelinrichting onder de aandacht
brengt. Hij beperkt zich daarbij niet tot
Íietsen, ook lichtkronen en lampen kan
hij zodanig behandelen dat ze niet van
nieuw te onderscheiden zijn.
ln het archieÍ van Kloos bevindt zich een

zestal boekjes uit '1913-1918, met als
opdruk: 'Vrede en Voorspoed zij u
toegewenst door J. Braakman.' Deze
boekjes verschenen steeds rond de
laarwisseling en bevatten naast zijn
beste wensen aan de inwoners van
Noordwijk voor het nieuwe jaar, verhandelingen over zaken die dat jaar in de

graaf is geweest is zeker. ln het boek
lvlet Braakman door Duin- en Bollenstreek, dat dooÍ de prentbnefkaartkring
is uitgegeven, komt zijn vakmanschap
duidelijk naar voren. Direct na zijn komst
naar Noordwijk begon hij het dorp en de
omgeving op de gevoelige plaat vast te

leggen

en deze opnamen als prentte geven. Het genoemde

briefkaaÍt uit

boek geeft daar een goed ovezicht van.
Deze ansichtkaarten zijn van een zo
goede kwaliteit dat zij een collectersitem

zÍn geworden. Een'Braakmanneije' is
rn vezamelkÍingen een begrip. ln zijn
leven, hij stierf in 1932, bleef zÍn fotowerk niet beperld lot de karakteristieke
plekjes van het dorp. Ook personen en
gebeurtenissen werden vereeuwigd, steeds afdrukken die de toets
der kritiek kunnen dooÍstaan.

tal van

WERELDTAAL
AI in de jaren dat hij in Hillegom woonde
hield Braakman zich bezig met het
opzetten van een wereldtaal, een van de

vele die in de 19e eeuw werden uitgedacht. Hij noemde het El lvlundolinco,
een internationale reis- oÍ handelstaal.

ln 1888 kwam van zijn hand een boekje
over deze taal uit, dat in '1894 een herdruk beleefde. Braakman gelooÍde
heilag in zijn schepping: 'Men moet zich
trachten te overtuigen van het werkelijk

in binnen-

nut ener wereldtaal in onze dagen;
thans, nu men reist naar Londen,
Rome, SL Petersburg, Parijs, Beíijn,

buitenland Speciaal de 'Pruisische
soldaterij' moest het daarbij ontgelden.
op de achtezijde van de boekjes steeds

Keulen enz., nu men op alle spooMegen
aantreft... zou nu ene taal...voor zulk gebruik

belangstelling stonden. Daaruit komt
naar voren dat hij niet veel op had met
politieke en kerkelijke leiders

en

een adverteníe waarin hij de Noordwijkers oproept hun fietsen toch vooral
op het adres SchiestÍaat 2 te kopen.
FOTOGRAAF

of

Braakman een goede fietsenmaker
was weet ik niet, dat het een goede foto-

en in vele stations buitenlanders

naet te verkiezen zín boven zoveel
verschil van natuurtaal?' Naar zin

mening was het gemakkeli.ik te leren:'De
Hollander, die zijn moedertaal machtig
is, leert Mundolinco in 3 a 4 dagen, sommigen ook in 3 a 4 uren doch de ltaliaan
leert haar in minder dan een uur.' Kloos
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schrijft later dat de taal van Braakman

als een nachtkaaÍsje uitging. Het

in

1887 onÈtane Esperanto verdrong de

schepping

van de ietsenmaker

uit

Noordwijk.
VOORDERECHTER

Braakman bewonderde zijn moeder en

liet om die rèdèn 'den tijd van

het

huwelijk passeren' en trouwde niet. 'Er

zÍn

mannen, die zich laten verleiden

aangehouden op verdenking van ontuchtige handelingen met minderjarigen. Met deze Gool had Braakman in
een ingezonden brief in de Noordwi.iker
kort daarvoor de vloer aangeveegd. De
zaakwaat het om te doen was betrof het
plan van Gool om de Noordduinen te
sluiten ter voorkoming van onzedelUke

handelingen.

Was de

arrestatie de

wÍaak van de politieman? Feit is dat
Braakman uiteindelijk door het Haags

door een slechte vrouw, er àjn er ook,

Gerechtshof tot een jaar gevangenisstÍaf

misleiden door een
schone vrouw, schriift hij in een van de
al genoemde nieuwjaaÍsboekjes. Met
uiEondering van zijn moeder had hij het
dus niet zo op vrouwen. De schrijvers
van het boek met de prentbÍiefkaarten

wordt veroordeeld. Met de geciteeÍde
woorden in de NooÍdwijker probeert

van Braakman suggereren dat er van-

schaduw in zÍn gemoed met hem mee

wege zijn aversie tegen vrouwen laster-

gin g.

praatjes oveÍ hem rondgingen. Dat
leidde er toe dat hÍ in 1923 door de

Ret: Bultink,M.C.J.e.a., Met

die zich laten

commisaaÍis

van politie Gool

Braakman aan het begin van '1925 zijn
leven in NoordwÍk weer op te pakken. ln
een necrologie schrijft Kloos echter dat

in zijn

laatste jaren

een

donkere

Braakman

dooÍ de Duin- en Bollenstreek

werd

J. Bnakm an : O nconve ntionee

Willem BaalbeÍgen

I-

Een gasprek tussen./bngers eind jaren veeiig.

NooÍdwijkers gebruikten vroeger, nu
ook nog wel, maar minder, veel volksnamen om straten of buurten aan te
duiden die niet de status van 'ofÍicièle'

Via een vezonnen (hoewel?) gesprek
probeer ik zoveel mogelijk van die

namen hadden. Soms kreeg zo'n volksnaam jaíen later wel een officiéle status
compleet met een echt straatnaambord.

namen vergelen. Zo'n verhaal over oude

Voorbeelden

zín: de

volksnamen De

plaatselijke niet officiéle benamingen te

gebruiken. Natuurlijk ben
benamingen

ik

plenty

kan natuuÍlijk op

vele

manieren geschÍeven worden. Maar wal
let ul

Nieuwe namen zoals Tranendal,

Grent en Dompad kregen in respectievelrk 1960 en 196'1 de ofiicièle status van
straatnaam (met bord).
Sommige persoonsnamen hadden toen
geen nadere omschrUving nodig. Voor
spíkers ging je naar Jozua (MoeÍkerk)
en voor sigaretten e.d. naar De Spreeuw
(Dirk van der Niet). Dat waÍen toen

jongens wat ze die vrije maddag zullen

begrippen als de Hema, Zeeman e.d.

gaan doen.

Suikerbuurt, de Twaalf Apostelen, Gat
van Palace worden niet gebruikt omdat
deze van na 1950 en belrekkelijk'nieuw'
zrjn.

Woensdagmiddag. Vrij! Op de brug bij
de Weteringkade oveÍlegt een groepje

oude

'Laten we naar de Zuidduinen gaan
naaÍ de bunkeÍs (1). Dan een beetje

benamingen in de vergetelheid te raken.

raggen bij de Twie Duintjes (2) en over

NU,

Helaas dreigen veel van

die

Picl Heins,Éà1. Noordwil aan Zeè.

De Píet Hein

9
strand terug en bij de Laatste Villa (3)
o m h oog.'
'Kan. Gaan we via de Vollebaan (4) en
het Vinkenlaantje (5) naar De Zuid of via
het Dompad en langs Villa Ruijs (6),

'Nee jongens, laten we de noord in
gaan, over skand tot het End van 't
Draad (7) en dan over de MuuÍ (8) en
door de Dennen (9) terug.'
'Joh, dan ben je zo terug. Dat is een
kippeneindje.'
'Jan heeft gelijk. Daar is geen zak aan.
Laten we over de Panhuys gaan, door
de Piet Hein naar de Buurt (10). lk heb
van m'n moeder wat centen gekregen
en dan kopen we bij Engel de Witt een
zak zeekaken.'
'Kan je voor die centen geen sigaretten
kopen bij De Spreeuw?'
'lk heb uit de shagdoos van mijn vader
een pluk shag gejat en wat vloetjes.'
'N4ag ik de flots (1 1) van je?' riep er een.
'Jrj kfljgt de flots. Jij was de eerste die
riep.'
SPIJKERS BIJ JOZUA
'Ja,'zegt een ander, 'en dan een beetje

raggen in het Zandgat (12) en over de
Blonde Duinen (13) naar de Wurft (14).'
'Da's een goed idee, want ik moet van
mijn vader bij Jozua nog wat spÍkers
kopen. De Grent is dan vlakbij. Als m'n
vader thuis komt is Jozua al lang dicht.'

'Oké jongens, we gaan naat

Zee.
Bannen doen we volgende week maar. lk

hoorde van mijn vader dat er weer
beuker'rnootjes

zijn in het Varkensbos

(15). lvijn vader en moeder zijn zondag

via het Westend (16) de Plaats {17)
omgeweest en over het Achterom (18)
terug gegaan. Zij vertelden dat er weer
veel beukennootjes waren.'
'Kunnen we volgende week naar De
Kom (19) beukennootjes zoeken. Lekkerl

Je moet ze wel een beetje poffen in de
koekenpan.'
'Beukennootjes zijn slecht, weet je dat?'
'Ach man, lazer op. Ja, ais je een mud
opvreet, dan zal dat best slecht zijn. We
komen niel aan een mud.'
'lk moest zaterdagmiddag bii mijn oom
rn de Elf Huizen (20) een geslacht konijn
brengen. lk heb de fiets van mijn vader
gepikt. lk bën via de Skuine Laan (21) en

Groet urt NooRowrJ( n. zeE.

-....-

oo.psil.ai! ,
De Punt.

lo

Al wat oud ismoet verdwijnen
Veel heb ik al heen zien gaan
Nu zal ook het einde komen
Van de oude Schuine laan
WaarvooÍheen nog bomen stonden
ls een kale zandwoestin
Overdie of vier maanden
Zullen daar ook huizën zin
Verder komt er een verkeersweg
Een moderne autobaan
ln het haft getroffen ligÍ daar
Noordwijks oude Schuine laan
Wat 't strand voor Noordwijk zee is
Duinen en sladtsbosbeheer
Dat was jij, het schuine laantje
Voor de padrtjes van weleerHoeveel schone toekomst plannen
ln het zilver licht der maan
Smoedden Noordwijks jongens, meisjes
ln de oude Schuine ladn
't Was het jachtgebied van Amor
Cupido vond er een taak
Wanteen veld van workzaamheden
Lag er voot de lieíde braak
Hoeveel oudjes die gaan wand'lon
Lopen door de Schuine laan
En zièn jeugd èn liefdes drcmen
Voot hun geestesoog weer gaan
Deiig, veoftigjaren gaan zij
Even terugweerin de geest
En zi zeggen tot elkaar dan:
"Ja, wat ishet mooígeweest."

Daar ligiij, in I haft getroflen
Oude trouwe Schuine laan
Diehaar, mooi romantísch plekje
Ook mel jou is het gedaan
Maar wal men ons zdlontnemen
Onverureèmd blijft één ding
Het blijft ín ons haft geschreven
Dankbare heinnering.
Want jij zult bij duizendta en
/n de geest steeds yo oibestaan
Die geluk en lielde vonden
ln de oude Schuíne laan.
Uit de Zeekant van 16-06-1950

het Laantje van Wassenaar (22) naat de
Boerenkant (23) gegaan. Mijn vader
waarschuwde me altijd om niet met de
íets over dat laantje te gaan. Er liggen

daar allèmaal scherpe, kleine keitjes.
Natuurlijk had ik een lëkke band. N4ijn
oom heeft de band geplakt anders had
ik thuis flink op m'n lazer gekregen.
'lk moest zondags mee naar opoe in de
Schans (24). We weÍden in de kortste
keren naar buiten gestuuÍd. We maakten
alleen de boel maar vuil. Geen sodemieter aan daar. Ja, je kan de Keuvel
(25) oÍ de Schans in, maar daar is ook
weinig te beleven en in de Prjp (26) ook
niet. ln de bocht bij het Raadhuis heb-

ben we centen en wat spíkers op de
rails gelegd. De centen waren zo plat als

een dubbeltje.' Gelach. Ze voelden de
humor. 'Je krijgt wel leuke spijkers als
de tram erover gegaan is.'
'Nou jongens wat doen we?'

'VooÍstel.' schreeuwde

er een. 'Naar

Zee over de Panhuys...'
'Dahlia. Kunnen we gelijk kÍken of er
nog sallies (27) zijn.'
'Goed, Dahlia dus. Dan de Piet Hein,

door het Schreuderslop (28) naaÍ

de

Buurt. De Punt (29) laten we links liggen.

We hebben daar naks te zoeken. Oan
door 't Stille Zuie (30) en oveÍ de
Bloeddam (31) en Bokkumdam (32)
naar de GÍent. Dan kan jij bij Jozua Je
sprkers kopen.'
'Gaan we nog naaÍ het Hol van Tappies
(33)?',

'Daar word je in de korbte keÍen weg-

gejaagd. Nee, naar de Wurft, beetje
raggen in de Blonde Duinen en in het
Skuitegat achteÍ Seinpost.'
'Als we dorst krijgen kunnen we bij m'n
tante op de Lange Dam (34) wel water
drinken.'
'Oké, kom op jongens! We gaan.'
'Mogen w, mee?' vloegen drie meEjes
\an 12, 13 jaar en stonden hoopvol te
springen.
Een verbjjsterende stilte. Hoongelach.
Het antwoord was duidelijk. Ze mochten

niet mee! Het ideel lMeiden meespelen
met jongens van '13, 14 jaaÍ. Dat kwam
later wel

Kasteel Ruijs.
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TOEUCHÏNG

lk denk toch wel dat de wat

jongere
NooÍdwÍkers moeite hebben met de

van sommige namen. Hier
volgt een nadere toelichting van de
'moeilijke' namen in volgorde van het
vertaling

verhaal.

1. De Bunkeís: ln de Zuidduinen lagen

aan de binnenduinrand een tweetal
grote bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Deze bunkers zÍn met zand
dooÍ ingewijden zrjn
deze afgedekte bunkers in het landschap
terug te vinden. Meer naar zee toe lagen
aÍgedekt. Alleen

wat kazematten uit de Eerste Wereld-

Vinkenlaan oveÍ de Beeklaan heen. Het
laatste stukje voorbiJ de bebouwing is
nog authentjek.
6. Villa Ruijs ook wel Kasteel Ruijs
genoemd: Een bekende villa aan de
Koepelweg.
7. 't End van het Draad: Een toen hele

bekende uitdrukking om aan te geven
dat je bij de eerste oprit na de Vuurtoren

duin in ging. Tot zoveÍ had
Hoog hee

m

raadsch

ap van

het

Rijnland

palen met dÍaad geslagen. Voorbij de
oprit liep je zo vanaf stÍand de zeereep
in.

8. De Muur: Duits verdedigingswerk met

oorlog. Naar de Bunkers gaan betroÍ het

zogenaamde asperges

gehele complex aan bunkers

meegebouwde kleine bunkertjes. De
muur ligt onder het zand en de ijzeren
asperges zijn met snijbranders
verwijderd. De betonnen funderingen
zijn plaatselijk nog zichtbaar langs het

in

dë

Zuiddu inen.

2. Twie Duintjes (Twee Duintjes): Twee
hoge duinen in de Zuidduinen vlak bí
Katwijk.

3. De Laatste

Villa: Voormalige

villa

Helmhorst aan het eind van de Koningrn
Astridboulevard.
4. Vollebaan: LÍnbaanweg.
5. Vinkenlaantje: Het veÍlengde van de

en

rijwielpad.
9. Oe Dennen: De duinen waren vroeger

grotendeels met dennen beplant. De
naam raaK zachtjesaan in onbruik
omdat er nauwelijks, zeker in het eerste
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deel van de duinen, nog

dennen

voorkomen.
10. De Buurt de Hoofdstraat.
1

1. Flots: Peuk; een geliefkoosd krijgertie

om al vast aan het roken te wennen.
12. Zandgat: Een groot stuifgat brl de

Piet

Heinstraat.

Boerenburg: Liep van Gooweg naar de
BoeÍenburgeMeg en kwam uit tegenover boeÍ Wassenaar. Nu ongeveer bij
de BuuÍweg. Wl] hadden het altijd over
de Laan van Wassenaar.

23. Boerenkant De oude Boerenburgerweg.

13. De Blonde Duinen: ldem, bij

de

Karel Doormanstraat.

24. De Schans en de Keuvel (25): Oude
benamingen van de buurt tussen de

14 De Wurft De Koningin Wlhelmina-

Molenstraat en de Tramsteeg.

boulevard. Een Wurfie strompelen = een
boulevaartje pikken (over de boulevard
wandelen ).
'15. Varkensbos: Bos aan de oostkant

26. De Pijp: De buurt naast het raadhuis
aan de Heilige Geestweg. Afgebroken
voor uitbreiding van het raadhuis.
27. Sallies: Salamanders.
28. Schreuderslop: Heet nu Cleypad,
maaÍ vele, vooral oudere NoordwijkeÍs,

van de Nachtegaallaan. Door de

vele

hoge beuken liggen daar in sommige
jaren heel veel beukennoten.
16. Westend: Hogeweg.

17. De Plaats om: Via Hogeweg,
Nachtegaallaan en Lageweg om het
landgoed Offem wandelen. Vroeger een
zondagse wandeling wat je deed in je

'sundagse lorren'
18. Achterom: De Offemweg.
19. De Kom: Oe plasjes in Nieuw
Leeuwenhorst van het Zuid-Hollands

Landschap 's Winters bij vorst zeer in
trek bij schaatsers.
20. Elf Huizen: Groepje huizen aan de
BoeÍenburgeMeg ter hoogte van nu de
Sartoriusstraat.

21. Skuine (Schuine) laan:

Sint

Jeroensweg. Restantje aanwezig

bij

Rynesteyn.

22. laanÍ)e van Wassenaar of Laan van

hebben het nog steeds oveÍ het

Schreuderslop.
29. De Punt: Kop van de HooÍdslraat bij
de Nieuwe Zeeweg/Huis ter Duinstraat.
30. Stille Zuie: Buurt tussen de Hoofdstraat en de Abraham van Royenstraat.
31. Bloeddam: Een gedeelte van bovengenoemde buurt.
32. Bokkumdam: idem.

33. Hol van Íappies: Een diep del

34. Lange Dam: Loopt vanaf de
Nicolaas Barnhoornweg naar de

Schoolstraat (is ook Schoolstraat genummerd).
Mrn hartelijke dank gaat uit naaÍ alle

vrrwilligeÍs

die mij op de

werkdonderdagen met raad

hebben

bajgestaan.

Ees Aartse
Groot Hoogwaak 211 'Otanje'
2202 TZ NoordwÍk

De Vollebaan

in

Tappies (Tappenbeck) Duinen. Dit duingebied behoorde bij het Huis ter Duin.
Hol van Tappies ligt langs de Erasmusweg. Grotendeels verdwenen door de
nieuwbouw aan de Spinozaweg.

wekelijkse
en daad
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tn de nagelaten papieran van de onlangs overleden Leun van der Wiel
bevindt zich een verslag van een hongeneis die zij met haar zus Nel in 1945
maakte. Leun was een dochter van Jaap van der Wiel en To Barnhoorn die
aan het eind van de Piet Heinstraat woonden Jaap was een broer van Beft
van der WieL de aannemeL en werkte bi zin broer als timmerman.
's l\4orgens om 7 uur vertrokken Nel en ik
naar Overijssel. De sneeuw was gelukkig
voorbij en we gingen er vol goede moed
met de Íiets op uit. op weg naar Amsterdam hadden we al pech met de Íietsen,
herhaaldelijk moesten de banden worden opgepompt. MaaÍ uiteindelijk kwamen we toch tot Hilversum. Daar liep de
Ílets van Nel van de draad en was niet
direct te maken. We moesten dus voor
het grootste deel verder lopen. Zo kwamen we tegen de avond rn VooÍthuizen
aan en kregen met veel moeite onderdak
bij een boer. We sliepen in het stro, wat
ons best beviel na zo'n veÍmoeiende

dag. De volgende morgen gingen we
verder over de drukke straatweg naar
Apeldoorn. We Íletsten zo nu en dan en
hebben daar 's middags wat zout voor
dÍie broden geruild omdat we kirden van

de honger. Daar kregen we ook

een

bordje eMensoep van de centrale keuken en gingen in de regen weer verder.

Tegen de avond kwamen we dooÍ de

brandende puinhopen van Deventer.
We maaKen haast om daar weg te
komen vanwege onze angst voor de
bommen. We moesten dre avond lang
naar onderdak zoeken, maar kwamen
toch in een burgerhuis terecht, waar we
een heerlijke vette pannenkoek met een
bord pap kregen.
N.S.B.-POLITIE

Lekker uitgeslapen gingen we de
volgende morgen al fietsend verder. Die
dag geluke het ons ongeveer 50 pond

rogge op te doen. We hadden hei die
dag erg goed, we kregen onderweg lekker veel boterhammen met spek en

boter. Zo gingen we dan de richtrng
Bathmen op, maar haalden wat minder
op. Wel hadden we het zeer goed wat
het eten betrof. Het weer echter was zeer

slecht en we moesten die avond lang
zoeken naar onderdak UiteindelÍk vonden we dat bij de N.S B.-politie waar we
op een harde divan terecht kwamen. We
hadden het daar erg goed, maaÍ sliepen
op een plank. Na eerst wat boterham-

men met gebakken vlees gegeten te
hebben, gingen we 's morgens veÍderop.
Die dag zochten we 's middags al vroeg
naar onderdak en vonden dat al snel bij
boer Brilman in Schipbeek. We werden
daar's avonds erg veMend met warme
stoven zodat we de kou en de nattigheid
snel vergeten waren. 's Avonds zaten we

gezellig

bij de familie aan tafel. De

volgende morgen na een goed ontbi.jt
tÍokken we weer verder. Wel lieten we
onze zak bi de familie achter, we wilden
die later op de dag weer ophalen. Íoen
we dat in de middag wilden doen werd
ons weer vriendelijk onderdak aangeboden, wat we natuurlijk niet aÍsloegen.
Zo hadden wij het die dag (zaterdag)
weeÍ erg goed gehad en voelden ons in
volmaakte feeststemming toen wi.i 's
avonds heerlijk bij de warme kachel een
goudrenet zaten te eten.
DE IJSSELOVER

De volgende morgen gingen we

naar
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we nogal moeilijkheden
hadden, want het was zondag. Zo hebben we die dag een beetje rondgeschooierd en overal binnen gezeten. 's
Avonds kregen we een gezellig onderdak
bij boer Voskuil, waar we 's morgens
Holten, waar

koffie in het stro kregen. We waren blij
dat de zondag voorbij was en gingen

met Írisse moed weer verder. De vol
gende dag ging onze tocht huiswaarts,
onze grote zakken waren goed gevuld
en we zouden op de terugweg de kleine
zakken nog wel vol krijgen. Onze verwachiangen werdèn die dag niet teleurgesteld want we kregen in Okken-

broek wel 50 pond rogge. 's Avonds
vonden we bij Stroetkinder in Heeten
onderdak, waar nog drie dames waren.
Daar vierde ik mijn verjaardag en werd
alleen door mi.jn zus Nel in het stro geÍeliciteerd. Dat was een heel andere
verjaardag dan eerdere jaren, die ik niet
licht zal vergeten. De volgende morgen

ging onze tocht regelrecht naar

Olst,

waar we tegen de avond aan kwamen.
Daat zagen we geen kans om over de
lJssel te komen. We besloten daarom
maar vlug onderdak te zoeken want er
stond een geweldige storm op de dijk.

De rivieÍ kwam daarbij buiten haar
oevers. De dag daarop vertÍokken we op
weg naar Deventer, waar we om twaalf
uur al waren. Daar werden we van alle
kanten gewaarschuwd vooÍ de controle.
We vonden al spoèdig een huis waar we
onze spullen konden neezetten en het
gelukte ons die dag een halÍ mud rogge,
gecamoufleerd, over te brengen. We
kregen 's avonds heerlijk warm eten en
er werd voor goed onderdak gezorgd.
We bleven de volgende dag in Deventer
en brachten door bemiddeling van Heini

ons vrachtje over. Die dag stond er
stamppot van bruine bonën op het
menu en bal«e Nel in de avond lekkeÍe
pannenkoeken. Het was daar erg

gezellig en zo vertrokken we de volgende
morgen onder uitgeleide van de familie

uit Deventer en kwamen's middags in
Apeldoorn aan. Daat zaKe als nieuwste
attractie een wiel van de fiets door en
werden we genoodzaakt onze bagage
op een íets te laden. De kapotte Íiets
lieten we achter en gingen weeÍ op zoek
naar een nachtverblijf.
WEHRMACHTAUTO

Met veel moeite kregen we ten slote
onderdak in een pension. We kropen
om zes uur al in bed want we rilden van
de kou. Zondagmorgen zetten we onze
tocht voort. Het was bijzonder zwaar,

tegen de hellingen op. OndeMeg kwa-

men we iemand met een

handkar

tegen. Nel zette een zak op deze kar en
hielp trekken en zo ging de reis eensgezind verder. Met veel inspanning en
tegenslag konden we VooÍthuizen halen,

waar we werden onthaald op bruinebonensoep en brood met boter. Daar

stond ook een heerlijk bed voor

ons

klaar zodat we onze vermoeidheid gauw
te boven kwamen. Maandagmorgen
gingen we met mooi weer weg en zetten
onze tocht, die zeer zwaar was, voort. Zo
bereikten we's avonds AmersÍoort, kregen ondeMeg wat eten en gingen door

naar Soest. Daar vonden we met veel
moeite's nachts een auto van de Wehrmacht die naar Den Haag ging. We
moesten daarin tot drie uur wachten
voordat deze vertrok en ons met veel
pech naar Den Haag bracht. Zo kwamen
wij buiten veMachting nog diezelfde dag
thuis met ons hele vrachtje dat we ver-

zameld hadden.

Dit is de beschrijving van mijn

eerste

hongertocht, die trots alle moeilijkheden
toch aangenaam in mijn herinnering zal
voortleven.

Noordwijk, Nlaart 1945.

Leerlíngen van de chistdijke muloschaol op het pleÍn voor de schoal, hel latere TrefpunL
Kees Dullemond, Richard Voss, Níco lmthorn, Berend lke, Rees Brcekhuizen, Bas Cram|
Middelste ri: 2. ?, ?, ?, Klaas van der Meulen, Piet van Duin, Tjerk HeÍkens, Cees HeemÍ|
Voarste nj: Maaften Duindam, ?, Maarten Hoek, ?, Frits ter Noord. Kees Leenheer, Johan

rr
I
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ngezonden door Greetje Broekhutzen Achterste rij van links naar rechts dhr. Broekhuízen,
r, Kees Admiraal, Arie Jan Lindhout, Dirk Plug, Jacques Raasveld, Kríjn van Beveren.

<erk Raskam
Vegt, Jan Hordijk.
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EEN FEESTJE tS NOOIT WEG
Zeg niet dat het leven in Noordwijk rond de vorige eeuwwisseling saai was. Als er
maar even een aanleiding was te vinden werd er een feestje gevierd. ln '1898
bijvoorbeeld stond het dorp een aantal dagen op zijn kop. De kroningsfeesten van
Wilhelmina beheersten lange tijd het denken en doen van de inwoners van het
kustdorp. Een jaar of vijftien later, in 1913, werd er weer een feestje gebouwd. Ook
dit had een monarchistische achtergrond. Men herdacht het feit dat het honderd jaar
geleden was dat Willem I in Scheveningen, als de eersle Nederlandse koning, voet
aan wal zette. Dat werd in NoordwÍk luisterri.jk gevierd. Compleet met de landing
van de "koning" op het strand. Vanzelfsprekend vervulde Kloos ook bij dit feest de rol
van de coördinator op de achtergrond. Het is opvallend dat h, zelden in het offcièle
comité van een Íeest zat. in het aÍchief van Kloos bevindt zich een fraaie serie Íoto's
van de festivÍteiten rond het herdenken van de troonsbestÍging. Een aantal van deze
ioto's is bekend en reeds diverse malen in boekjes en artikelen afgedrukt. Andere
kiekjes zijn minder of in het geheel niet gèpubliceerd. HierbU een greep uit deze
afbeeldingen. Wie kan nog namen produceren b, de'koppen" op de Íoto's.
Willem Baalbergen.

Het feestcomité met een aantal "spelers" op het Noordwijkse strand. Op de
achtergrond de oude boulevard nog in volle glorÍe.

't9

Koning Willem arriveeft met de redboot op het strand. Men trof het met het
spíegelgladde zeetje.

,

,,

;

ff
"l iill

De herauten te paard kondigen de komst van de vorst aan. Zells onze
"fotoloog" Bert Koemans kan niet traceren in welke straat de ruiters staan
Wie weet het?
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ln een mudvolle Hoofdstraat houdt de vootzítter van hel comité de feestrede.
De oude woningen aan de noordzijde van de kop van de Buurt geven een
indruk van het dorpse karakter van Noordwijk bijna een eeuw geleden. ln
een van deze hulies was het bodehuis gevestigd voor het afgeven en ín
ontvangst nemen van pakkeften.

Een statiefoto van de hoofdrolspelers in de historische optocht. Tussen de
zíttende personen geheel links meen ik m|n grootvader, Frits Baalbergen,
te herkennen. fweede van línks staand is naar min mening Jacob Baalbergen, de kleermaker- Wie kent er meer namen?
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De stranding van de KW 47 in 1919 wordt meestal beschreven vanuit het
standpunt van de Noordwijkse redders van wie er drie vedronken. Maar bij
de behandelíng van de zaak voor de Raad voor de scheepvaaft ward meer
bekend over de oorzaak van de stranding.
Als een 17-jaige jongen niet had geweigerd wacht te lapen met "een oude
man van 65" was er vermoedelíjk geen stranding geweest en dus ook geen
reddingsactie nodíg geworden. Cramer, Hellenberg en Vink waren dan niet
omgekomen.
Hier volgt een uittreksel van een rappoft van de Raad voor de scheepvaaft,
ons toegezonden door Arie Duijndam, penningmeester van het GON.

ln de vroege ochtend van 24 november
1919 strandde bí een buitengewoon

lJmuiden, koers zettende naar

wilde zee benoorden Noordwijk aan Zee

De schipper verklaarde niet gelood te
hebben. daar hrj zeker meende te zijn

het zeilvissersvaartuig Noordzee V, de
KW 47. Niet ver van de logger verwijderd

sloeg de reddingboot om, die ter red-

ding van de schipbreukelingen

was
uitgevaren, met het noodlottige gevolg,
dat drie van de opvarenden, J. Cramer,
L. Hellenberg en H. Vink verdronken.
Nadat de reddingboot weer gereed

zij met vri.jwilligers
bemand om een tweede reddingspoging te wagen. Nu geluKe het een
aantal opvarenden van de l(W 47 te
gemaakt was, werd

redden.

De inmiddels uit Katwjk aan Zee aangekomen reddingboot haalde van de
KW 47 het lijk van een van de opvarenden - A. Hellenberg - die levenloos met
het hoofd naar beneden in de mast hing.
Naar de oozaak van de stranding en het
vollopen van de KW 47 stelde de Raad

van scheepvaart een ondezoek

in.

Volgens dë veíklaÍingen van schipper J.
Ros uit Katwijk aan Zee was de KW 47
een zeillogger van staal die met 13 man
bemand was. Hij voer al zeven jaar en

was als stuurman voor de

zeilvisserij

gediplomeerd. Hij viste 5 mi.ll onder de
Engelse kusl en aanvaardde's middags

half vijÍ de lhuisreis op 70. mijl

van

de

NedeÍlandse kust.
van zrn bestek. De log heeft hij niet gebruiK, aangezien hij meende aan het
schip te kunnen zien hoeveel vaart het

had. Het was toen westelijke wind en
goed zicht.
EENSCHOK
's Avonds half tien ging de schipper naaÍ

kooi. Er werd toen oosEuidoost

ge-

stuurd op Zandvoort en hij rekende op
een zesmijlsvaart. De schipper veÍonderstelde beneden te kunnen blijven tot half
twee 's nachts, hÍ had ook order gegeven hem om die tijd te wekken. Hij dacht
rond die tijd bij de kust te zullen zijn, de
wachtsman had h, geen consignes
gegeven.
Om 1.30 uur voelde hij een schok. Toen
hij aan dek kwam, bemerkte hi dat het
stormde en er slecht zicht was. Niettemin
had men hem niet geroepen. Aan boord
was het een hele warboel. De schipper

riep het anker uit te brengen, maar niemand kwam. De bemanning bleef zolang beneden, totdat het water hen naar
boven joeg, waarna zij in het vooMant
klommen
Geen andere signalen werden gegeven
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dan blauwe kogels. De vuurpijlen

die

ken die in de buurt lagen. Redding bin-

aan boord waÍen konden niet afgestoken

nendoor was niet mogelijk, omdat er
hevige branding en stroming stonden.

worden bij gebrek aan luciÍers.
om acht uur kwam de reddingboot. Een
der opvarenden, die bÍna niet gekleed
was, was in de mast van kou gestorven.
Enkele opvarenden waren van boord ge-

en

hadden kans gezien
zwemmend de kust te bereiken.
sprongen

HULDE

De heer D. Ammeraal, al twintig jaar
bootsman op de reddingboot, verklaarde
heEelfde. Hij was om 7 uur gewaar-

schuwd

en de boot werd zo

vlug

Het schip bleek verder naar het oosten
te staan dan hij gedacht had. Om half
twaalÍ was een van de beide jongens die

mogelijk klaar gemaakt en bemand met

de wacht hadden nog bij de schipper

de kop zuidoost recht op de kusl. De
boot was bij de eerste tocht in goede

geweest, maar van storm of slecht weer
werd niet gesproken.

De stuurman, J. Zwaan, verklaarde

ei-

genlijk de wacht te hebben gehad, maar

een van de jongens, de 17-jarige

A.

Hoek, verklaarde de wacht niet te willen
doen met een 65jarige man. Getuige
heeft zichzelÍ daarom ontslagen van de

wacht en de 16-jarige M. Van der Plas
aangewezen om samen met Hoek de
wacht te doen. (De schipper wist niet
beter dan dat de stuurman de wacht
had.)

A. Hoek verklaarde voor de
eerste maal op wacht te hebben
GetuÍge

gestaan. Hij bevestigde ook, dat hij niet

met de oude stuurman dienst wilde
doen. Om 12 uurwerd hetzo donker, dal
hij geen vuren meer kon zien, maaÍ

hij

waarschuwde niemand en zo strandde
het schip bij Noordwrk aan Zee,
De heer J. van Kan, lid van het bestuur
van het reddingswezen te Noordwrk,
verklaarde geduÍende dertig jaar altijd
met de reddingboten te zijn meegegaan. Tegen halÍ zeven werd hij gewaaÍschuwd dat er een schip gestrand was.
Hi.j vermoedde dat de reddingboot was
omgeslagen doordat zij gestoten had op
een van de vele wrak-

negen man, allen vertrouwd op

de

riemen. Volgens hem lag de KW 47 met

conditie, maar bii de tweede was er veel

water in de boot. Uit ondezoek bleek,
dat de huid van de reddingboot onuet
was.
De voozitter, de heer Koopman, bracht
hulde aan de redders. De voozitter en

de

inspecteur

van de Raad

van

scheepvaart, de heer Leffers, wezen de
schipper haerna op zi.in tekortkomjngen

en spraken als oordeel uit, dat

de

stranding te wÍten was aan nalatigheid
van de schipper.
De Nieuwe Berging ftIaatschappij uit
lvlaassluis werd opgedragen het schip,
dat geladen was met 21 last haring, te
bergen, hoewel het bijna geheel onder
water zat.

Vrij spoedag al, op 28 november om
18.00 uur b, laag wateÍ, waarbi.i het dek
van de KW 47 maaÍ even boven water
kwam, zagen de beÍgingsvaartuigen
Haai en Ursus, met hun krachtige
stoompompen, kans het schip lens te
pompen en vlot te slepen. De Noordzee
V werd door de bergingsleepboot Ursus
naar VlaaÍdingen gesleept voor reparatie.
Na uitspraak van de arbiters bedroeg
het bergloon Í 7.000,-.
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Na hun terugkeet werd de Noordwijkse jongens díe als militair naar lndonesie warcn
uitgezonden najaar 1951 ín het Casíno een feestavond met ijstmaaltijd aangeboden.
Op de ene foto schenkt Bas van Duín zíchzelt een glas bier in. Links van hem Gijs
Duindam, Piet en Aie Cramer en Henk Veenstra, de ínzender van de foto s. Op de
overzichtsfoto hetzefde vijftal geflankeerd door de test van het gezelschap, ondet
wie tweede van links Cees Duindam (dë Max) Wie helpt ons aaD verderc namen?
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van zaterclao 19 met stonden twee Íotos van
Lindenplein en de Van Limburg Stírumstraat, ín de rubriek'Het Dorp, een
ansicht en heinneingen...." De bovenste foto deed veel bíi me bovendijven.

De foto die me trof.

lk ben de oudste dochter van BeÍt van
Schie, die van '1935 tot midden jaren
zestig aan het Lindenplein een schoen-

winkel had

en een

schoenmakerij

achter het woonhuis.
Naast ons woonde de familie De Wolf,
die in de oorlogsjaÍen behalve manufacturen ook zelf gemaaK haaMater veÍkocht tegen hoofdluis. Naast de poort,

die onder andere toegang gaf tot

de

schoenmakeÍij, woonde de Íamilie De
Boer.

De heer De Boer was jarenlang hoofd

van de

rooms-katholieke jongens-

school in de Zeestraat. Als kind speelde
ik veel met de meisjes Van der Meer, die

daar weer naast woonden.
Het aangrenzende pand was van de
Twentsche Bank, waaÍ Wil van der Loo

de

scepter zwaaide, en ons vaak
goedmoedig bij de voordeur wegstuurde,

want daar kon ,e zo lekker met je
vriendjes op de Íoyale stenen trap zitten.
Nadat Roeleveld naar de Heereweg
verhuisd was kwam in het huis ernaast

de familie Schmohl wonen. Het zal na
de oorlog zrn geweest dat zij een deel
van het huis verhuurden aan een jong
Spaans gezin. H, had als muzikant een
contract bij het Palacehotel en zong
teÍwijl hij voor zijn vrouw de was door de
wÍinger van de wasmachine draaide in
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het schuurtje uit volle borst opera-aria's,

plein werd gebruikt voor balspelen en

die over het Lindenplein schalden.
Naast dat huis was een poort met een

het paalt,e verwisselen en paaltje
spÍingen stonden hoog op het pÍo-

kleine binnentuin. Daar was de Protestantenbond, waaÍ keÍkdiensten werden
gehouden en de heer Th. Polman orga-

van de tram die oveÍ de VoorsÍaat

nist was. Aan het eind van het plein
woonde het kappersechtpaar Verwey.
Op de hoek was de herenkapsalon en
aan de Voorstraat de dameskapsalon,
waar je via een klein trapje door de gang
naaÍ binnen ging en waar permanentenluchtjes hingen. Als kind werd ons haaÍ

daar geknipt, maar ook wel eens bij
Butselaar op de Voorstraat. mannen
lieten zich daaÍ ook wel scheren.

Er was een rijmpje dat de ronde deed
onder ons kinderen: 'Dames en heren,
laat je scheren, niet door l\4alle Piet,
want die kan het niet, ook niet door
Butselaar, want dat is een prutselaai'.

gramma. We legden spijkers op de rails

langsging en we staken met een stokje
stukken teer tussen de straatstenen uit
en leg-den dre op de rarls Dan kreeg je
van die grote platte plakken warme teeÍ

als de tram daaÍ overheen

gereden

Waar kun je nu als kind nog midden op
straat touwtje springen, "Volgen" of "Alle
eendjes zwemmen in het water", doen
met wel 8 kinderen, in één bocht, zoals
dat heette ? Of de putdeksels optillen

om er knikkers uit op te vissen ?
of hakmes" doen tegen
de blinde muur van de Twentsche

"Schaar, lepel
Ban k?

lvet onze knikkezak gingen we

al

"gootje rollend" naar de zusteEschool

Onze ouders hebben zich daar dus niets
van aangetrokken !
De overkant van het Lindenplein werd
brna helemaal bewoond door notaris
Punt met aansluitend de grote tuin.

aan de Bronckhorststraat. We verstopten
ons graag b, de Twentsche Bank achter
de poort, (als Wil van der Loo ons niet
zag, want die werkte vaak oveí), of in het

Alleel slager Van den Berg had

tramhuisje, of als de kust veilig was bij

zi]n

winkel op de hoek.

het

BUITENSPELEN

NAAROPOE
Zondags ging ons gezin lopend naaÍ de
boulevard, waar opoe Van Schie, samen
met ome Piet en tante lvlarie het café
dreven, en mijn vader met ome Wim en
ome Cees met een wit jasje aan in het

De gezinnen in de buuÍt waren groot en
we speelden veel buiten. lk ben geboren
in 1936, dus ik spreek over de jaren
tussen 1940 en 1950. Auto's Íeden er
niet, "De Sap" uit Rijnsburg reed met de
paardenwagen door het dorp, die met

z'n schorre harde stem zijn 'sappege
pééren" luidkeels aanprees, en boeí
Heemskerk uit de Bronckhorststraat

politiebureau.

caÍé hielpen

in de

bediening.

l\4ijn

moeder stond af te wassen. lk weet nog
goed, dat je via een soort klompenhok,
dat uitkwam in de Jan Kroonsweg

reed met de klotsende strontkar langs.
De geasfalteerde straat werd gebruikt
voor grote hinkelhokken en we konden
prachtig de met krijt gekleurde tollen
rondzwiepen. Wie het eerst rond het
plein aan de eindstreep was, had ge-

tegenover de ingang van garage Beuk,
naar binnen kwam. Daar stond in een

wonnen. Het middenveld van hel Linden-

kinderen speelden daar in de serre met

nis een gÍote pan soep te trekken op
een petroleumstel. Er hing een dooÍdringende petroleumgeur en de muren
waren zwart geblakerd Wij als klein-
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een lei en kÍi.itjes uit het

caÍe. werden
die daar gebruiK om de stand te noteren
van het kaarten ?
Door het kleine Íaampje kon je in het
café kijken. Daar stond het grote bil.iart.
Wat wilden we graag eens zien hoe dat

ging met dre verschuiÍbare cijÍertjes in
de rand, die de stand aangal l\4aar het
café was streng verboden terrein voor
ons. Wij kregen een glaasje ran.ia en
tegen Sinterklaas een handje pepernoten

van opoe.

ln de oorlog was het café aan de
Abraham van Rooyenstraat, nu café "de
Wels", omdat de boulevaÍd verboden
gebied was en er een grote betonnen
muur gebouwd werd door de Duitsers
en bunkers in het duin.
TBC

We qingen ook op ziekenbezoek bij onze

ome Piet van Schie, die in Sole Mio
kuurde omdat hi.i tbc had. Onze hele
Íamilre moest

in het ziekenhuis krasjes

op de arm halen, om te zien of je ook

had een speciaal braadpannetje, waarin
ze apart vlees voor hem braadde. To1 in
lengte van jaren bleef dat "het jodenpan netje".

lk heb een paar durdelijke oorlogsherinneringen.
lVijn moeder, die met buurvrouw Schmohl

op de íets met ratelbanden naar de
Haarlemmermeer ging om kleding van
mijn gestorven opa te ruilen voor meel,
bruine bonen of eieren bij de boeren. Er
ging een gejujch op in ons gezin als het
achter de fiets gebonden wandelwagentje gevuld was met eetbare
waÍen_

Mijn vader, die bi tazzia in de dakgoot
ging lrggen, om te voolkomen dat hij in
Duitsland tewerkgesteld zou worden.

Onze huiskamer die gevorderd werd
door de Duitsers, om er de schoenmakerij onder te bÍengen voor hel
Ouitse legeronderdeel dat in het
Juvenaat naast de rooms-katholieke
kerk elke dag ging eten. l\4ijn vader
moest samen met twee Duitse soldaten

positieÍ was.

legeíaazen

Er werd ook ingeènt bij het Wit-cele
Kruis aan de Pickéstraat. Wij kleintjes
waren in bange afwachting van de
dokter en de zuster in die Wtte jas. Er

Noodgedwongen werd de slaapkamer
van mijn ouders tot woonkamer ingericht. Op een dag verscheen een grote
legerauto met grote blokken steenkool
(briketten) om de kachel van de schoenmakeriJ van brandstof te voozien.
Terwijl de briketten op een karretje via

kwamen veel moeders met veel kinderen
en we moesten dan op onze beurt
wachten. ln die tÍd kon ik net een beetje
lezen. Speelgoed was er niet, maar er
hing een bordje aan de muur en dat kon
rk al spellen: "Laat lucht en zonlicht toe in

repareren.

de poort achterom

werden gereden,

rende mijn moedeÍ via de voordeur een
paar keer de trap op en neer met zo'n

soldaten ingekwartierd. Eén van hen,
een joodse man, was getrouwd en liet

zwaar stuk steenkool om ons eigen
kacheitje te laten branden.
Dat alles onder zwijgende aanmoediging van de overbuurman, de deken
van de Jeroenskerk, die toevallig zag
wat er gebeurde. Op deze manieÍ

ons een Íolo zien van een heel

lief

hoefden we even niet met ons gezinnetie

baby'tje. Later hoorden we dat hij naar
een concentratiekamp is gebracht en
met zijn gezinnetje vergast. l\4i.in moeder

Soms bracht ome Wim de Haas van de
smederij aan de Voorstraat een zoge-

woon- en slaapvertrek".
OORLOG

ln de

mobilisatietijd kregen

we

twee

naar de Gooweg om takjes

te

rapen.
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naamde nol - het onderste stuk van een
al aÍgezaagde boom - die hij clandestien
rooide als het donker was

Ook wij gingen naar de gaarkeuken bij
de Northgo met een lege pan in het
wandelwagentje om de pan Holidaysoep
en het tulpenbrood te vergaren.
Wie weet niet van de vele overvliegende
"Tommies" die de lucht vervulden met
hun sonore geluid, om Duitsland te
gaan bombarderen ? Of de sirene, die

op de Grote Kerk loeide als er weer
eens luchtalarm was ?

Omdat ik jarig was kon mijn moeder
toch koekjes kopen bij Van Wely, die in
de oorlog aan de Gooweg zijn winkel

optocht, met bloemen versierde karretjes
en veel muziek.
Ergenhjk al een soort bloemencorso in
het klein

!

Voor het raadhuis werd een podium
gebouwd, en er werden voorstellingen
gegeven door de toneelclub Van ome
Jan Augustinus en Gras Reijnders.
Daar trad natuurlijk ook Flessen Arie op.

De stille afmars van de Duitsers in
op motors
en in jeeps, en jongens die bedelden
eindeloze rijen. Canadezen

om "smoky, smoky".
Er kwam "Porky, porlq, vlees in blik" en
een groot vierkant blik biskwie.
Speelgoed hadden we niet, maar je was

had. Daarvoor moest je distributiepunten
inleveren en ook boter en suiker meebrengen, en heel lang in de rij staan. Wij

vindingÍijk. Een touwtje door

als kinderen verheugden ons op deze

knipte je in ringen en je had stuiterballen
van hoge kwalitejt.
En Nederland herrees. Het bestaan
moesl van de grond af weer worden
opgebouwd, dus er werd hard en lang
gèwerkt. Kruidenier Beuk kwam weer

buitengewone traktatie.
VREDE

Op die avond van de 4e mei 1945, mUn
9e verjaardag, zagen we ome Jan
Augustinus, onze buurman van de
sigarenwinkel op het Lindenplein, lopen
met schoonzoon Co Hoogenelst. lvijn
vader schoof het raam open om te waaÍschuwen dat het al speÍtijd was. "Dat

hoeft allemaal niet meer", riepen

ze.

"Man, het is vrede l" En opeens kwamen
uit alle straten mensen met vlaggetjes
en oranje papieren hoedjes naar het
Lindenplein En de Duitsers, die toch in
het Juvenaat zaten, vertoonden zich niet I
ln een opwelling greep mijn moeder het
Íommeltje met koekjes en bracht ze
allemaal naar buurvrouw Augustinus,
die al een poos ziek op bed lag. "Hier
vrouw, het is vrede, zo heb .iij er ook lol
van l"
De eer§e dagen na de bevrijding waren
heel bijzonder. Wij meisjes hadden
a,lemaal een oranje strik in het haar en
een oranje sjerp. Er was een allègoÍische

de

ge-

boorde gaatjes in twee blikjes en je kon

blikje lopen. Oude fietsbinnenbanden

horen en bezorgen,

Remmerswaal

schepte weer melk met de litermaat in
onze kan en er werden weer schoenen

in de winkel, meestal op
afbetaling. De duurste heÍenschoenen -

verkocht

maar die waren dan ook van de allerbeste kwalitert - kosten fl. 34,75 Eens in
de zoveel tijd kwam er een leerhandelaar
uit Alkmaar. Als mi.jn vader de zaken

naar beider tevredenheid had

afgehandeld mochten wij als kinderen tot het

kerkhof aan de Gooweg meerijden in
zo'n prachtige auto met treeplanken aan
weerskanten, een Citroén Traction Avant.
Apentrots keken we dooÍ de raampjes of
onze vriendjes ons zagen gaan en huppelend gingen we naar het Lindenplein
teÍug na zo'n machtig avontuur.
lk was zeker een jaar of Uen, toen ik op
de fiets van mijn moeder leerde fietsen,
staand op de trappers. Op de Duinweg,
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ik veÍgeet het nooit. Daar kwam in

de

verte een man aan, met pet en klompen
en een hark over de schouder. Recht

reed ik op hem af en samen Íolden we
met Íletsen en al van het talud het land

logsrestanten, granaten en het pÍikkeldraad, alles werd opgeruimd. ledereen
tÍok naar het hoge duin in de Zuid om in
alle vrijheid met je vriendjes in het zand

tè

spelen.

in We

mankeerden gelukkig niets, maar
wat was die man kwaad.
Het hele dorp was blij toen er delen van
het duin vrij gegeven werden. De oor-

R. Kromhout - Van Schie
Kanaalstraat 257
2161 JK Lisse

De familie P H. Admiraal Hzn poseert voor haar woning in de Hoofdstraat.
Dit fraaie huis stond op de plaats waar later de winkel van Albeft HeAn is
gebouwd. De foto is genomen ín de maand maai van 1910.
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Trjdens een van de twee optredens van

het Festival op Zee ontmoetten we
lneke van Kampen-van der Voet en haar
dochter. Voor de grap vroeg een lid van
onze klederdÍachtgroep aan het meisje

of ze het leuk zou vinden ook eens rn
oudeMetse kleding te lopen. Het leek
haar een goed idee.

Een aíspraak om te passen was vlug
gemaald. Een paar dagen later werden
alle kinderkleren, klompen en hoedjes
klaargehangen

in het

Wie schetst onze verbazing, er kwam
niet één kind, maar er stonden vijf
kinderen op de stoep. Vier meisjes en
een jongen. Ze wilden allemaal optreden en vader Jan van der Voet leek
het ook wel grappig om mee te doen.
Nog diezelfde week vond hun vuurdoop

plaats: een show op het Lindenplein,
zondagmiddag 19 augustus.
Wat heeft het publiek genoten van die

leuke toetjes.

museum.

Van links naar rechts: Michelle ín lichtgroen badpak met blauwe biesjes. Ze
heeft haar emmeije en schep alvast meegenomen. Dan krijgen we Daníële
in een donkerrood ruitje, die heel goed kan touwtje springen. Vervolgens
Mirjam in zwaft./wit geruit jurkje. Zij deed een balspelletje. Dan krijgen we
nog JulÍa in blauw geruÍt jurkje met haar lievelingspop en als laatste Kevin.
Hij vond het helemaal niet kinderachtig om een grote geruíte strik te dragen.
ln z'n knikkerzak zitten geen knikkers, maar schelpen (rossers). Daar kun
je ook heel goed dezelfde spelletjes mee doen.
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Maar er is nog meer nieuws: Femke, een paar maanden oude dochter van
Sylvia. Op de groepsÍoto ziet u haar links op de arm van haar moeder. De
kleine meid heeft een wit jurkje aan mat een grote split vanachter. ïotdat een
kindje zindelík was, droeg zowel jongen als meisje zo'n jurkje. Op haar
bolletje een gehaakt mutsje. De kleine meíd heeft geen kik gegeven.
Na afloop van de show vertelde een van

de nieuwe kinderen dat ze het de
alleÍleukste middag van de hele vakantie
vond. En dat wil toch wat zeggen.
Als laatste meld ik u dat met 25 vaste

leden en 15 invallers de Noordwijkse
klederdrachtgroep GON springlevend is.

';L: "; :ï, :;:: ;: .,::' ;: :;

iï

roodbaai en een slaapmuts, maar
heeft ook z'n klompen en scholpen-

net meegenomen. Rood haai werd
zowel in bed als aan het slrand bij
hel werk gedragen.
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ONZETOEKOMST
Dat de blauwe zeedistel een bescherm-

de plant is weten lnge Hoogeveen en
Rosanne Nieuwsteeg wel. Dat hebben
ze op school geleerd. Ze laten de
bloemen dan ook keurig staan.

Beide tienjarigen gaven een show,
samen met andere leden van de klederdrachtgroep GON tijdens het zonnige

sÍaattheaterfestjval op 30 juni en 1 .juli
op de Wilhelminaboulevard. Daar oogstten ze veel succes met hun onbevangen
optreden, ook al waren ze een beetje
zenuwachtig om voor de eerste keer op
een leuke, oude muziektent in de buitenlucht te staan. Deze vriendinnen zijn
trouwens wel gewènd om op te treden.

Zowel lnge als Rosanne speell regelmatig toneel of doet mee met musicals.
Ze houden van de sÍeervolle oude museumboerder, aan het Jan Kroonsplein.
Voor hen is dat een ongekende nieuwe

oude wereld, zonder koelkast,
mixer, computer of wasmachine.

radio,

Maar de oude kleding vinden ze toch wel
het leukste van alles en vooral om het
zelf te dragen. Ze zijn dol op verkleden
en dat doen ze heel handig. lnge draagt

ook nog wel eens een oud badpak als
het zo ujlkom't. Wij wensen lnge en

Rosanne een leuke

tÍd toe in

klederdrachtgroep en hopen dat
andeÍe jonge mensen ons werk

de

zij of
in de

toekomst voort zullen zetten
Tekst: Sjaan van Kekere n-Brouwer.
Foto's: Margriet Nieuwesteeg en Jan
van der Voet-

SUCCESVOLLE OPROEP

De leiding van de kledeÍdrachtgroep is
blij dat de oproep om nieuwe leden
gehoord is. lnmiddels hebben drie
enthousiaste mensen zich aangemeld:
een meisje, een man en een vÍouw. Maar
daar hoort u later meer van.
SMOUSEN EN ZEEKAAK GEZOCHT

ln onze shows laten we regelmatig
smousen en zeekaak zien en proeven.
Helaas worden ze in NoordwÍk niet meer
verkocht, sinds kort.
Wie kan ons aan een ander adres
helpen?

lnge Hoogeveen en

Rosanne
Nieuwesteeg in de zeereep bij de
beschermde blauwe zeedistel.
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Ja, Cees en WÍllem hebben plannen.
Da's heel loofwaardig van die twee.

De Bloaddam willen zij behouden,
het kloppend hai van Noordwijk Zee.
Veel schoons van Noordwijk is verdwenen,
slechts ouderen staat voor de geest
hoe mooi, nog niet zolang geleden
ons vissersdorpje /s geweesl.
De oude huísjes, die verdwenen
voor huizen, groot en koud en kaal,
Zimmer mit Fr4hstuck werd voor Noordwijk
daarna het grootste ideaal.
De droom van Cees, zou het een droom zijn?
Wat zijn de kosten van zo'n plan?
Cees heeft het ons al voorgerekend
want daaNoor is hij zakenman.
Een cent van elke Nederlander
maar wel een cent van groot en ldein.
Dat zou, althans om te beginnen,
een aardig uitgangspuntje zin.
Maar kijk, één cent per Nederlander
dat is per Noordwiker tien pop,
en al was het mijn laatste tientje,
ik offer dat er graag voor op.
Al ben ik maar aen NootTÍk Binder
toch sta ik achter deze twee
en met hen zou ik willen vragen:
'Ruk níet het hart uit Noordwijk Zee".
Bewaar dit beeld uit heÍ verleden.
heus, er verdween reeds al te veelToe, laat dit had toch bqven kloppen.
en laat de Kabeljauwsteeg heel.
Zet dapper door dan, Cees en Willem,
wi steunen U in deze strid,
met "wí" bedool ik talloos velen,
dan wordt een droom eens werk'likheid.
Uit de Zeekant

1977

Nard Augustínus.

l

De

M 314 als zeillogger tijdens de eerste wereldoorlog met land van
herkomst verplicht op de achtersteven.

De eerste weÍeldoorlog is net uitgebroken als bij scheepswerf G. van de
Werf te Hoogezand door rederij N.V.
Visserij Mij. De Watergeus opdrachl
wordt gegeven voor de bouw van een
zejllogger: de IJM 314 Watergeus Op 4
mei 19'16 wordt de UM 314 als vrsserilschip ingeschreven. De lengte van het
schip beloopt 25,5'1 meter, de breedte
6,72 met en de holte 2,90 meter. De
bruto-inhoud van het schip was 113,80
ton, de netto inhoud 62.20 ton. Na twee
jaar als lJl\4 314 Watergeus gevaren te
r'reboen vond er een naams-verandeÍing
plaats. De UM 314 kreeg toen de naam
Dirk-Job
Na van 7 september 19'18 tot g februari
'1928 als zeallogger de haringvisserij te

hebben uitgeoefend werd zij vetbouwd

tot motorvrachtvaartuig. lVaar op
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januari 1932 kwam het schip weer terug
in de visserij voor de rederij Joh. Plug Sr.

als IJM 204 Verwachting.

Vlak na het uitbreken van de tweede
wereldoorlog werd de IJM 204 door de
Duitse Kriegsmarine in beslag genomen
en voozien van een nieuwe motor, waarna het dienst kon gaan doen als patrouillevaartuig. Na de ooíog werd de IJIVI
204 teruggevonden en op 19 augustus
1945 te IJmuiden vrijgegeven
Op 2'1 december '1953 na het overlijden
van de eigenaar werd hei schip overgenomen door zrjn vrouw, wed. J. H. Plugvan Du,n. Na vierjaar werd het (15 maart
1957) verkocht aan rederij J. Plug Cv die
het voozag van een nieuwe motor (250
pk Bolnes type 51,5 cil. nummeÍ 1647
bouwjaar 1957).
De UN4 204 heeft nog ruim tien jaar voor

deze rederij gevaren voor ze verkocht
werd naar Kab/vijk. Daar kwam het schip
op 29 december 1967 als KW 22 JacobCarla in de vaari voor rederij Jac. van

tv
Dijk. De KW 22 weÍd op 11 augustus
1969 aan de visserij onttrokken en

voor de sloop verkocht.
Ab Roos.

IJM 204 Verwachting varend onder schípper Plug.

LEGAAT

Een onlangs overleden plaatsgenoot
legateerde het Genootschap een bedrag
van 5000 gulden. Wí zijn daar erg blij
mee. Het lag in de rede dit bedrag voor

de nieuwbouw op de Blauwdottezaal te
gebruiken. Deze uitbreiding is echter op

losse schroeven komen te staan.

Alvorens de gemeente toèstemming kan
veíenen, dient Monumentenzorg met het

plan in te stemmen, maar deze rijksdienst heeft grote bezwaren tegen de
uitbreiding. Ondanks overleg, samen
met de architect en de gemeente, zijn
deze bezwaren niet weg te nemen. Wij
zijn nu, samen met het gemeentebestuur,
aan het bekijken hoe

we verder moeten gaan Een ding
zeker: op deze wijze kunnen de

vrijwilligers niet langer werken. Wij
houden u van de ontvvikkelingen op de
hoogte.
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