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Van Gré Hoek ontvingen we een foto van een onbekende Íestiviteit in
Nootdwijk. De foto moet rond 1930 zijn genomen. De moeder van de
inzendster, een dochter van Paulus Bamhoom, zit geheel rechts. Wie weet
de namen van de andercn?

Van ÍEvtouw Nbsje Lidhdtt-Snit ontvingen we @n Íoto van e6l, schooí(bs va,
meester Batdneyer. De íolo is r@d 1937 genomen tu G@f Roos en was to zign
op de expositie van de foto's van De R@s in de Blauwdoftetzaal. Mevrouw Lin&roul
wist (op één-na) alle nanen
Van rechts naar links, voorste ij: Janus Ammerdal L@n Hebnbeíq, Ria van det
Loo en Jepb (Jo) van Duin (Koster).
2e nj: Cor Noppe, Jo Lkdtlout, ?, Ría T@ren, Gls van *t WEI en Kijn van det
Meulen.
ríi: Gíbtje H@k, Jansje Slagtuea, Ko Passchier, Nel VeÍbp, Pbt vdl Beelen en
Kobus van
Niet.
4e nj: Ton Adrnirual, Dbk van Delft, Jan Smit, Kees Smi4 jutrtouw Groenendijk en de

k

&r

inzendster Nbsje Smi.

ha ingezonden toto beheft & eilqlaen en het ËÍsoneel van &
hadngrokeíí van Admirad in & Ílddstaat. Od< van &ze toto kent ÍEvrouw
Llndhout * nafien:
Van rechts naar links, zittend: Van det Niet (tukkep@s), Nael Phg (But), Ant Plug.
van deí Niet (Bom), Jaan Heus, Jansje Plug-vdn der Niet (Bom), Leuntje van der Niet
(K , Ko Bedln, Gdet Ammeraal, Leentje Hemans en Matijtje van dor Nè]t.
Stddnd: Huig van Beo/e,n, Daan Lindhout, Atb Kottu, Jaap Spadnd,.flnan, Ade Plug
(GeÍil§e), Jaap van der Meulen, Ja lÉ.tje van Beelen, Jo A*niraal, Gietje van br
Nbt (Ktij), T,]o'nas Admiraal, Maadje Kortu, Hqk Adniradl, Kees Adniaal
Thomas Admiraal sr, lleeltje Voet, Henk Smit (vader van & inzendstel, Wbnpb
Plug (t€nte Wump), Meadje Kohee, Leen van Beebn, Antje Plug, Aóe van dar Niet
(KrD en Laen van Beelen. Zie foto volgende pagina.
Een twee& door

Zie pagina 2
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Dear Noordwijk bright and lovely
We always praise your beauty
We glorify the LoÍd Íor you
Who gave you such attractions
Your wa\res, your dunes, your béach
Delight the heart oÍ each
So strangers keep in mind
This place so clean and kind
Therè I should like to live for ever
There I should like to live for ever (2x)
There, oh there, I should likè to live

lo live for ever.
Bert van Duijn

Wie heeÍt foto in Volendams kostuum?
De Engebe kinderen uit BiÍmingham die kort na de oorlog kwamèn logeren bÍ hun
NoordwÍkse penfÍiends van de Kokschool maakten tijdens die veertien dagen
veÍscheidene uitstapjes met elkaar. Een ervan ging naar Marken en Volendam,
waar ze werden gefotogÍaËerd in volendams kostuum. Wie heefr een of meer van
die foto's of weet waat ze zin? De redacl're \rvil zè afdrukken in de Bhuwdotter. Graag
een seintie aan Berl van Duín, tel. 07'l-36í3583.

Bladeren in 6en telefoongids kan interessant zi.in, maar zekeÍ is dat hei geval,
wanneer het een gids van Noordwiik uit 1939 is. Zo'n gk s brengt.ie terug in de tid,
toen de telefoonnummers nog uit drie of soms zel6 lwee ciÍers bestonden en het
aantal Noordwijkers mèt teleÍoon maar een fractie was van het tegenwoordige
aantal. Er mogen bijvoorbeeld nog zoveel Van Duinen in NooÍdwiik wonen, in 1939
hadden er sbchts driè teleÍoon.
Oudere NooÍdwÍkeÍs komen in deze telefoongids tal van doÍpsgenoten uit
veÍvlogen dagen tegen. Hotel Huis ter Duin blBkt over vier nummers te beschikken:

22, 15,95 en 214. Onder de letter V staat een aantal villa's apart vermeld, van
Bagatelle tot Zonnewende. De gids bevat ook plaatselijke advertenties, zoals van
Duin en Dal, 'een der groote en beste zaken, tebfoon 194. Volledig pension plus
alle goede zorgen voor f. 2,75 per dag.'

We drukken op de volgende bladzíde €en pagina aÍ uit de gils die ons $/erd loegesiuurd door mewouw l.P. Grullemans uit het Zwitsece Lonay, die oude banden met
Noordwi.ik heeft.
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Een groot aantal lezers van De Blauwdotter heeft de crisisjaren aan den lijve
ondervonden. KindeÍen die in de jaren
dertig/veeÍtig zijn geboren kennen de
veÍhalen over die tÍd van hun oudeÍs.
De crisisjaren: een tijd van grote werk-

loosheid, soms twee keer per dag

stempelen om in aanmerking te komen
voor een uitkeÍing, waarvan je nauwe-

lijks kon leven maaÍ ook net niet van
dood ging. leder dubbeltje werd wel
tienmaal omgedraail voordat het over
de toonbank ging.
ln de voÍige Blauwdotter hebt u kunnen
lezen dat in Noordwijk het eerste crisisjaar ongemerkt is vooóïgegaan. 1930
was nog een gelukkig jaar,
Nu deel 2 van de crisistiid, de echtè
werkloosheid, de bron van alle ellende,

die in veel gezinnen soms tot

haar stempel drukt op het èconomisch
leven, is ook in onze gemeente niet voorbï gegaan. En al moge men sprekèn
van een algemène malaise in elke tak
van bedrijl één feit staat vast, dat deze
gedruktheid in onze lwee grote bedrijven
niet gelijken tIed heeft gehouden met de
andere bedrijfstakken.
De toestand in het bloembollenbedri.if is
niet van dien aard, dat het gerechtigd zou
zÍn hièí van een crisis te spreken.
Otschoon het badseizoen zeer zeker

vene ten achter staat bij andere .iaÍen,
zou het ook hier overdreven zijn te spreken van een zeer slecht .iaar, wanneer
we in aanme*ing nemen, dat er slechts
bittere 250 badgasten minder waren dan in

armoede heeft geleid.
DE CRIS§ WORDT

kijkt burgemeester Van de Mortel terug
op het jaar 'Í930 en zegt;
'De dalende conjunctuur, diè overal

1929.',

MERKBAAR

ln de gemeenleraad van 16 januari 1931

iïL-llIiLCoZ{§ Dl!}I{}NS',lll.lli'

I

Zltcltlagochtcnd oltrst] celis 11
l'clil et doot'ccll gI(loL aau{itl l-tl
loozen. lcr.lcn virn rlcrt R.Ii. Lit
'bciclclslroutl ..St'. Dcus DeLli
YooI Ict gcnloclll(rrrris gc(1cl)i(
stIee1d onr nleer' §'el'li llij dc
rreonteli.ilie rrcrlilcr tif'hirïIirrg.
dcirulatie llit cic delLl,-,Il-q1li'1li.rl. I
stilnJlile lLil de iteelctt Z\\ilr1s. lil
loolrlcn orr Crtspels lerrl bij li
gclrtecslel cu \\-cli]ouÍlcfsl loagc
tct,. L(rr ctr ''rrrlr r' r,,l I' ,t"'l
dcliik lcrloop.
Uit De Noordwijker van 6-1-1931

ln 1930 is er in Noordwijk, volgens de
terugblik Yan de burgemeester, nog
niets aan de hand. Wel zijn er tekenen
dat het leven in 1931 andeís zal zijn dan

in

1930.

DEWERKLOOSHEIDZET DOOR

Het jaar 1931 is een vooÍzetting

van

1930. Grote problemen kent Noordwïk

nog niet. De

werklooshe

l is in de

winter- en zomermaanden een fractie
hoger dan in 1930. Maar dat verandert
snel. ln de wintermaanden van 1932 is
de werkloosheil t.o.v. 1931 bijna verdubbeld, maar vooral de werkloosheid

in de

zomer baaÍt grote zoÍgen. De

'normah' zomerwerkloosheid is in 1932
bÍna vertienvoudigd! Ook Noordwijk

ontkomt niet aan de Íamp van de
re@ssie en de grote werkloosheid. Het

volgende lÍstje van de wèrkloosheíjscÍfers zegt voldoende.

De gemiddelde weÍkloosheilsciifers
ianuari en juli 1930 Um 1939.
(BÍon 'De NooídwÍkei)
Jaar januaÍi
1930
246

juli

193í

35
321
364
403

1932
1933
1934

290
454

,lotÀ

819
797
753

1936

734

1937
1938

756

I O',lO

825

')

374
363

-*)

DE UITVOERING DER N.R.B.
VOOR DE WERKLOOZEN.
Verleden wcck hecft de N
Rcddings-Brigade de Non-stop'cat
avond ook voor de werkloozen
ha,rld. Onn.-,odrg tc zcggcn dat de B
girdc lrit rrrtc.lc rvtcr een gocd rvc

qcdaan.

r*as tÀr dcn

)

290
287

ln seplember 1930 wordt de

z.g.
goudèn slandaaÍd losgehlen. De Nederlandse guldën devalueert met 23%.
Met de goedkope gulden neemt de
export weer toe maar de effecten zi.in pas
op langere termiin meÍkbaar,
") ln 1937 geefr 'De NoordwÍked geen
info rmatie
wekelijkse

over de

werkloosheidscijfers.
Het dieptepunt in de crisis is '1933/1934.

Op 30 december 1933 bedíaagt het
aantal werklozen 866, uitgesplitst ab
vo§t:

Landarbeiders 414
Vissers
103
BouwvakaÈeiders 155
Losse aöeiders
104
Jongens beneden 18 jaar 81
DiveÍsen
9
WeÍkloosheid onder vrouwen en meisjes
komt niet voor. Huisvrouwen werken niet

en als een meisje geen baantje kan
kÍígen als winkekneisie oÍ daghitie.
wordt ze probleemloos binnen het gezin

ingezet om moedeÍ te helpen. Een
steunuitkering is voor vrouwèn en
meisjes nog niet weggelegd.

D.

zaal van ,Ro;
laatsten stoel bezer
allen hebben qcnoten van helgeen t
tooncelc lcrd gebracht.

icc[r

Uit De Nootdwijker van 5-2-1937
invloed op het te besteden inkomen. Het
wegvallen van de eryoÍt door de dure
Nederlandse gulden
direct in de

b

portemonnee merkbaar. Geen eport

betekent geen inkomsten voor de
werkgevers, maaí ook geèn werk en
inkomen voor de werknemers.
ln het archief van het Genooischap Oud

Noordwiik b een loonboek aanwezig
van het grote NoordwÍkse bollenbedíjf
S.A.van Koni.inenburg en Co.. Uit dit
loonboek blrjkt dat een landaöeider in
vaste dienst in 1931 Í 26,- per week

í 30,-.
Op 1 maart 1932 wordt het weekloon
van een landaöeider verlaagd tot i 21,en voor de baas tot í 24,-.
Op 20 maaÍt í933 gaan voor bèiden de
weekbnen met Í 1,- omlaag en op 5
maart 1934 wordl allëen vooÍ de
hndaöeiÍ1er het weekloon nogmaals
vei'laagd met í 1,- tot f. 19,- peí week.
ln 1938 is de crisis biina voorbij. Op 7
r/erdient en een baas

maart 1938 krijgt alleen de landarbeirer

er f. 0,75 per week bÍ èn veÍdient f.
19,75, maar de baas blijfl nog jaren
staan op I 23,- peí week.

De loonsverlaging op 1 maart 1932 van
van de een op de anderè week is

2Oo/o

DALENDENKOiiS'ÍE
Uiteraard is de werklooshëid van grote

vooÍ een werknemer met een gezin met
kinderen zèer ingrijpend. Vanaf dat mo-

je je gezin zien te onderhouden met 20% minder loon met, in de
beginperiode, normale pri.izen voor het
levensonderhoud. Later dalen de prÍzen
van levensmiddelen, huren e.d. wel
maar vertraagd en achteraÍ De armoede
shat toe.
ment moet

ln het

notulenboek

van

de

Ned.Chr.Landaóeiders Bond afdeling
Noordwijk (Archief GON) lezen we in de

notulen yan

28 novembe|1932

culiere ondernemingen moeten inleveren, soms veel inleveren, ook het
overheidspeÍsoneel ontkoml hier niet
aan, Gelukkig vooÍ de ambtenaÍen
draaièn ambtelijke molens langzaam
en in tijden dat men salaris moet inleveren kunnen ze nigt hngzaam genoeg
ln de gèmeenteraad van 13

díaaién.

april 1933 komt hel college met een
voorstèl om de salarissen van het ge-

het

meentelijk personeel met 3% te verlagen.

volgende:
'De voozitter opent de vergadering met

Over dit voorslel van Burgemeesler en

gebed en spreekt een kort openings-

want de werknemers in het bedrijEleven

woord uit en zegt daarin, dat

Wethouders ontstaat veel commotie,

tijdsomstandigheden onveranderd zijn.
Toch zal eenmaal het Goddelilk bevel
klinken tot hierloe en niet verde/.
Uit het jaarverslag 1932 op Íijml van

hebben inlussen 20-30% aan loon
ingeleverd. ln de gemeenteraad wordt
alles uit de kast gehaald om deze
ongelïkheid te niet te doen of tè komèn
tot eén voor ièdereen aanvaardbaar

bovengenoemde

altèrnatiel

bond citeer

ik

de

het

volgende:
'Hoewel deze depressie in zwaarte en
kracht

Raadslid Liefferink komt met een voorstel de salarissen mèt 7,5% te verlagen.

Voor ons aóeiders aanzienlijk terug

tegen 6 stemmen.
Een voorstel van het raadslid Van der
Meer om een korting van 5% toe te passen haalt het ook niet.
Uiteindelík steunt een meerderheid van
de gemeenteÍaad het voorstel van het
colbge. De mogelÍkheid om een subsidiè van het Rijk van 4000,- mis te
lopèn spèèh bï dè besluituorming een

wordt gebracht
Door werkverschaffing en steunuit(eÍing
lntègendeet met de grote ontbering
Waaronder zoovele werklozèn gebukt
gaan
ln 't land aan de ovezÍde der Atlantische
Oceaan
ln 't zogenaamde democratisch Ameíika
Over wiens werklozenzorg ik uitermate

Dit voorstel woÍdt veMoÍpen met

9

í

belangríke rol.

perplèx sta

Want nog kort geleden was in

de

kranten te lezen

Dat daar een groot deel werklozen op
zichzelf aan zÍn gewezen'

Al neèmt de

werklooshèid toe, staat
armoede voor dë deuÍ, is het in Amerika
nog slechler dan hieÍ, in Noordwiik
blijven mensen toch lichtpunten zbn en

ONRECHTMÀTIG STEUNTREKKEN.

Door de politie is proces-verba
opgcnaakt tcgen een stcuntÍckk€
wegens het verzwijgen van dool he
genoten inkomsten.

blijven optimistisch.
INLEVEREN LOON'SALARIS

Niet alleen de werknemers bij parti-

Uit De NoordwijkeÍ van 15-8-1936.

10

ln het koÍt zÍn de hoofdpunten uit
NOORDWIJK WORDT EEN
GROO1'-STÀD,

DË&' Burgemeester en Vy'ethouder
is aan À- Koeman, vischwinkelier
vergunning verleend voor het aanbren
gen van een drievaks shpelautomaa
en een twee rijen Ioketèuromirar, b"i
de in te bouwen in Jc dcur vi,n clc_
winkel: Voorstraat 119 tc Noordrvijk
Binnen.

Toch zijn er middenstanders die
duNen te investercn. De Noordwijker
van 24-1-1936.
STEUNREGEIIT{G

weÍklozen die ongewild werkloos zijn
èn ge€n inkomsten meer hebben, moeten wel leven .
De bonden van de landarbeiders en

bouwvakkers hebben voor

de

eerste

opvang van hun werklozen een
werkloosheidskas waaruit uilkeringen
aan we*loze vakbondsleden worden
betaald.

Vissers kennen al jaÍen het systeem
van behouden teeltl goed verdienen in
de zomermaanden als gevist wordt en
na behoudèn teelt 's winteG bven van
wat in de vistÍd verdiend b.
Als werklozen niet terug kunnen vallen
op een uitkering van hun vakbond, is er
de wettelÍke steunregeling.
Op 28 oktober 1931 gaat de gemeente-

raad akkoord met de

'steunÍegeling

werkloze aöeideÍs voor het tijdvak 15
oktober '1931 tot '15 mei '1932. Dus
alleen de winteÍmaanden. Men hoopt

dat in het voorjaar en zomer net als
voorgaande jaren de werkloosheid drastisch zal dalen. Later wordt de weÍkloosheid stíuctureel en de steunregeling
wordt hieÍaan aangepast en geldt dan
ook vooÍ de zomermaanden.

dit

lange raadsvoorstel als volgl:
- De wekelijke steun vooÍ gehuwde,

georganbeerdè werklozen

of

onge-

huwde kostwinners bedraagt ten hoogste
'12,- per week. Dit bedrag wordt met f.
0,75 per week verhoogd voor ieder kind
béneden dè leeftUd van '14 iaar. Men
16,50 per
ontvangt nooit meer dan

Í

í

week.
ls men ongeorganiseerd dan ontvangt
mèn ten hoogste I 9,- stëun per week,
maar, met de kindeÍtoeslag, nooit meer
dan 13,50 per week.
Het verschil van Í. 3,- per week tussen
een georganiseerde en een ongeorganiseede werkloze zit in de contributie
die de georuaniseerde aan zijn vakbond
moet betalen plus de bÍdrage aan de

-

I

werklozenkas.

Een

ongeorganiseerde

heeft deze uitgaven niet.
Je komt niet zomaar in aanmerking voor

wekelÍkse steun. Veel voetangèls en
klemmen liggen op het pad van een
werkloze steuntrekker. Je moet voldoèn
aan een lange rij vooMaarden, zoals:

-

Steuntrekkers moeten sobeÍ leven,
hard wërken (echt! Velen zouden dat
graag willen), geen alcohol gebruiken
en zich gedragen als een goed huisvader.

- Steuntrekkers mogen aangeboden
werk niet weigeren.
-

De eerste zes dagen van de
werkloosheid komen niet voor steun in
aanmerking.
- Bezitters van eigen huken worden van
steun uitgesloten. Deze moeten eerst
het huis 'opetèn'.

- Vriigezellen kÍijgen geen steun.
- De steun wordt gekort als er mèe
vèrdienende kinderen zÍn.

-

Heeft men neveninkomsten

dan

moelen d€ze gemeld woden. De steun

wordt dan aangepast.
- Misbruik van sterke dÉnk of zelE het

11

bezoek aan een café kunnen oozaken
zijn dat de steun vervalt of dat men wordt
gestraft met een lagere steun.
- Zich misdragèn in hèt stempellokaal
en venvÍdering of zelfs dè toegang ontzeggen kan leiden tot vèrmindering van
steu n.

- Heeft men niet gestèmpeld dan krijgt
men over db stempelperiode geen
steunuitkèring.
- De steuntrekker vediest zijn uitkering
als de vakbondscontÍibutie niet of niet
regelmatig wordt betaald.
STEMPELEN

Bij

aanvraag van

een

steunuitkering

kÍijgt de werkloze een kaart die hii eenof tweemaal per dag in een speciaal
stempellokaal moet laten afstempèlen.
ln Noordwijk-Binnen is het stempellokaal
in de Bronckhorststraat en in Noordwijk
aan Zee in de Schoolstraat. Het stem-

pelen gebeurt niet op vaste tÍden. Na
hel stempebn 's morgens krijgt men te
horen wanneeÍ men 's middags moet
stempelen en's middags het tídstip
voor de volgende morgen. ln zeer bÍzondere gevallèn kan men ook in een
andere gemeente stempelen. ls men te
laat in het stempellokaal of men verge€t
tè stempelen dan krijgt men voor die

dag geen steunuitkering.
Het gebeuíl nog al eens dat alle ftustraties in de stempellokalen tot uitbarsting komen. Schelden, bedreigingen

?I5 SOLLICITÀNTEN.
Naar wij vernemen, bedraaqi

h

sollicitanten naar de
adjuncL-commies 2e klasse

crclalie van Noordwijk ongev.2l
Uit De Nootdwijker van 8-11-1935.
vastè dienst op het dieptepunt van de
crisis
19,- per week verdient, wat al

í

geen vetpot is. Krijgt hij steun dan valt hij
terug naaÍ minimaal Í. 12,- per week,
waarvan hÍ wel de vakbondscontributie
en de bÍdrage aan dè werklozenkas
nog moet betalen. ln 193'1 verdiende

í

deze landaöeftJer in vaste dienst nog
26,- per weekl Dat betekent dat hij in

een paar jaar tÍds 54% salaíis hèeft
ingeleverdl En toch wordt er nauwelijks
misbruik gemaakt van de rijke of
gemeentèlíke regelingen.
CONTROLE OPDESTEUNUITKERNGEN

De werkloosheid wordt structureel. Ook

hartie zomer kent Noordwijk

veel

werklozen. EÍ b6taat behoefre aan een

controleur om het ambtelijk apparaat,
vooral in de buitendienst, enigszins te
ontlasten. ln zeer voozichtille bewoor-

dingen leggen Burgemeester

en

WethoudeB op 24 juni '1932 dit voorstel
ter goedkeuÍing voor aan de gemeente-

en zelfs vechten komen voor.

raad.

nauwelijks mogelïk. Natuuíijk, men

'Het werk van deze eventueel te benoemen functionaris zal hierin bestaan,
dat hi.i controleert de opgaven dooÍ de

Bijklussen of stiekem bij een baas
werken is door zo'n strenge controle
pÍobeert het wel, maaÍ over het algemeen

genomen vindt men dit ongepast. De
meeslen houden zich aan de normen
en waarden en huldigen het pÍincipe
van gedeelde smart is halve smart!
Vergeet niet dat een gehuwde, georganiseerde landaóeider of kostwinneÍ in

ln het raadsvoorstel

staat:

steunaanvragers opgegeven en onafhankelÍk van de opgaven aan bèlang-

hebbenden nagaat

of door

steunaan-

wagers oÍ leden van zijn gezin inkomsten

worden genoten door werk of anderszins.'
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De vèÍtaling van deze voozichtÉè ambteliike foÍmulering van de functb van
controleur is niet anders dan dat hlj
moet controleren oÍ de steuntrekkeí niet
stiekem weÍkt oÍ bÍklust. De controleur
krigt ook de bevoegdheid om inlichtingen
in te winnen bÍ de we*gevèr, maar hij
mag ook zelfutandig controleren oÍ

steuntrekkers niet stiekem werken of
illegale inkomsten hebben. De controleur moet ook controleren of het
stempelen in de stempellokalen ordelÍk

veíoopt.
De discussie over dit raadsvoorstel steh
is koÍt en oveMègend

weinig voor,

negatiei Het raadslid Den Hollander
acht h€t vrÍ overbodig een dergelijke
controleur aan te stellen. Men zou Í.24,-

í

per week uitgeven om misschien
12,te achtèrhalen. De raad wÍst dit voorstel
dan ook af met 12 stemmen legen en 2
voor. De gemeenteraad is in de begin-

peÍiode van de we*loosheid kenneliik
nog niet'rijp'voor een stÍenge conlrole.
Negen maanden later, op 9 maaÍt 1933,
gaat de raad, na besloten zitting, alsnog

akkoord met het aanstellen van een
'controleuÍ op de steun\rerlening aan
werklozen'tegen een beloning van i

25,- per wèek.

lk

geeÍ

u

wat voorbeelden die

mij

werden verleld.

- De vrouw van een steuntrekker ligt met
weeén in het kraambed. De steuntÍekker lrefgeèt die mirdag te stempelen
en krÍgt een dag minder steun. Motivatie:
De baby werd de andere dag geboren
en de steunhekker had dus alle tiid om

tussen de weeën dooÍ even

te

gaan

stempelen.
- Een schilder mel een blikje verf aan het
stuur van zijn fiets wodt aangehouden.
0e controleur vraagt wat hÍ met die veí

gaat doen. De schiEeÍ heefr al zijn
overredingskacht nodig om duiJelÍk tè
maken dat hij bï een familieli'C een
kastje moet schilderen.

- De controleuÍ gaat naar wethouder De
Witt met de mededeling dat hij bii die en
die een strandkar uit het slop heefr zien

komen. Dus illegale badgasten. De
wethouder schijnt gezegd te hebben:
'Alles goed, ik ken die mens€n. Hèt is
íamilie die daar logeeÍt.'
- De conlroleur is atijd achterdochtig.
Een vrouw wil, ondanks de aÍmoedige
omstandigheden. er graag netjes uitzien.

Nee, dat mag niet! Als je steun krÍgl
moet de armoede in zo'n gezin eryan
aÍdruipen. Zeker e€n vrouw moet de
havelooste zijn van het gezin. Dat

zÍ, als een goede moeder
en echtgenote, alles voor haar gezin

I'ECONÍROI-EUR
Hoewel in het raadsvoorstel naam en

betekent dat

adÍes van deze controleur staan vermeld,
noem ik zijn naam niet. Uit gesprekken
met mensen die de crisisjaÍen hebben
meegemaakt, b me gebhken dat men,
ook nu nog, soms heel emotioneel reageert als de naam van de conlroleur ter
spEke komt. De ti.id is er kennelijk nog
niet rijp voor om zÍn naam te noemen.
Deze contÍoleur vat zin taak heel se-

over hèëft. Dat moet aan haar te zien zÍnl
Echt zo dachl men toen!

ÍÈus op en kent geen pardon als

niet

wordt voldaan aan de gemeentelijke
richtliinen en bij twijfel gaat'de baas'
voor.

De controleur wil de steunuitkeÍing van
een gezin korten omdat de moeder er te
netjes uiEiet. Daar is illegaal verdiend!
Het kost de wouw heel veel moeite en

tranen

om de controleuÍ ervan te
zii met haar gouden

overtuigen dat

handen zelf de jurk van oude kleding

heefr gemaakt en niet heeft gèkocht.
- Zelfs een vaas met verse bloemen voor
het raam, woídt door de controleur
argwanend bekeken. Een steunlrekkèr
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'WERKSTELLING VÀN
WERKI,OOZEN,
llcn vraagt ons van
kanten cÍ b.v. :riet eenige w
aan het rverk zouden kunnen
worden om cle gevallen bladeren
te ruimen. Niet alleen. dat de
hjerdoor er bopeloos slordig
maar het gcviàr.. dat nren .ritgleed
werkelijk niet denkbeeldig. Er

ïE

verschiilende menschen gevallen,

geworden dat deze controleur in die tijd
de minst gewaardeerde NoordwÍker

was hoewel hij door anderen,

zijn

superieuren, zekeÍ zal zin geprezen bij

de uitvoering van zijn plícht.
WERI«ERSCHAFFING

WeÍklozen zÍn, ongeacht de opleiding,
verplicht als tegenprestatie vooÍ de
steun die ze krijgen, aóeid te verrichten
in de werkverschaffing. De verdiensten

week cle s:l-r:eo te laten
door werklco:en. De menschen

liggen een fractie hoger dan de sleunuitkeringen. Zo'n groot werkverschaffin g sproject is het aanplanten van dennen en
het aanleggen van paden in de duinen
van Staatsbosbeheer. Vanaf januaÍi
1932 tot eind juli 1935 is daar door 100
weÍklozen weÍk verricht.
Na 1935 zijn er minder grote projecten.

Zeeweg, waar op sommige plaa
aan de troltoirkant groote gaten

Het rupsen knippen in de duinen, de
aanleg van een parkeerterrèin bij de
vuurtorèn, het verbeterèn van riolen,

zich med of minder bezeerd
Mcn vraagt ons ook oI het nieL
lijk zou zijn een of meetmalen in

len toch liever voor hun steun
veÍÍichten dan te moeten I
Men u'ees o.m ook op d", \
die vooral in del avord een
opleveren voor voetgancrers.

baggerwerk

in de

Woensdagse

en

Maandagse Watering en leeÍweÍkzaam-

Uit De Noordwijker van 8-11-1935.
heeft geen geld voor bloemen. Dus daar
illegale inkomsten.
De controleur is ook scherp op het
bijverdienen door kinderen. Tussen het
stempelen door gaan in de bramentijd
de steuntrekkers om braam. Ze laten de
kinderen de bramen verkopen in het

zÍn

-

dorp. Komen de kinderen de controleuÍ
tegen dan stuiven ze weg, maar soms
woÍdt er een gepakt die zijn naam moet
zeggen. De controleur kent precies de
marktwaaíde van braam en weet aardig
in te schatten wat verkocht is. Een gedeeltelijke korting op de steun is het
resultaat.
Overtrokken? Dat dacht ík ook, maar de

veÍtalen berusten op waarheid. Van
verschillende kanten werden deze
verhalen bevestigd.
Uit de gesprekken is me wel duidelijk

heden

zÍn

projecten voor

8 tot

í0

werklozen. Die aantallen in de werkverschafÍing zètten gèèn zoden aan de dijk
voor het totale werklozenbestand.
ln de wintèrmaanden worden bij sneeuw-

val, als een soort werkverschaffing, veel
werklozen ingezet om sneeuw te ruimen
en gladheid te bestrijden.
TERUGBLIKI932.

ln de

gemeenteraad

van

l2

januari

1933 kijkt de burgemeester somber

terug op 1932. Hij zegt onder meer:

'De ongekend gÍote werkloosheid

in

ons land heeft ook in onze gemeente

een

buitensporigen omvang aangenomen. Het enoÍme aantal werklozen

drukt beangstigend zoowel op de
gemeentè-Íinanciën als op het maat
schappelijk leven onzer gèmeente.'
'Een van de grootste welvaartsbronnen

dezer gemeente, de

bloembollèncul-
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tuuÍ, heefr met enorme moeilijkheden te
kampen en doet alle moeite om zich

Zonder enige fantasie begrijpt u dat de

staande te houden.'

cussiaterd over het begrip diepdelven en

'Het aantal badgasten verschilde niet
veel van het vorig jaar. Pensionprijzen
zÍn belangfljk gedaald. Noordwijk heeÍl
zÍn voorname positie als Noordzeebadplaats weten te behouden.'

behoort 45 cm. diep tot diepdelvènl Maar
goed, de subsidie komt er, maar vanaf
62 cm.. Want vanaf 62 cm. is er voigens

gemeenteraad eindeloos heeff gedis-

Noordwijkse begrippen pas sprake van

diepdelvenl Minder

dan 62 cm.

is

gewoon delven.
SUBSIDIE DIEPDELVEN

De situatie in NoordwÍk verslechleí
snel. Vooral in de bloembollencultuur,
de burgemeester haalde het al aan,
gaat het erg slecht. ln 1933 is de export

minimaal. De regering neemt maalregelen om het evenwicht tussen vraag
en aanbod te herstellen door het areaal
hyacinten, tulpen en narcissen in te
krimpen. Er komen minimumprijzen en
saneringsmaatregelen. Ook gaat men
over tot het vernietigen van bollen om zo
te voorkomen dat bollenkwekers de bollen tegen veel te lage prÍzen verkopen.

Door

al die maatÍegelen hoopt de

regering het weinige zo goed mogelijk te
verdelen. Veel kleine kwekers kunnen
het niet meer bolwerken en moeten hun

bedÍijf

sluiten.

Om de nood bij de bollenbedrijven
enigszins te lenuen komt er een subsidieregeling, uitgevoerd

verschaÍfing,

op

in de

werk-

diepdelven.ln'De

Noordwijkel van 18 februari 1933 lezen
we dat het college in een geheime vergadering in principe akkoord gaat met

een dergelijke subsidiè.
De subsilie houdt in dat de gemeente
70% van het loon, ook bij regenverlet,
betaalt en de werkgever 30% plus alle
uitgaven voor de sociale vezekeringen.
Brj de Heidemli berust de controle en
deze kosten worden gezamenlijk door
gemeente en werkgever gedragen- De
werkgever kÍijgt alleen subsidie als
tenminste 45 cm. diep is omgespit.
Toen waren de rapen gaaÍl

Toch blijft men bezwaar maken tegen de
subsidie. Om diepdetven als werkver-

schaffingsproject

aan

te

merken

is

onzin. Men zegt dat dit diepdelven normale jaarlÍks terugkerende werkzaamheden zÍn die door de werknemers
in vaste diènst wordèn verricht. Het komt
er nu op neer dat bollenboeren door
deze regeling tèn koste van de gèmeenschap worden bevoordeeld. Een aantal
delvers in vaste dienst wordt ontslagen
en daarna goedkoop via de subsidie op
diepdelven in de werkverschaÍfng weer
ingeh

uu

Íd.

KLEINE BLOEMBOLLENKWEKERS

Ook voor de kleine bloembollenkwekers
komt er een steunregeling. Kleine kwekers kunnen bÍ financiële problemen
een beroep doen op deze regeling en
kunnen, aÍhankelÍk van hun situatie,

maximaal Í 330.- lenen. Let wel: Lenen!
ous niet krijgen. Nee, dit bedrag moet te
zijner tijd worden terugbetaald inclusief

5% rente.
ln 1936 zÍn er toch een 15-tal kleine
kredieten veÍslrekl aan kbine kwekers.
ONTSPANNINGWERKLOZEN

Het is te begrijpen dat de we*loze
landarbeiders, vissers, bouwvakkers
e.d. in de crisisjaren zich stierlijk vervelen. ln de beginperiode kruipen de
werklozen in schuuÍtjes en keten bij
elkaar (bij de oude Noordwijkers beler
bekend als de klikhokken) om wat le
praten en te kaarten. LateÍ komen er, op
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en met dè brandstofbonnen goedkope

DIEFSTÀL RIIWIELPLÀÀÏE,
Dc l,eer v. W. alhier, doet bij
Politic aangiftc val1 diefstlll van
r ij\'. iclbelasliogmerk vanaf zijn
dat hij nabji den Vuurtorcn op
Noord Boulevar:d had geplaatst.

brandstof inslaen.

Werklozen krijgèn een gratis rijwielplaatie (met een gat erin zodat iedereen

kan zien dat je werkloos bent!). Dit
riiwielplaatie is een jaarlijkse belasting
van Í. 2,50 op de Íiets.

Uit gesprekken bleek dat deze ríwielplaatjes nauwelijks gestolen werden.
Dat deed men niet. Ondanks alle narig-

Uit De Noordwijker van 23-8-1935.

initiatief van

de

vakbonden, speciale

lokalen, zoals het Juvenaat, Ons Gebouw

en in de school in de Schoolstraat, waar
de werklozen elkaar kunnen ontmoeten.

heid als gevolg van de werkloosheid
hield men zich toch aan de waarden en
normen. Als een ri.iwielplaatje van de

Íiets was gestolen, haalde dit 'misdrijf
zelfs de krant.

Men richt die lokalen zo gezellig mo-

KERSTGAVE

gelijk in. Vanuit de burgerij en middenstand worden gelden en goederen beschikbaar gesteld. ln dÍe lokalen worden
ook cursussen gehouden en zÍn er

ln de

gratis film-

en

muziekvoorstellingen.

Volgt men een cursus dan is men tijdens de cursusuren vrijgesteld van het
slempelen.
De gemeenteraad stemt

op 17-21933

in met het voorstel van het college om de

ontspanningslokalen voor werklozen te
subsidiëren. Het bestuur van de
Christehjke Bond, het bestuur van de
R.K.Volksbond en het Bestuur Modernen

Bèsturenbond kunnen ieder rekenen op
een subsidie van í 50,-.

Werklozen krijgen

bij

bepaalde

Íestiviteiten korting, maar kunnen soms
ook gratis voorstellingen (uitvoering
NRB, voetbatwedstrijden bÍv.) bezoeken.
Op vertoon van de steunkaart krijgt de

werkloze koÍting op de toegangsprijs of
heeft gratis toegang.
VOORZET{INGEN GEMEENTE

Buiten de steun die de werklozen krijgen

zÍn er ook andere gemeentelijke voozieningen om de nood te lenigen. Zo
kunnen werklozen groenten, fruit en
blikken vlees tegen lage prijzen kopen

gemeenteraad van

3

december

1931 stelt het raadslid G.Krau de gemeenteÍaad voor om aan werkloze kostwinners en hooÍden van gezinnèn een
kerstgave te verstrekken van f. 10,-. De
raadsleden zijn verdeeld over dit, zoals
ze zeggen, sympathieke voorstel maar
de vraag wordt gesteld: moet het geld

zín of een gift in natura. Na een uil
voerige discussie besluit de raad een
kerstgave te verstrekken in natuía tot

í 5,-.
De heer Krau kan zich in dit voorstel

een waarde van

vinden en geeft hèt college de vrije hand
om in samenwerking met de organisaties en de diaconieën een kerstgave

tot een waarde van

í 5,- samen le

stellen.

Zonder hoofdelijke stemming gaat de
raad akkoord.
Helaas gaat er bij de uitvoering van de
kerstgave soms wat mis. De heer J.van
der Niet Dz. geeft in De Noordwijker van
5 januari 1932 met voorbeelden aan wat
er mis ging. Hij schriift onder andere:

'Daar heeft men nota bene alle werklozen, of steuntrèkkers of stempelaars
voor den voet weg een gave gegeven in
natura, vele gezinnen zijn daaóÍ die het
broodnoodig hebben, maar er zijn er
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ook wier Kerstvreugde toch wel aanwezig
was zonder die gaw. Hier volgen enkele

voorbeelden:

'le. Een meisje ontmoette ik en ik vroeg
haar of ze thuis vleesch hadden gehad.
Een meisje uit een groot gezin met een
altijd zieke moèder. Neen, zegt ze, want
vader vaart op den trawlei maar
oome..... wel. Nu weet ieder wel wat er

thans op een trawlér veÍdiend wordt,

maar die oome heefl waarluk geen
Kerstgave noodig. Zin gezin is slechts
man en vrouw, bovendien haast attijd
werk en goede verdiensten enz.
2e. Een vader van een Ílink gezin ontvangt als kerstgave van zijn patÍoon 2

gulden loonsverlaging en nog wel per-

manent. Verdient thans dus Í 24,- en is,
ook in de winter van 's morgens 6 tot 's
avonds 7 uur aan 't weÍk, teMijl een
andeÍ echtpaaÍ, waarvan de man: vanaf

Maart 1930 tot Dec. í93í slechts 3
weken zondeÍ weÍk is geweest, een
gave in natuftl ontvangl. Hun gezin

bestaat slechts uit man en vrouw teÍwijl
een ander gezin met 13 kinderen, waarvan de vader 25 gulden verdient, niels

ontvangt. Er

is nog wel meer van

te

zeggen.'
SIEUNVERSTREI«II{Gi IN NATURA

ln de gemeenteraad van 'l maaÍi 1932
komt de heer C.W.G.Alkemade met een
voorstel om de steunuitkering meer in

te

YOORZIENINGEN OÈTliOF
YaD gemeenteY/ege ziltr in t r:
baud u.et hgt zeer gl.oote rtirl

workloozen

zood.auigr, voolzir:rLi

gen getroÍÍen, dat de rvL:,rliloozcrr
gelegenheid v&D het stcDlF.'len lli
buitsn in reger] en kondo behoel
te w&cfo.leo, llet rvlcbrer, Jiarr pl

ben

in ds werkinrichrilg irl

tonrijl in Noo
wiÍk aan Zes voor dar doet li
vorden gebruik gemtiakt vurr
BtoEpelloca.al zelI,

Uit De Nootdwijker van 18-10-1932.

plan onuitvoeóaaÍ b.
Het voorstel krijgt dan ook geen meerderheid.

De heer P.Vink Wz. reageert in

De

Noordwiiker van 25 maart 1932 als volgt
op dit voorstel:
'ln het raadsverslag van Dinsdag jl. lèès
ik o.a. dat de heer C.W.G.Akemade aan-

drong op het verstrekken van steun

in

natura om reden dat handeldrijvende
ingezetenen tegen hem hadden gezegd
dat de sleuntrekkenden die blj hen in het
kÍijt stonden nu met hun verkregen geld
naar Leiden gaan om daar hun waren te
kopen. Ditwerd zelh nog e\íen aangedikt
dooÍ den heeí J.Braun door het vertellen

van een spÍookje, namenlijk dat

hij

meermalen Zaterdagsavonds

de

in

tram gezien had dat vrouwen van steun-

De achterlighieórj is dat nedng-

lrekkenden met gevulde tasschen van
Leiden kwamen met $/aÍen natuurlijk
gekochl van de veÍkregen steungelden.

e.d. in L€ilen kopen!
De heer BÍaun is het met de heer

dagavond is een kostelíke uitvinding,
want de heer Braun weet natuurlijk niet,

nalura

veÍstrekkèn.

gende gedachte
doènden zich beklagen dat steuntrekkers, zelfs die bí hen in het krijt staan,
levensmiddelen

Mijnheer de Redacteur, vooral diè Zater-

avond vaak gezien dat vrouwen van

steungelden op Dinsdagavond
worden uitgekeerd, en een ieder kan

steuntrekkers

dan uitrekenen hoeveel of er dan zale!

Alkemade èens. Hij heefr op zaterdag-

met volle tassen

uit

dat

Leiden kwamen.

dags nog van o\,/er is in een gezin waar

Na discussie zegt de voozitter wel voor
de idee van verstrekking in natuÍa te
voelen, maar constateert tevens dat dit

maanden werkeloos is.
Neen, Mijnheer de Redacteur, ik vind
stemming maken tegèn de hulp aan

de vader al

't9
werklozen, meer

wil ik er niet

van

zeggen, maar houd mij aan de woorden
van den heeí Vink in dezelfde Íaadsvergadering gesproken: ''E[ gaan van de

steuntrekkende weÍklozen
weinig in Leiden kopen.'

zelb

heel

Dat de stèunuitkeringen op dinsdagavond werden uitbetaald had een reden.
Op dinsdagavond waren de winkels

in

Noordwijk dicht dus ook de kroegen. Zo
werd voorkomen dat een groot deel van

de

steunuitkedng diezelfde avond

in

dÍank zou worden omgezet.
EÍ zullen natuurlijk best veel vÍouwen op
zaterdagavond boodschappen in Leilen

hebben gedaan. Niet iedeÍeen in
NoordwÍk is tenslotte werkloosl De
prijzen van sommoe levensmiddelen
zullen in Leiden wellicht lager zijn geweest dan in Noordwijk. Deze groep met

vasle inkomsten heeft weliswaar ook
minder te besteden maar toch altÍd
meer dan de groep werklozen. ln zijn
enthousiasme heefr het raadslid Braun
kennelÍk aangenomen dat het allemaal
vrouwen van werklozen waren.

ontspanningslokalen, er zijn clubs voor
jeugdige werklozen om zoals wordt
gezegd, a&lÍding te voorkomen, eÍ is
een klachtenbureau en men probeert bij
de invoering van wettelijke Íegelingen
het onderste uit de kan te halen voor

zowel de werkende als de werkloze
vakbondsleden. Het Collectieve Contract
mèt de werkgevers wordt bij iedere verslechtering aangevochten. Maar de
leden geloven het wel. De voozitteÍ zegt
naar aanleiding van de stemming over
hët Collectieve Contract in de Bollenstreek (notulen van 4 april '1933), 'dat 6r
in de geheële bollenskeek een onver-

schilligheid of slapheid aan de dag is
gelegd door de leden, daar er nog geen

derden der leden hun stem hebben
uitgebracht.'
Uit de activiteiten

ChristelÍke

den. lntegendeel! Ook de andere bonden

deden vèel voor hun leden en organiseerden soortgelïke ontspanningen.

cursussen
GE-ATENHED

van de

Bond mag niet worden geconcludeerd
dat de andere bonden nigts deden voor
hun weÍkende en weÍkloze vakbondsle-

e.d. in hun

ontspan-

Haast gelaten laten de werklozen alles
over zich heen gaan. Er wordt wel gemopperd en geklaagd, maar acties zijn

ningslokalen.
Een werkloze steuntrekkeÍ heèft echter
een stempel opgedrukt gekregen.
Opmerkingen als zou hÍ een opvreter,

berusten

onver-

een werkschuwe, een nietsnut, een

mrjdelllke.
Op de vergaderingen van de Nederlandse ChristelÍke Landaóei'Cers Bond
klaagt de voozitter iedere keer weeÍ dat
er zo weinig belangstelling van de leden
is. ln de notulen van de huishoudelïke

paÍasiet van de samenleving zijn spelen
hieöii uiteraard ook een rol. De strenge
controle bí de sleunuitkering, de achteÍdocht, het zich nutteloos voelen, geen

er niet. Ze

in het

weÍk om zín gezin te kunnen onderhouden, werken niet mee om tot een

vergaderjng van 24 oktobe|1935 staat:
Slecht bezochte vergadering ondanks
dat de toestand van dag tot dag steeds

bèter imago van een weÍkloze steuntÍekker te komen.

moeilijker woÍdt.

economische situatb!

Het bestuur van deze bond is, bl{kt uit de
notulen, erg actief. Er zijn cursussen
voor werklozen en weÍkenden, men
organiseert speciale ontspanningsavonden, men heeft de zorg over de

Alsof hij schuld heeft aan de slechte

Een werkloze steuntrekker schaaml
zich. Hij kan niet goed voor zijn gezin
zorgen. Hij ziet zijn gezin verarmen door
gebrek aan goede voeding, kleding en
schoeisel. HÍ wil graag werken maar er

n
IIOLLDNIIIIIJLI'N DOOIÈ \YIIII
LOOZIrN.
Oui 1ri:t bollenpellc:r r.lool rrirl
Ii,jlic n,cpliloozeu aur te moe(li
is Lioor. B. err W. deze rcgelirg
tloïÍcn. dat deze even gocd irr
mer'liing blijvcn komen r-oor sre
doch dlt op het uor.rnalc sternl
t§'ee tlordc van het met Lollerrpeli
yeldiende loon wordr aïgetrokiiel
Uit De Nootdwijker van 19-7-1932.
is geen werk. Hij moet altíd op de kleine
steentjes lopen, anders woÍdt hij gèkort
op de steunuitkering of de uitkering vervalt. Wil hÍ gratis of tegen gereduceerde
prijs gebruik maken van speciale ontjdagen dan
spanningsavonden of
moet hij iedeÍe keer die gehate steunkaart lelen zien.
Veel wordt over de hooÍden van de werklozen beslist. Men houdt geen Íekening

fl

met hen en als individu bestaat hij niet.
Gèen wonder dat je dan alles berustend
en gelaten oveÍ .ie heen laat gaan.

thuis brengen of'schÍÍÍ het maar in het
boekje') hoopt hÍ bij de concurrent een
paar klanten weg te snoepen. Maar de

concurrcnl zit ook niet stil. Het is een
bikkelhard gevecht om te overleven.
Voor de middenstand is er geen sleunregeling. De middenstander moel interen op de Íesenres en vaak smelt zijn
§paargeH weg als sneeuw voor de zon.
Gelukkig bestaat niet het gehele klanten-

bestand uit werklozen. Heen een mÍrdenstander veel klantèn met een vast
inkomen, dan overleeft hij het wel. Maar
ook bij gerenommeerde m iddenstanders slaat soms hel noodlot toe,
Dan komt de tijd dat je moet stoppen
omdat je de leveranciers niet meer kunt
betalen. En van de boekies (kopen op
de lat) komt te weinig binnen. De winkèl
gaat dicht en gehoopt wordt op betere
tÍden.
De voorraad wordt verkocht oÍ als deze
eetbaar is, zelf opgegeten. Probeer het

zo lang mogelÍk uit te houden. Maar
alsjeblieft niet de \,/ernedering van een
Íaillissement. Dat is de grootste angst:
laat dat nbt bekend worden in de fa-

katholiek, heÍvoÍmd/gereformeeíd en
andeÍen b ook terug te vinden in de

bij kennissen en in de buurt.
Probeer de schijn op te houden en
probeer op dezelfde voet, vaak tegen
beter weten in, door te levèn.
Toch geyen veel middenstanders hel op
en sluiten de winkel. Maar iedere winkel

miCdenstand. Er is een duidelijke koop-

die sluit betekent voor de concurrenl wat

van Íooms-lGtholieken bij
de katholieke mildenstand en van de
heÍvoÍmden en gerefoÍmeeden uiteraard bi hun middenstand.

meer khnten, wat meer verdiensten en
eén groteÍe kans om het te overlerren.
0e mildenstanders vormen samen de

milie,
VERGETEN LEED

De middenstand heeft het ook zwaar.

De driedeling ln Noordwiik in rooms-

bereidheid

Het gaat niet goed met de mildenstand
in de crisistÍd. Hun khnten hebben
steeds minder te besteden. De mirjdenstander moet de pn:jzen verlagen, maar
ook de winstmarges staan onder druk.

De

verdiensten worden minder en
iedeÍe klant E er een. Door een betere
seNice

ts verlenen (horen,

bestellingen

grote gÍoep van hèt vergeten leed. Er zÍn
ook nauwelijks verhalen bekend hoe

moeilijk ze het hebben gehad. oaar
praat je niet over, dat houd je binnenskamers. Kinderen van oude

middenstanders weten amper hoe
moeilijk hun oudeÍs het hèbben gehad.
Maar dat ze het toen moeilijk hadden,
staat buiten krÍ!
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HETWORDT BETER
De devaluatb in september1936 van de
duíe Nederlandse gulden met 23% betèkent het omslagpunt. Op slag zijn
Nederlandse producten bÍna een kwaÍt
goedkoper. De export neemt weer toe
en langzaam woÍdt het beter. Er is weer

hoop. De we*loosheiC daalt nog niel
erg hard, maar vooral in de zomeÍmaanden is te mèrken dat het beter gaat.
Vol trots woÍdt in de bestuursvergadering
van '15 decembeÍ í937 van de Nederlandsche Christelijke LandaíbeideÍs
Bond Afdeling NooÍdvyiik het beíicht van
het hoofdbestuur voorgelèzen dat de

f.

mel
1,50 peÍ week
worden verhoogd en de winteÍlonen met
f. 0,75. De crisis is over zijn hoogtepunt
zomerlonen
heenl

ln de volgende Blauwdotter. komt het
dagelrjkse (over)leven aan dè orde. Hoe

de wouw van een
de eind.ies aan elkaar.
Wat deden de steuncomité's om het
knoople moeder
steunuitkering

leven wat dragelijker te maken. Wal was

de impact van de

margadnebonnen,
op het

vleesbonnen, brandstofuonnen

dagelÍkse leven?

ONTSPANNINOSLOKALEN
NOORDWIJK AAN ZEE.

N. 25 FebruaÍi 1932 h3eft
Chrl3t. Comlté voor On
lokalen ofllvangen:
vaD rl. V, I bus koífie, i bur {h
I kilo .ulkerklontier.
vaÍt J. V. yooí í 2.5O aan tabrk.

Y.n N. N. ? poíd koÍfi6,
YÀ'l N. N. 5 p.kjer thgc, 2
koÍià.
va! J, L. d. w. 5 podd koek.
vro P. * pond koÍfiB, { pqrd
.n + pond lab.L
tcÍwllè Dr. H. rr0g ... sioclbal
b.ulklecn al8tond.
Voor ZracÍdag § Màsr,
Írdstrirdln ontvrngco.
pond hrlu.
,rÍt Z. ongcveoa
onrGv€6r 20 Dond
rrn
r.n P. a h.Glo bliLkco grooít6o
rar P. a
vrn À1, H,2 Íookworale..
v.Ír I. v. R.2 ktettlelrbrood!!
vsn ,. L. d. \À,. 2. kreíletrbÍood
lndlon mogelilk lal hea comité
d9!eltd6 wtlrs Íöogrd€ra
Yoor d!
d6 worklooreo organiseeren
ola
FlnÀncleol€ gedeelte
van Gr. v L S. onivangeo f25.
PennlrlgmeesteÍ,
Christ. J. d6 Witt.
Wis volgt bovenstaande

Betrcft ontspanningslokalen school
Schoo/sÍraa Í.

Ees Aartse

De Noordwijk van 11-3-1932.

Uitstapje van de knapen- en meisjesvercniging van de gereformeerde kerl< te
Nootdwijk-Binnen. Men ging o/rsÍÍeeks 1947
diergaarde Blijdorp waar
deze foto is gemaakt.
1. C. Passchier, 2. H. Hegeman (leiders van de club),3. Leni Lindhout,4- Bep
van Es, 5. Maaien Binnendijk, 6. Joke Passchier, T. Nellie van Leeuwen, 8. CoÍ
van Leeuwen, 9. Jan Passchier, 10. Riet Lindhout, 11 . Q. van Os, 12. Fr. van de
Bos, 13. Petervan derTuin, 14. Maaftvan de Bos, 15. Gerad Brcuwet, 16 Sikko
Hut, 17. Lauru Molengnaf, 16 Pieler C. van de Bos, 19. Arie DekkeÍ, 20. Bini
Middel, 21. L. van Duin, 22. Beius Mèijers, 23. Janny van den Haak (leidster

na

meisks), 24. lna Hut,25. Pijna Binnendijk,26. Wim Meijors, 27. Bep
Passchier, 28. Ko Goudriaan, 29. K. Huisinga, 30. Roelof Hut, 31. Henk
Passchiet, 32. Kees van der Knan, 33. Jan LindhouL
De íanilie Hut is hiema naar Amedka of Canada veftrckken. De leiders zijn
rceds ovededen. De echtgenote van C. Passchier veftlijft
Zie pagina 22.

in

Sint Jeroen.

Ziepagia2l.

Jacobus Passchier staat op latere leeftijd tussen de tulpen. Op die plek ligt nu
de Boekerclootlaan. Op de achtergrond ís de nieuwe Sint Jeroenskerk te
zien. Daarvoor kijkt men tegen de achterziide van de huizen aan de
Douzastraat met onder andere het huis van de familie Kloos. Línks de schuur
van Jan de Ridder. Geheel rechts de schuur van Samuel Koos.

De tuín van de Passchieren werd in het zuiden beqrensd door het Westend.
RechÍs de touwbaan van Koos Passchier. Op de achtergrond de beide Sint
Jeroenskerken. Vervoer gebeurde nog veel over water. Via de "Kippenbrug"
kon men over het water komen.

Behalve tulpen werden ook irissen geteeld. Nog sÍeeds is d,l de specialiteit

van de tirma Pa$chier.. Er werd met de hand gerooid, waama met de
"schokkef het zand van de bollen werd afgeschud. Zoon Johannes Pieter
staat achter dit apparaat, vader Jacobus kijkt of het goed gaat, zoon Jan Piet
línks op de knieén. Op de achtergrond de gasfabiek en de droogschuur van
de íirma De Groot.

Jacobus Passchier voelt, voor de 'groene schuut'' , ofde insserl al droog zíjn.
Het drogen gebeude op grote zeilen in de zon.

%

Vijflig jaar geleden, op zaterdag

1 februari '1953, hield dè Noordwrjkse
atletÈkclub NAC in onze noodduinen een nationale duincross. Atleten uit het
hele land vezamelden zich in restaurant Seinpost aan de Wilhekninaboulevard, waar later ook de Íinish was. Er stond aadig wat wind, die
naarmate de wedstrijd vorderde aanwakkerde. De hardlopers hadden er niet
echt hinder van. 's Avonds werd het stoÍmachtig, maar NoordwijkeÍs zijn wat
dat betreft wèl wat gewend. Tegen middeínacht was praktisch heel Noordwijk in diepe rust, zich onbewust van de gigantische slormramp, die zich over
Nederland begon te voltrekken.
Zondagochtend vroeg naar de spaazame nieuwsvooziening op de radio
luisterend, kon men al vermoeden, dat er iets goed mb was, maar de
meeste Nederlanders gingen zoals toen gebruikelÍk gewoon naar de keÍk.
Pas later op de dag werd in volle omvang duidelijk wat zich op de Zeeuwse en

Zuidhollandse eilanden had afgespeeld: doÍpen goeddeels veMoest,
achttienhonderd mensen verdronken en zestigduizend dakloos, honderdduizenden stuks vee omgekomen, 175.000 hectare land onder water en voor
jaren onvruchtbaar door het zout.
GATIN DE@ULEVARD

Daaöii vergeleken was wal

deze

februari-storm tegeliikertijd in Noordwi.ik
aanrichtte te veMaariozen. Bij ons was
het leed te ovezien, al vroeg De Zeekant
zich af, 'of onze mooie boulevard ooit wel
weer in zijn oude luister zou kunnen
worden hersteld.' Langs de Wilhelminaboulevard waren al het duin en een deel

van lrottoir en rÍweg weggespoeld. Ter
hoogte van café-Íesiaurant Van Schie
was de ravage het grootst. Daar was

een enorm gat in de boulevard geslagen. ln de zuid ter hoogte van de
laatste villa was de Ouddorper kotter OD

13 gestrand en bij het Langevelderslag
de Duilse tanker Julius RutgeÍs. Vooral

de Julius Riitgers trok veel
weekeinden lang, want

bekijks,

zij zou pas

in

november kunnen worden vlot getrokken.
ln Seinpost, waar de vorige middag nog
de hardlopers van de duincross waíen
ingehaald, hadden zich intussen de
mannen van de Íeddingmaatschappij
vezameld om uit te kunnen varen, zodra
de toestand van het in moeiljkheden

verkerende Franse schip Carlhago dat
noodzakelijk maakte. Het slrand weÍd
gedeeltelijk afgesloten om strandjutleE
de pas af te snijden. De aÍdeling Noord-

wÍk van het Rode Kruis siuuÍde vrijwilligers naar OoslvooÍne om te
helpen bij de Íeddings-werkzaamheden.
Later werd de zwaar gelrofíen gemeente

Burgh op Schouwen Duiveland door
Noordwik geadopteerd, wat onder meer
inhieH dat geld en goederen voor het
verdíonken dorp werden ingezameld.
OOGGEru13EIYERSI.AG

Hoe wreed de door een springvloed
vergezelde storm in de nacht van 1 op 2
februari had huisgehouden, wordt goed
duidelÍk uit wat bijvoorbeeld de dorpsjongen Rudi van Meurs meemaakte en
later vooí het weekblad Vrij Nederland
op papieÍ zette. Hier een Íragment uit zÍn
ooggetuigeverslag:'Plotseling zag ik
hem staan. Éen schim die uit de duisternis oprees. Kaal.Srecht en streng liep
hij in hoge laazen midden door de
straat de wethouder. Hí had haast. Zo

27
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slraat de welhouder. Hij had haast. Zo
nu en dan stond hij slil om de mensen te

vertellen, hoe het ervoor stond. Díe

bi de Íivier waÍen ondergelopen,
een kilometer van het dorp was de
situatie kritiek. De zeedijk om het
polders

HaÍingvliet stond onder zware druk. Hier
en daar liep het wateÍ over de kruin.
Vrouwen en kinderen moesten naar de

hoger gelegen kom van het dorp. De
mannen moesten iedereen alaÍmeren
en naar de molen gaan om daar een
diklegèÍ te voÍmen. Toen was hii voorbij. HÍ had bijna nog een kilometer le
gaan, langs een weg waaf de stoÍm vrij
spel had. Misschien was het kwaÍt over
vÍf toen hij zijn huis bereikte na een tocht
msnselíkeMijs gesproken vebn
het leven heefr gered.

db

TGEGESI.EURD

Hii stuuÍde een oudeÍe zoon met een
van de kleinsten vooruit. ZÍ beÍeikten de
molen en waren \€Íí9. De welhouder
heefr hel hub onder aan de diik even
later \rerlaten, samen met zÍn vrouw en
kinderen. Het water liep toen ook al oveÍ
de binnendijk, die naar de molen gaat.
Hel was nog altrjd volslagen duisteí. De
oudeÍe zoon en het jonge kind hadden
misschÈn een vooÍsprong van t\ree
minuten. ln die heel korte tild moèt het
water de grond hebben afgekalfd en een

gat hebben geweten in de diik.

Oe

wethoudeÍ, ziin vrouw en zes kinderen
zijn daaín teÍecht gekomen en de
woeste krachl van het water sleurde hen

mee. Een paar dagen later werd de
wethouder gevonden. Z$n horloge was
stil blijven staan op half zes. Een dochter
heefr het overbero. Niemand weet wie

haar toen ze

in het water dreef

meegesleuÍd dreigde

te woden,

en

die
duw gaÍwaardoorze zich kon vastgrijpen
aan het dak van een hub. De mènsen
zeggen, dat het de welhouder was.
Het mebje wisi zich vast le houden en

langzaam op te trekken. Ze slootte een
gat in het dak en vond veiligheij op de

zolder van het huis. Daar heeft ze
vreselijke uÍen doorgemaakt. Ze heeft
haar broertjes en zusjes horen gillen
om hulp. Een van hen wist zich vast te
klemmen aan eèn boom. MaaÍ loen ef
geen hulp kwam en ziin handen verstÍfd
waren van de kou, moest het kind loslaten en \rerdween het in de golven.
Boven de d[k was het hulpgeroep niet te
horen. De storm die van de kant van de
rivier kwam, nam de gèluiJen mee in de
richting van het dorp dat snel onder
water liep. ln flarden drong het angstiÍJe
geroep om hulp dooÍ tot dè bewoners
van de huizen die op de zotseÍs redding
hadden gezocht. Zii waren machteloos.
Eén paaÍ minuten later liepen de buurman van de wethoudeí, diens vrouw en
een zoonliè in het inmiddels snel verdèr
uitgesleten gat Toen waren er elf
doden. Een kwartieÍ eerder had de
buuÍman zin beiie dochterlies bij de

molen in veiligheil gebracht. De dík

vormde toen nog een veilig pad temiílden van het van alle kanten opkomende water.'
De ramp was aanleuing tot de uitvoering
van de Deltawe*en, de grootste waterbouwkundige operatie ter wereld. Een
opeÍatie met als bijverschÍnsel, dat de
stroming langs de NedeÍlandse kust
veranderde, waardooÍ mogeliik tevens

een bijdrage weÍd geleverd aan de
veiligheid van het zeezwemmen. ln elk
geval was de Íamp ook aanleiding voor
de Íegering om onder meer de Noordwijkse Reddingsbrigade van twee extrs
boten te voozien, onder vooMaarde dat
ze permanent over een geoefende bemanning kunnen beschkken voor hulp-

verlening

bii erentuele

orerstromingen

in Nederland. Deze boten mogen tevens
voor het strandwerk in Noordwijk worden

gebrukt.
BeÍl van Ouiin
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BAÍNA'{IEJi{KLETI{C}GËZOCHT
Helaas bezit het museum heel weinig
op het gebied van badmannenkbding.
Gezocht woÍden de blauw^Ívit gestÍeepte
blouson, het blauw\vit gestreepte cohert
en petten. Ook oude badkleding voor
man. vrouw en kind is van haíe vr,elkom.
Tevens ziin wÍ op zoek naar een zilveren
ijzer met of zonder gouden boeken
Heeft u nog iets in een kast oÍ op zolder,
neem dan contact op. Wij komen het

graag bÍ u halen.
Sjaan van Kekeren-Brouwer
H. Vinkhof 49
o7't-3615237
FEEST AU TEXACO

Texaco bestofld

in

november honderd

jaar. Om deze milpaal een feestelijk
tintie te geven weÍd leden van de kleder-

dÍachtgroèp, die kbding dragen van
zo'n honderd .iaar geleden, gevraagd
om op 10 en 24 novembeÍ aan de
klanten koffie met een smous tè
s€Íveren.

Het was een komen en gaan en veel
mensen steHen deze gesle zeer op
prÍs.
Er is ook heel wat reclame gemaakt vooÍ
de kleder-

zowel het museum als

OVERSMÀSENGESPROKEN
wisi u dat smous in hèt Leids betekent
zoete van suiker gemaakte babbelaaf
ln het LeiCs ook zoen betekent.
Gemaakt werd door Leidse wouwen?

Het is de veóastering van de,oodse
naam Moyshe (Mozes), oorspronkelÍk
de algemene naam voor iood.
Het snoepje wed met name op de
zondagmiddag gepresenteerd bii de
koffie oÍ thee, waaóij men in de mond
de koffie of thee erlangs liet spoelen,
inplaats van suiker en alleen bÍ het

eerste kopje. Je moest dus de helft
bewaren voor het tweede kopje.
Uit zuinEheiC werd de smous ook wel in
tweeën gehakt of zetfs in drieën of vieren

als

kindertraciatie.

De smous is te koop op de warenmarkt
en is nog steeds lekker.
Met dank aan Rinus Paardekooper
èn diverse Leidse inlemetters
ANGELA§ SPREEKBEURT
Angela van der Meer is een enthousiast
lil van de kbderdrachtqroep.
Daarom wilde ze graag op school een
spreekbeurt over deze hobby houden.
Ze kreeg van ons wat NoordwÍkse
boekjes mee om zich voor te bereiden,
voor iedere leerling uit haaÍ klas een

PR-foto van de groep en een zakje
smousen.
Nu, ze heeft er werk van gemaakt. Terecht kreèg ze van haar meester een 7%.

Wat had ik graag om een hoekje gekeken toen ze voor de klas haar veÍhaal

deed. Aangekleed in haar moob jurk
met hoed heeft ze heel wat reclame voor
ons gemaakt en terecht.

Angela's spreekbèurt was veÍdeeld

vÍf

in

hoofdstukken.
Enkele uitspraken wil ik u niet onthouden.

p
Zo vertelt ze in hoofdstuk 2 het volgende:
'Klederdracht is hoe mensen uit een

bepaald dorp of streek zich vroeger en
soms nu nog kbedden.
ZÍ zagen er door hun kleding anders uit

dan andeÍè dorpen oÍ streken. Eerst

was er alleen verschil in de muts, daarna ook de rest van de kleding. Dat alles
begon zo'n 400 .iaar geleden.
Wist je dat NedeÍland in 1900 nog zeker
240 verschillende soorlen klederdracht
kende?
Je kon dus aan iemands muts oÍ kleding zien in welk dorp of streek hÍ of zÍ

thuis hoorde.

ln hooÍdstuk 3 zegt ze dat een zilveren
hoofdijzer minstens 25 koeien waard is
of was!???!
ln hoofdstuk 4 meldt ze 1 x per maand in

klederdracht te lopen. Ze kleedt zich
daarvoor om in het museum 'Daarna
gaan we een toneelstukje repeteren en
als we dat gedaan hebben gaan we het
opvoeren", aldus Angela.
Tot slot zegt ze dal ze veel gebeÍd heeft
van haar spreekbeuÍt en te hopen dat
hetzelfde geldt voor haar medeleerlingen.
lk hoop dat u er ook wal van hebt opgestoken en bedank Angeh omdat ze zo'n
goede ambassadÍice
van onze

is

klederdrachtgroep.
HOE EEN BALLETJE KAN ROLLE]II

Aliaren zijn we onder meer op zoek naar
een muwzakdoek voor een man (visser).
Van alles is geprobeerd. Dh/erse radioen krantenoproepen zijn gedaan, maar
geen suc@s. Ook nu deden we weer

een oproep in het Algemeen Dagblad
'lézers helpen lezers'.
Een week hter vonden we een Íouwzak-

doek in het museum.
Deze zakdoek was geschonken door
mevrouw Dubbelaar. Haar buiten het
doÍp wonende zoon maakte haar attenl .
op onze opfoep. Toen zÍ lateÍ door ons

oma krgao tranen in haar
ogen toen ze Angela zo leuk zag
aangekleed.
gebeld werd om nadere bijzondeóeden

te kÍiigen, beloofde ze er nog èèn naar
het museum te brengen. Ze vertelde dat
haar vadeÍ deze zakdoeken als visser
gedragen heefr, rond 1900. Voor wie hij
rouwde is onbekend.
De zakdoek is wit, met vijf smalle zwarte
randen hngs de kant. Het middenvak is
gevuH met a aÍte stFpen.
We zÍn blÍ met deze aanwinsten. Nu
zoeken we nog een Íouwzakdoek voor
een man met èèn zwaÍte rand, zonder
stippen.
Als u hem in de kast heeft liggen, laat het
ons e!,/en weten.
TI.,TSENBOI.LEN

Zowel onze korte als lange mutsen zijn
gemaakl van twee soorten kant.

ilr

Hèt gekloste de€l komt uit Rijssel, de
geborduurde bol uit het land van
Beveren-Waas (omgeving Antwerpen).
Nu is het gekloste kant soms nog wel te
koop, her en dèr in Nederland, maar de
Beverse geborduurde lule kant uit onzè
streek is nog nergens gesignaleerd.
Deze laatste kant is vanaf 1860 gemaakt
door vrouwen die zomers op het,and
weÍkten en's winters een biiverdÀgnste
hadden van hun borduuMerk. Zii leerden

de techniek van moeder en

oudere

zusters.

Ook leden van de klederdrachtgroep
GON hebben het inmiddels van hun
2usteÍs' in Ter Aar gèleed en zÍn er
heel enthousiast over. Hel is leuk werk.

De eerste bollen zijn inmíddels geÉéd
en met het aanwezige kloskant ziin er
prachtoe mutsen van gemaakt. Zo blÍft

deze oude techniek spínglevend en
kunnen de vrouwetrike leden van de
klederdrachtgÍoèp en de poppen in het
museum naar behoÍen voozien worden
van echte kanten mulsen.
Houdt u ook zo van borduren en wilt u
ons hehen bii dit oude handweÍk, neem
dan erren contact op.

BLOEI'ETJES
"Evën het pakje harinO in m'n mandje
EEIiI BLOEMTUSSEN DE

doen', denkt Bemice Beenakker

(zie

foto)-

Zii b pas li, van de kbderdrachtgroep
en heefr, nadat ze zich had opgegeven,
dezelfde week nog opgeaéden tijdens
een provinciale b[eenkomst van de
Rotary in de Grote kerk. Als dank kÍeeg
iedere deelnemer een pakje nieuwe
haÍing, vandaar.

mouwen, heel hando in elk jaargetijde.
NatuurlÍk draagt zï een wit schort om
haar iurk te bescheÍmen.
Bemice hèefl zelf voor een mooie ketting
met Zeeuwse knop gezorgd en ze kÍeeg
daar nog een broche en ooóellen bï uil
de kast van het museum. Haarvlechten
hoefl ze nbt b leren, want dat kan ze als
de b€ste.

U zull haar ook nog wel èens tegenkomen in oud badpak of matÍozenpak.
De klederdÍachgroep is blii met haar
komst.
DRIE Íf,AAL.lO
Vorig jaar was het best omdat 40 iaar
geÍedèn het museum GON werd
opgericht.
EÍ vonden in 1962 nog meer feestelÍke

gebeurtenissen plaats.
Zowel Clementine en Dl* van Rin ab
Eli en Sjaan van Kekeren-Brouwer traden dat jaar in het huwelgk. Het eeÍste
paar trouwde 25 september. Het tweede
paar op 24 mei van dat jaar. Dit viertal

lellt met veel \reÍve de

succesvolle

kledéÍdrachtgÍoèp GON.

Bemíce is dol op tr'erkleden. Ze fiad op in

de Musical Jeroén èn in het toneelstuk
MoedeÍ Courage.
Ze is dan ook heel tevreden met haar
mooie lange ondeöroek en ondeÍïok,

AraÍie bnge kousen en haÍsies. Haar
.iurk is donkerood met losse onder-

ïekí

Siaan van Kekeren-Brouwer
Foto's familie Van der Meer
Eli van Kekeren

Rhus Peardekooper.

IV

Op 10 januari jongst
leden is Rob FaÍié in
verp leeghu

is

S

Gaandeweg nam echler

int

Bemardus overleden.

Hi is 63 jaar geWÍ gedenken deze

af en was het no-

zaamheden

o

nder-

steuning kÍeeg.
Tenslotte moest hij, ondanks zijn slerke wil en

man, omdat hrj medewerker is geweest op

doorzettingsvermogen,

de

toch atscheil

museumboerderÍ.
Rob, die de werkzame

nemen

van zÍn geliefdè werk in
het museum. Dat was in

periode van ziin leven
aan het ondeMijs had
gewijd, werd museummedewerker in 1989.

1994.

Voor zover ziin krachten

hem dal toeslonden
bezocht hij daarna nog

Hij nam met veel plezier de zoÍg voor de

een enkéle maal

Rob Fafié

het

museum.
Wij zullen hem in onzë
boeken herinnering bewaren als een trouw en

en op een goede rubricering van
boékènbesland.

gezondheids{oe-

stand

d{t, dat hij bi z'n werk-

woÍden.

bibliotheek op zich. Z'n
aandacht richtte zich
vooral op het onderhoud van de

zijn

het

m9s6ig

rnsns.
Henk vàn Duin

Met een buitengewoon drukbèzochte expositie van de folo's van Goof Roos is in
november/december ons iubileumjaar 2002 aEesloten- De e)positie moest met
èen weëk woden verlengd en heefr uiteindelijk bina duizend bezoekers gebokken.
Ook de andere evenemenlen in het afgelopen .iaar trokken \reel publiek. Dat gold
onder andere voor de tentoonstelling van het fotoweÍk van Maarten Plug, de opening
van het museum
april, de taxatiedag \ran schilrerien en prenbn en de
openstelling van de haringrokerij van Nièk van der Niet. De kinderdagen en de
klederdrachtshows in de vezorgingscentra werden eveneens zeeÍ gewaardeerd.
Deze activiteiten hebben als resultaat gehad dat het bezoek aan het museum en de
eryosities ten opzichle van 2001 is r/erdubbeld. Al met aí kunnen we op een zeer
geshagde vÉÍing van het veeÍtigjaÍig bestaansjubileum van het Genoobchap
terugzien. OP AAR DE VUFTG JAAR.
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