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ln Blauwdotter 125 staat op pagina 1 een
door Gré Hoek ingezonden Íoto. Mevrouw
Barnhoorn-Van der Wiel hielp ons aan
de namen van de dames.
Van links naar rechts: Christine Hegeman, Marie van der Deyl, Annie Plug,
Grie van der Wiel, Kootje Barnhoorn, Heil
Barnhoorn en Bets Barnhoorn.
VAN DE HAKOP DE TAK

Over het stukje van Henk Veenstra in
Blauwdotter 123 moet ik zeggen, dat hil'
met betrekking tot de twee duintjes gelijk
heeft. Ook met de Bloeddam heeft hij het
bij het rechte eind. Maar wij zeiden nooit
Kabeljauwsteeg, Schelvissteeg of Scholsteeg. lk weet de volgorde niet, maar we
hadden het over het Delfisslop, Extersslop, Toonensslop, de Bomsteeg en

Noordzeesteeg. Je had verder Aaltjesslop. Dat liep van de Langedam naar de
Nicolaas Barnhoornweq. Daar woonden
de Wuksem, Leen Ar, Jan Siem en Aaltje
Kluif. Wat de museumboerderij betreft,
heeÍt Veenstra ook gelijk. Omdat Verloop
de eigenaar was, kon hij daar in de jaren
37 en 38 vijf nieuwe huizen bouwen.

Nu van de hak op de tak. De huizen van

Verloop kwamen in de plaats van de
delen van Jan Flore. Wie zegt er nog
delen in plaats van schutting? Aan de

overkant stond de delen van Klaas
Petot. En over oude woorden gesproken:

sommigen hadden het over luiken of
blinden, wij over storren. ln alle kustplaatsen droeg men een frok in plaats
van een trui. De planken in de bedstee
waren de lanen. lk las eens een boek
over een beugsloep, waar ze in het
vooronder op de lanen zaten, Nog een
woord: wij aten geen kaantjes, maar

vinken. Wie kent meer van zulke

woorden?

Over het stukje van W. de Jong uit
Deventer het volgende. lk herken hem
niet van de Íoto, maar weet dat Jaap
Verburg, die in het laatste huis van de
Stijntjes Duinstraat woonde, een zoon

Kees had. Kees was later lid van de
wielercombinatie Swift in Leiden. Swift

oeÍende

in de Zuid op het parcours

Zuidboulevard, Beethovenweg, Koepel
weg, Oude Zeeweg en bij de Lucifer omhoog de Pickéweg op. We hadden maar

één favoriet: Kees Verburg. Het was

van Noordwijk aan

altijd weer spannend wie op die steile

Oranjevereniging

klucht (de Pickéweg) zou afhaken.
Nog een keer over het dialect. Bekend is
het verhaal over de badgastenjongen
die Noordwijks probeerde te praten en
het had over een lekker soupie.
De Noordwijkse vrouw tegen wie hij dat
zei, reageerde met'Nee l\,4aarten, een
boek is een bouk, een doek een douk en

Zee. De heren poseren in vol ornaat op
de boulevard. De vader van Plug staat in
het midden van de groep. De vraag is:

een vloek een vlouk, maar soep

is

gewoon soep.
lvlaarten Plug, Drachten
ORANJEVERENIGING

Van Henk Plug uit Canada ontvingen we
een oude foto van het bestuur van de

VERKNOCHTAAN NOORDWJK
Een mooi voorbeeld van verknochtheid
aan Noordwijk geeft een passage uit
een interview, dat Het Witte Weekblad

had met Nico Wijnands. Op de vraag of
hij gehecht is aan Noordwijk of voor
hetzelÍde geld morgen in het buitenland
zou kunnen wonen, is het antwoord: "lk
moet er niet aan denken te moeten verhuizen. Ja, binnen de kern van NoordwUk,

dat maakt me niet uit. Ik ben een rasechte Noordwijker, al staat als geboorteplaats helaas Leiden in mijn papieren.

Wie zijn de andere leden van

het
bestuur? Voor een deel weten we dit. De
Íoto is ook afgebeeld in het boekje
Focus op Noordwijk.
Van Iinks naar rechts: ?, ?, Kees van der
Niet, Kees Barnhoorn, l\y'aarten Hoek,
Willem Baalbergen, Piet Plug, ?, ?, Jan
Piet Barnhoorn, Willem Poortier, ?, Koos
de Ruyter en Piet van den Haak. Deze
laatste is hier niet zichtbaar, wel op de
aÍbeelding in het genoemde boekje.

Mijn broer Hans rijdt bloemen

naar
Denemarken en als ik tijd heb, ga ik wel
eens met hem mee. Dan is het zelfs zo,
dat als we Noordwijk uitrijden, het hoe
langer hoe stiller wordt in onze cabine.
Hans heeft precies hetzelfde als ik. We
zijn niet chagrijnig hoor, maar we hebben dan gewoon het gevoel dat we van
het dorp weggaan. Zodra we in Denemarken zijn aangekomen en de neus
van de vrachtwagen staat de andere
kant op, dan is het weer hartstikke gezellig en rijden we fluitend naar Noordwijk terug."
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Afschrift van de briefkaad van de vrouw van J- v.d. Niet
De briefkaart die hierboven is afgebeeld,
is van de vrouw van Jacob van der Niet,
een Noordwijkse schipper die met zijn
veelal Noordwijkse beman-ning voer op
een Vlaardingse logger van de reder
Alewijn Verboon. Zij schreef de briefkaart,

weer geweest op zee anderen hebben
het weer niet zo slecht gehad. Jacob
hadden ze niet gezien ook Jan Brobbel

niet hopende van u gerustellende be-

of liet die schrijven, vanwege de onge-

richten ookvan Jan Brobbel te ontvangen.
Achtend Vrouw van Jac. v.d. Niet
Die vrouwen komen bij mij al eens

rustheid

hooren.

die bij de

achtergebleven
Deze
kaart en de rest van de correspondentie
tussen schipper en reder.
geven een helder beeld van de omstandigheden in de visserij in de periode
1913 / 1915 en spreken voor zichzelf. De
teksten zijn letterlijk over-genomen en
komen uit mijn verzameling.
lvlijn grootvader C.Vliet Vlieland was in
1915 aan boord van de Vl. 153 als
matroos / boeter.
Den Heer A. Verboon, reeder en kuyper
Oosterstraat Vlaardingen.

vissersvrouwen

was gerezen.

Noordwiik 2 Jan. í9í

3

Geachte Baas.
Door deze wilde ik u mede delen dat ik
mij op mijn thuisreis bedacht heb wat de
nieuwe logger aangaat lk vond het van

mij zelf niet erg dankbaar dat ik het
nieuwe schip niet aangenomen heb en
wou dooÍ dezen vragen of gij hem nog
niet vergeven heb en of ik hem dan nog
kan krijgen. is er al over beslist dan blijÍt
alles zoals afgesproken.

Maandag 2'l.í.í913
Mirnheer Verboon

Den heer A. Verboon

Door deze wilde ik u vragen of gij nog
niets van Jacob heb vernomen volgens
sommigen zee lui hier is het erg slecht

Geachte Baas.
Door deze laat ik u weten dat ik nu hier
vier Matrozen heb en 1 oudste, jongste

en aÍhouder. zoud u mij s.v.p. het zegeltie over willen sturen dan zal ik hun
aan monsteren, zij willen niet anders

verleden week woensdag een ongeluk

heb gehad met me Donkij zoo dat ik

Wij ontvingen zoo net uw briefkaart is
het soms slechter met uw moeder?
Groetend en achtend Jacob van der

genoodzaakt was naar Lerwick toe te
gaan wij zouden gaan visschen en met
voor de wind omgaan pakte de schoot
van 't zeil het Donkij en zo brak er een
stuk van de Íondatieplaat, nu is het weer
in order zoo dat ik weer naar zee kao
gaan. hopende nu meer geluk te heb-

Niet

ben dan verlopen week Josep Graij

Maandag 27.1.í 9í 3
Geachte Baas
Door deze deel ik U mede als dat ik het
handgeld heb ontvangen. U schrijft mij
per brief dat het f. 1.82 112 bedruagt ik
heb Í 1.80 ontvangen. ik heb me volk op
een Matroos na die zal ik hier nog zien te
krijgen Kees de rot van ZV. met een
reepschieter anders allemaal hier vandaan, nu heb ik een vraag van 3 Matrozen of die s.v.p. elk f. 10 op voorschot

wel stuuren Hopende dat hij niet zoo

f. I gulden zoo als wij
gewoon zijn, dan zal ik vooÍ de overigen
nog wel eens kijken.
varen dan op

heeÍt het gemaakt de rekening zal hij u

kunnen krijgen op afkorting van

f.

14

man, wanneer u het goed vind wil u die
mij dan s.v.p. sturen

Baas hoe is het met u moeder
GÍoetend en achtend Jacob v.d. Niet.
Maandag 3.2.í9í3
Geachte Baas
Door deze laat ik u weten als dat wij
allen nog gezond zijn en hopen van u
allen het zelfde. Baas daar ik mij hier
toch maar loop te vervelen heel de dag

niks te doen, zo wil ik u vragen oÍ ik
Maandag I7 februari kan komen werken
en of ik dan mijn stuurmansmaat kan
mede brengen, het niks doen begint te
veÍvelen, ik was maar weer liever op de
schuur. als u soms wilde dat ik eerder
kwam is het mij ook goed. Groetend en
achtend Jacob van der Niet.

groot zal zijn. de vangst is nog nietzoveel
maar het is veel slecht weer.
Groetend en achtend Jac v.d. Niet VL 116
N.B. Een donkey is de oudste soort
stoomwinch op een visserschip.

Noordwijk o/zee 10ja.

í9í4

Den heer A. Verboon Jz. Geachte Baas
Door deze deel ik u mede als dat het
geld goed is overgekomen. Nu zou ik U
willen vragen wanneer ik kan komen
werken en hoe ik dan met me stuurman

moet ik heb hem aangenomen dat

Van P. Kleinhans p/a J. Kuif
Groot Wittenburgerstraat 190 Amster-

dam, was een brieÍkaart gericht aan
Den heer A. Verboon, Reeder Kuiper
Vlaardingen Zuid Holland.

Lerwick. 26 mei

1913

Geachte Baas.
Door deze deel ik u mede als dat ik

ik

nog geen orders had van werken dat u
me dat wel laterzou zeggen Baas zoud u
zo goed willen wezen om mij dan in de
loop van de a.s. week eens daarover
berichten, dan hooren we meteen hoe
het met de Juffrouw is, verder van ons
allen het beste toe gewenscht. Groetend
en achtend J. v.d. Niet
lk heb gisteren bij de Schoolmeester
geweest die dacht als dat die jongen nu
wel mocht varen want hij komt met Mei
de Klasse door

Amsterdam 26-10-'1914
Geachte patroon

lk laat u weten dat ik nog niets gehoord
heb van J. SchipperBen ik zoo vrij omu

vriendelijk te verzoeken om ik van me
restje krijgen kan me l\y'akreel me
voering en me 7 1/2 gld die ik laten staan
heb want J. Schipper is niet naar zee lk

heb hem al een keer geschreven Maar
hij schreef dat hij nog niets gehad had.

Verder De groeten mij
P.Kleinhans) Jongste VL

ln

aÍwachting

'153

lk zou een ander Jaar weer graag bij u
varen willen
N.B. J. Schippers was schipper van de
VL 153 Nico en Cornelis

Noordwijk o/zee 2í.1.í9í5
Geachte baas
Uw schrijven heb ik ontvangen waarin u
mU schrijft als dat ik volk aan kan nemen

net

als het vorige jaar,

maar een

Jongste voor 9/16de kan ik niet krijgen

en twee oudsten voor 6/8ste gaat ook

niet, wel een voor 6/8ste en een voor 7/8

ste net als verlopen zomer heb gehad.
dus baas wil u mij daar even oveÍ
berichten, als ik varen kan net als het
vorige jaar dan heb ik zo goed als me
volk
Groeten en achtend Jacob van der Niet
ln 1915 was het huisadres van Van der
Niet Haringsteeg 8 te Noordwijk. Voordien was dat Jan Kroonsweg 21.

NoordwUk o/zee 18.í.í915
Geachte Baas.
Door deze deel ik u mede als dat ze hier
beginnen met volk zoeken. 2 van
lvleeuwenoord van lJmuden hebben
hun volk al van lJperen en van Heeren
zijn de schippers ook begonnen en voor
Jacob van Noort zoekt hier ook iemand
volk. Nu wil ik u in deze vragen wat of gij
er van denkt. wat wij doen moeten ik zal
maar in afi/vachting leven op uw antwoord, Groetend en achtend J. v.d. Niet
C.J.Vliet Vlieland

De Vl 128.

GËZINSUITBREIDING

Een paar jaar geleden kwam het mu-

Uiteraard ligt er een museumbaby in de
wagen. Het is een rustig kind, je hooÍt

seum in het bezit van een antieke kinder-

het niet. Het wordt dan ook zoet ge-

wagen.

houden door een zusje met rammelaar.
Bijzonder passend is de poppenwagen
in de vitrine. Op de houten greep na is
het een evenbeeld van de grote wagen.
Verder kunt u uw hart ophalen aan leuke

oude kinderfoto's.
MONNIKENWERK

Er was geen reden om deze wagen
eerder tentoon te stellen. l\laar nu past

hij goed bij de tentoonstelling op de
middenzolder van speelgoed, poppenen kinderkleding uit begin 1900.

Door toeval was het mogelijk voor een
leuke prijs een grote hoeveelheid oude
kralen, patronen en naalden te kopen uit
de erfenis van een voormalige lerares.
Een kralentas zou ook heel mooi staan
bij een nieuw boerinnenpak.
Co van de Berg is lid van de klederdracht-

groep en dol op borduren. Zij wilde wel
eens proberen of ze dat ook kon met

piepkleine kralen.

Ze

maakte een

proeÍje en..........het lukte! l\.4et veel geduld doet ze dit monnikenwerk.

Even een kleine rekensom: zo'n tas
bestaat uit 2 x 122 regels, elke regel uit
104 kraaltjes, tezamen 25.376 kraaltjes

in 20 kleuren. Per regel duurt het 45
minuten. Een tas maakt zi.j in 183 uur.
De eerste tas is inmiddels klaar en met

de tweede is ze al ver over de helÍt.
Ze wil zelfs nog een derde voor het museum maken. Co is inmiddels verslaafd.
Ze vindt het heerlijk ontspannen werk.
Ook al zouden we willen, Co is met geen
goud te betalen. Heel hartelijk bedankt.

blauwe keper uit Hazerswoude maakte
zij een boerenkiel die er zijn mag.
Riet verleent al 6 jaar hand- en spandiensten. lvlenig kledingstuk is van haar
hand. Ze heeft er veel plezier in als we er
zo mooi uitzien en verwent ons regelmatig met kantjes, bandjes of leuke tips.
Een van de hartewensen in de klederdrachtshow was een rouwbeurs.

Hildegard Brouwer heeft die wens

in

vervulling doen gaan, ook al borduurde

zij nog nooit met kralen. de beurs

is

mooi geworden.
Hildegard gaat ons ook helpen met
naaiwerk. Helaas vertrekt ze eind volgend jaar naar het oosten van het land.
Onze naaisters worden met raad en
daad bijgestaan door duizendpoot lneke
van der Niet.

Zij weet het altijd zo te plooien, te
vouwen en te knippen dat het eindONDERDE LOEP
Achter de schermen wordt hard gewerkt
om alle leden in het pak te steken.
Gelukkig wordt er ook regelmatig hulp
van buitenaf geboden.
Zo zijn we heel blij met Jet Elgersma. Zij
bekleedt kleerhangers en laatst maakte
ze een monk voor een visser. Deze jas
met fluwelen kraag en afgezet met
trèsband kon minutieus nagemaakt

worden van een geleende antieke jas.
Jet heeft nog nooit een grote mannenjas

resultaat er zijn mag.
Op lvlary Groen doen we nooit vergeefs
een beroep. Zij heeft met succes, een
mooi visserspak gemaakt, dat dooÍ diverse leden regelmatig gedragen wordt.
Voor een patroon maken draait ze haar
hand niet om en wij zijn blij dat we weer
verder kunnen.
Kees van der Berg is een man achter de
schermen. Hij wil van geen dank weten,
maar zo aÍ en toe mag hij wel eens in het

zonnetje gezet worden.

Of het

nu

gemaakt en het kostte haar dan ook
menig zweetdruppeltje. Om de juiste

schoenzolen, stiksels, riemen voor de
wandelwagen, koffer of tabaksbuidels

stoffen voor deze jas te vinden wordt er
heel wat afgereisd. Zo komen deze
stoffen en fournituren uit Amsterdam,
Naarden, Utrecht en Noordwijk.
Op Riet Sijpkes wordt ook nooit vergeefs

voot een van onze vissets.

een beroep gedaan. Weinig woorden
zijn nodig om haar te vertellen hoe een
kledingstuk genaaid moet worden.

Ze weet alles van platte en Engelse
naden.
De resultaten zijn er dan ook naar. lvlet

zijn, Kees weet overal raad op. Zelfs
heeft hij heel precies een paar antieke
kinderschoentjes nagemaakt en wie
weet volgen er ook pantoffelschoenen

Als laatste de eigenaar van Stomerij
Duinkerken onder de loep. Hij stoomt
onze kleding en zet een pasgemaakt
pak even op de stoompop.
Al deze mensen zijn we dankbaar dat ze
ons werk belangeloos steunen.

Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer
Foto's: Eli van Kekeren

Jo van Duin-van der Hoeven, len Beaumond-Oord, Lien van WesteropSteenvoorden en Anna van Westerop-Steenvootden op de Atlantikwal voor
Seinpost in 1945.
Op de volgende pagina een foto van een reisje van de Witte School in de
jaren deftíg met het hoofd en de oudercommissie.
Bovenste rij van links naar rechts:

meneer Baars, mevrouw Baars, meneer Oord, mevrouw G. Maríjt. meneer
G. Marijt. mevrouw Víegever, meneer Viergever.
Tweede ríj van links naar rechts:
meneer C. Marijt, mevrouw van Spanje, meneer van Spanje, mevrouw Oord,
mevrouw C. Maríjt.
Derde rij van links naar rechts:
Polly Boon-Marijt (dochter van G. Marijt), Cony van Nugteren-Marijt (dochter
van C. Maríjt), len Beaumond-Oord.
Deze twee foto's zijn ingezonden door mevrouw Beaumond-Oord.

Zie pagina 8

10

Enige maanden geleden kwam het
museum in het bezit van een collectie

ln 1950 werd het verplaatst naar Bussum. Het station Noordwijk werd bij die

Íoto's die ooit eigendom van Kees Piet
Hazenoot waren. Hazenoot woonde in-

verhuizing eigendom

op de Van Hardenbroekweg,
naast zijn broer, twee huizen onder een
kap. Hij was onder andere in dienst van

dertijd

de Rijksluchtvaartdienst en werkte bij
Radio NooÍdwijk, beter bekend als
Radio Nora. Dit radiostation onderhield
vóór de Tweede Wereldoorlog het radiografisch contact met Nederlands-lndié.
Tijdens deze oorlog luisterden de bezetters er de geallieerden af, terwi.jl het
station later door de PTT werd qebruikt.

van de

Rijks-

luchtvaartdienst. In 1953 ging ook de
lvlarine er gebruik maken, tot in 1968 het
qeheel in handen van de Marine kwam.
Op het station werkten, evenals Hazenoot, verscheidene mensen uit Noordwijk en omgeving. Een aantal van hen
vertrok bU de verplaatsing naar Bussum
uit onze omgeving. BUgaand enkele
foto's die op het station zijn gemaakt.

Tevens iets over het 25-jarig ambtsjubileum van Hazenoot.

Enkele nog te plaatsen houten palen boden een rustpuntje in de werkdag.
Van links naar rechts: Joop Hebeníck, Kees van Roon, Kees Plug, Kees
Verloop en Kees Piet Hazenoot.

11

Van links naar rechÍs poseren Kees Piet Hazenoot, Joop Hebenick en
Kees van Roon voor de masten van Radio Nora.

12

Een groepje werknemers voor een van de gebouwen, Van links naar
rechts: Kees van Roon, Herman Zuiderduin, mevrouw Verouden, Kees
Piet Hazenoot, Jan Hazenoot, Joop Hebeníck, een schílder uil Leiden en
Kees Verloop. Zittend: Piket, ook een schilder uit Leiden.

Noordwijk Radio zoals velen het zich nog kunnen herinneren. De stalen
masten domineerden de duinen ten noorden van Noordwijk.

13

Het omslag voor het feestprogramma bíj het iubileum van Kees Piet Hazenoot.

14
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15

Bij de verhuizing van Radio Nora naar Bussum maakte een van de werknemers,
Jan van der Niet, een gedicht van twintig coupletten. Met weemoed kijkt hij terug op
de jaren dat zij in Noordwijk werkten:
"Zo gaan we nu dan afscheid nemen,
van Nora, en dat valt niet mee.
We zijn op Nora vast verbonden,
en vast vergroeíd in wel en wee.
We hebben hier gewerkt in vrede.
en ook in oorlog met elkaar.
Met makkers door de dienst verbonden.
voor velen zowat twintig jaar.

Zo gaan we dan als één familíe,
zoals we híer tezamen zijn.
't Beste zoekend voor elkander,
en sÍeeds de werk'lijkheid geen schin.
Zo zullen wij daar samen wonen,
en samen werken steeds in vree.
Tot heil van elk in het bijzonder.
en ook voor't heil der P.T.T-"

De Duitse schílder Max Liebermann (1847-1935) heeft ook in Noordwijk
gewerld. Eerder plaatsten we een Nootdwiks strandgezicht, deze keer gaat
het om een schilderij van de duinen uit 1909. Het bevindt zich in privébezit.
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De Jan KloosprUs wordt toegekend aan mensen die zich ervoor inzetten de
geschiedenis van Noordwijk uit te dragen. Dit keer was de prijs voor twee
medewerkers van het GON: Hein Verkade en Conny Eichelsheim. Beiden

rondleiders van de historische wandelingen, die al 22 jaar 's zomers
plaatsvinden. De prijs, een gouden Parkerpen, werd door Hak van Nes
uitgeÍeikt op 13 maart.
WACHTKAMERTRAM

ln de jaren vijftig exploiteerde Gerrit
Ammeraal (Gerrit Botje) de wachtkamer
bij het eindpunt van de tram bovenaan
de Huis ter Duinstraat (de Hoogte in de
volksmond). Het was een knusse ruimte,
waar niet alleen trampassagiers en
trampersoneel koffie dronken, maar ook
anderen graag aanlegden. 's Winters bij
een snorrende kachel. Als je verder op
reis ging dan naar Leiden kon je er alvast

een treinkaartje kopen.
Via Annelies van den Hoonaard kregen

we van haar buuÍvíouw in hel Friese

Kimswerd, die ooit in de wachtkamer van
Gerrit Bot kotfie dronk, het toen bewaarde

suikerzakje. De daarop afgedru kte
boodschap (zie aÍbeelding) blijft actueel:
"De suiker is wel lekker zoet, 't is toch de
koffie die 't 'm doet."
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Veel ouderen die de crisistijd in de jaren dertig hebben meegemaakt, kijken
soms geëmotioneerd maar vooral met gemengde gevoelens terug op die
tijd; een tijd van grote werkloosheid, lage steunuitkeringen en soms bittere

aÍmoede. ln de wintermaanden was meer dan 25o/o van de mannen
werkloos. Dit aantal werklozen sleepte, door de mindere inkomsten, ook
middenstanders, aannemers e.d. mee in de algehele malaise.
ln aflevering 1 van 'Noordwijk in de crisistijd' keerden we terug naar de
beginjaren van de crisis, die in Noordwijk ongemerkt en zonder al te veel
problemen voorbij zijn gegaan.
Aflevering 2 ging vooral over de werkloosheid, de uitkeringen, de controle
hierop, het verplichte stempelen en als wapen tegen de ledigheid en de
gtenzeloze verveling van het nietsdoen, de ontspanningslokalen.
ln deze aflevering kijken we terug op het dagelijkse leven en hoe moeder-devrouw door de verminderde inkomsten de eindjes aan elkaar probeerde te
knopen.

Wat betekende de crisistijd in Noordwijk

voor het dagelUkse leven? Hoe leefde
een doorsneegezin? Wat was er te
koop. maar belangrijker was: wat kon je
van een steunuitkering kopen! Wat werd
er gegeten en waar haalde je het geld
vandaan voor kleding, schoeisel, brandstof.
Niet alleen de werkloze mannen hadden
het moeilijk, maar vergeet ook moederde-vrouw nietl Zij moest met weinig
middelen het huishouden draaiende
zien te houden. Dat was geen sinecure.
Menige huisvrouw had slapeloze nachten
en in haar hoofd maalde het maar: Hoe
knoop ik de eindjes aan elkaar. Hoe kan

ik het weinige geld zo efficiènt mogelijk
besteden. Doe ik mijn man en kinderen

niet

te koÍt? Een goede

huisvrouw

cijferde zich helemaai weg.

ln 'De Noordwijker van 16 januari 1931

werd via een ingezonden mededeling
noq eens gewezen hoe
huisvrouw kon worden.

je een

goede

VOORDE HUISVROUW

Houd netjes het huis,
En de kinderen schoon,
Wis blift de man thuis,
En brengt in z|n loon.
Spreek vriendelijke woorden,
Die eens hem bekoorden.
Verbabbel geen tijd,
Dat geeft narigheid,
En niet te vergeten:
Wees tijdig met 't eten.
Maak 't smaak'lijk klaar,
Niet zout of ongaar.
En maak van uw huis,
Verctandíg en wíjs,
Een klein paradíjs.
Mooie woordenl De liefde van de man
ging toen kennelijk voor een groot deel
door de maag. Maar de strekking van
deze ingezonden mededeling was de
man een gezellig thuis te bieden want
dat hield hem uit de kroeg. ln tijden van
tegenspoed, werkloosheid en dalende
inkomsten was het vaak de kastelein
die hiervan profiteerde en de man een

í8
ln het midden van de crisistijd was

Hallo

Hallo

Bij VÀN DER ZÀLM

ir

koopea
de crisis outloopeo

5 rcuzcn

4 p.

Jaffa's

gelijkse leven betrokken dan de jonge
meisjes van nu. l\ilijn taak in het gezin
was mijn moeder te helpen met de zorg
voor de kleine kinderen, de was, het
huis schoonhouden, verstel- en naai-

voor 25 cent

zoctc HandÀppclt

,,

25 ccnt

4 Ícuzen Citroencn ,, 10 cent

Witloí

pcr pond 8 cent
4 pond 10 ccnt
Kleinc pccntjes pcr kilo 12 cènt
Duina.rdapp€lcn pcr kiio 6 ccnt

Extra

35 kilo

f 1.50

ik

twaalf, dertien jaar. Meisjes in die leeÍtijd
waren toen veel bewuster bij het da-

werk, sokken stoppen, breien en andere
huishoudelijke werkzaamheden. Buiten
spelen was er toen echt niet bij. lk was

dertien toen ik van school kwam om
thuis te werken omdat mijn moeder
vaak ziek was. Doorleren was er voor

10 kilo 55 ccnt

Bclccfd eanbcvelcnd,

W' v.d. ZÀLM, Kerkstraat 32&

een meisje niet bij, hoewel ik dat graag

wilde. Er was ook geen geld voor en
dan, je was een buitenbeentje als je
Uit De Noordwijker van 15-03-1938.

zorgeloos uurtje bezorgde. Niet voor
niets kon de steunuitkering worden verlaagd als er sprake was van drankmisbruik oÍ regelmatig cafébezoek.
lvloeder zou wel graag een goede huisvrouw willen zijn, maar toen eenmaal de
armoede toesloeg, veranderde zij in een

zorgelijke

en zeurderige moeder

en

echtgenote.

De heeÍ

Steenvoorde

Steenvoorde-Smit ujt

en

mevrouw
Noordwijk-Binnen

vertellen over die tijd.
lvlevr.S:

lk ben geboren in 1923 als 2e van I
kinderen. Ons gezin was een doorsneegezin, niet groot maar ook niet
klein. Moeder was thuis en runde het
gezin. l\,4ijn vadeÍ werkte, zoals zoveel
Noordwijkse mannen, op het land, in de
bollen zoals dat toen heette. Ook in de
crisistijd kon hij bll zijn baas blijven
werken. 's Avonds werkte hij in zijn eigen
bollenkraam. ln de crisistijd zal dat zeker
geen vetpot geweest zijn.

doorleerde. Nee, een onbezorgde jeugd
heb ik niet gehad, ook geen ongelukkige, maar wel een harde jeugd. lk had

een paar goede oren en was erg
nieuwsgierig. lk hoorde veel en weet

nog veel over prijzen en wat er dagelijks
gebeurde in de crisisjaren.
Toen in oktober 1929 de eÍfectenbeurs
in New York ineenstortte was dat het
begin van een wereldwijde crisis. Aanvankelijk merkten we daar niets van.

Mijn vader verdiende als baasknecht
aan het begin van de crisisjaren 27
gulden per week. maar binnen een jaar

was het weekloon gedaald tot
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gulden. Zomers verdiende mijn vader
21 gulden omdat de werkdagen langer
waren. Van de een op de andere week
moest mijn moeder het met een derde
minder loon doen. Mijn moeder moest
heel zuinig met de centjes omgaan en
voor iets extra's was geen geld meer. lk
denk dat toen ook het spaarpotje menig

keer werd aangesproken.

Gelukkig

daalden de prijzen van de kruidenier,
bakker, slager en melkboer ook. Dat
moest wel, anders hadden zij ook geen
inkomsten meer. Het was een armoedige ti.id die tot eind jaren dertig duurde.
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PRIJSVERLAGINGEN

Uit de adveÍtenties

in'De

Vanaf heden Reuien-alsiag
tJLIKOROE:lTgN, merk Sleutel

Noordwijker'

en 'St.Jeroensklok' blijkt dat de midden-

van Nieuwenhulzen.

stand inderdaad drastisch de prijzen
verlaagde.
Als voorbeeld noem ik slager Zandvoort.
Deze slager adverteerde bUna wekelijks
in 'De Noordwijker'en de prijzen zijn dus
goed te vergelijken. Op 10 oktober 1930
en op 29 september 1932, een half jaar

na de enorme loonsverlaging, adver-

Andijvlb

p. kllo 32 p, p, 22

,, ,, 32 ,, ,,22
,, ,, 38 ,, ,, 25
,Snljboonen , ,, 34 ,, ,,23
42,. ,,2';
,Snijboonen ,, ,. 1,
'§^l-..1't',
Spercieboonen
SpeÍcioboonen

L, ,, 6l .,.,3?
,, ,, 5l ,, ,, t
., ,, 48 ,, ,, 30

Doperwteo No.
Doperwlen No. 2
Hulshorad

teerde slager Zandvoort met verlaagde

j

prijzen.

lTomatenpuree

Sommige prijzen werden in twee jaar

,,

12 ct. per blikjc
iSplnario ult het blik l5 ct. p. pond

i

tijd zelfs gehalveerd.

3

:w.

Beleeld aanbevelend,

ir. ffi,n'UE.ISe

0roenlel- en Fruith,rndel
Hoofdstraal

lll

NooÍdwijk

a
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Uit De Noordwijker van 09-02-1930

10 oktober 1930
ct. per pond
ct. per pond
Doorregen runderlappen
ct. per pond
Rundergehakt
ct. per pond
Bloedworst
ct. per pond
Tongenworst
ct. per halÍ pond
LeveÍworst
ct. per pond
Rookworst
60 ct. per pond
Biefstuk
Rosbief

1 gulden

90
75
37
55
35
35
60

29 september 1932
75 ct. per
60 ct. per
25 ct. per
45 ct. per
18 ct. per
15 ct. per
30 ct. per
30 ct. per

pond
pond
pond
pond
pond
half pond
pond
pond

HETDAGELIJKS LEVEN

= 0,45 Euro.

De heer en mevrouw Steenvoorde vertellen verder:

Maandag 19.lanuari
woÍdt de prijs van het Wittebrood

I ccnt per 4 on§
vePlaagd

Noordwijksche

'.

Mevr.S.

12

Bakke.spatroonsveíeeniging

Uit De Noordwijker van 16-01-1931.

Als je werkloos was, kreeg je een uitkerinq waar je nauwelijks van kon leven,
laat staan om iets nieuws te kunnen
kopen. Daar kwam nog bij dat je twee
keer per dag moest stempelen. De regering was als de dood dat je buiten je
steun om probeerde wat bij te verdienen.

l\ilijn vader had een gedeelte van het
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land van zijn baas in gebruik waar hij
groente en aardappelen op teelde. Het
gebruik van het land was gratis. Bij het
aangaan van het werkcontract werd het
loon geregeld maar ook de hoeveelheid

land die men mocht gebruiken.

Éen

echtpaar had recht op 30 roe land. Daar
kwam nog 2,5 roe per kind bij. Maximaal
was het nooit meer dan 50 roe.
Dhr.S vult aan:

Men rekent niet meer met de roe. Toen
was dat een gebruikelijke oppervlakte-

maat. ledereen rekende er mee. Dat

NÀ'IIONAAI] CIÈI§I§-UOI[I'I'é.
AïdeellDg \oold\rijk.

ÀleLreOurgBrs.

Za.lgría,E 17 .Dec. o.s. za.I ir deD
Àa&idoug !eÀ bato vuu hei clisiscoÈraé een collecie gchouder wurdea.

Dezo collecte zal gcsniDeerd §or'

don door muziek vuu do hier' ter
plaals6 gevestigde Èuziekcor.pscD.
,,Do lrcho dor luilloa" or .,rlrcel
sior" hebbeu ziuh \ycl\villoud vool:
hot goedo doel bcsctlikl,Llrrr gesield
ca zu,Ileo uiets oÀbeproeld la,lcn om
dezo collecte schiltcleDd

!c

doc

slagèÀ.

le€I ie er Doodig vool.

dezeD \Yinre6il,s nr.l

ier, a&n olzo kas \yordou

was een begrip en in gedachten zag je
ook hoe groot het stuk land was.

hooge eischeD ge6[eld.

Het aantal roes werd met de roestok

SoYsÀ zullqn ziju brood, kloereD,

uitgemeten. De roestok had een lengte
van 3,76 meter. De oppervlakte van een
roe is 3,76 x 3,76 en dus iets meer dan
14 m2. Gemakshalve zei men dat er 7
roe in 100 m2 ging. Had men 50 roe in
gebruik dan had je een groentetuin van
ongeveer 700 m2 (20 x 35 m).

\Vij herhaloD U nogmrals, U\tic

ver\rarrni[g voo] I'olo v{D

Lriye

dorpsgeDoote11.

\t r.i heàbeq vgdrolr\yeÀ ir uwe

ruildheid.

Do Yoorzitter,

VA.\ IJE IIIURTEL,

Uit De Noordwijker van 13-12-1932

ln Noordwijk-Binnen werkten veel men-

We aten altijd warm tussen de middag.
Dat was gebruikelijk als je op het land

sen op het land. De bollenteelt was een
belangrijke bron van inkomsten. ln de
jaren twintig en dertig had je in Noord-

werkte. We aten aardappelen en groente
uit eigen tuin. Jus kenden we niet. Doordeweeks kregen we bij het warme eten

wijk veel qrote gezinnen. Gezinnen met
meer dan tien kinderen waren heel normaal. Er was altijd geldgebrek, ook al

wat vet van uitgebakken rookspek of
kinnebaklappen. Voor de vrijdagdoop
werd een vleesloze ius gemaakt van

was

aardappelnat met mai2ena en een kluit

l\,levr.S:

je in vaste dienst bij je baas. Er
moest heel zuinig geleefd worden. Geld
om door te leren was er niet. Als alle
kinderen werkten

en voor meer

in-

komsten zorgden, gebeurde het wel dat
de jongste kon doorleren. De studie van
de jongste werd in die tijd eigenlijk door
de oudere broers en zusters betaald.
ln de crisistÍd hadden wÍ thuis altUd voldoende te eten maar het was wel heel
eenvoudig. Honger hebben we in die
tijd, dankzij onze volkstuin, niet geleden,
maar rijk hadden we het zeer zeker niet.

margarine. Vlees zagen we weinig,
maar bij het middageten kregen we
soms, wat wij noemden, ióntjes, kaantjes zeggen ze nu. Kaantjes werden ook
als broodbeleg gebruikt en de reuzel als
smeerbeleg.
Voor de zondag kocht mijn moeder bij
slager Kriek in de Sint Jeroensweg een
pond runderlappen. Op zondag kregen
we allemaal (vader, moeder en negen
kinderen) een stukje vlees. De jus was
echte vleesjus. Niet al het vlees van dat
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pondje werd verdeetd, ben je betoeterd!

Er werd ook wat bewaard voor de vol-

gende dag

en dat

verwerkte mijn

moeder in de stamppot, zodat iedereen

via deze stamppot ook nog een Paar
fieseltjes vlees kreeg. Alleen op vrijdag
kregen we een toetie. Vaak was dat
zelfgemaakte havermoutpap oÍ gries-

meelpap. De pap werd gemaakt van
taptemelk. Taptemelk was sterk afgeroomde melk. Door dat aftappen kreeg
de melk een blauwgrijze, waterige kleur.
Een enkele keer kregen we zondags
zelfgemaakte pudding.

Vrijdags hadden we vaak vis. ln veel

katholieke gezinnen at men die dag ook
stokvis, dat is gedroogde kabeljauw. Wij

gelukkig niet, want als de vis gekookt
weÍd stonk het zo. ln het dorp kon je toen
ruiken wie stokvis at. Mijn moeder kocht
vaak op vrijdag koppelaars bij een bokkingrokerij in Noordwijk aan Zee. Koppelaars waren bokkingen die tUdens het

roken door hun gewicht door de kop
waren gezakt en op de grond gevallen.
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Uit De Noordwijker van 25-10-1932

nig bewaard tot het volgende.iaar. Op
dezelfde manier werden sperziebonen

en andijvie ingemaakt. Regelmatig

moest het schuim dat bovenop dreef
met een schuimspaan worden verwijderd.
Natuurlijk hadden we ook een voorraad
bruine en spikkelbonen en erwten.
Mijn moeder maakte ook bruine bonensoep. Dat was toen een echte maaltijdsoep. Als vlees gebruikte mijn moeder
bussenvlees dat werklozen met bonnen

Door die ingescheurde kop waren ze

konden kopen. Bonnen voor bussen-

voor de handel onverkoopbaar. Aan de
smaak mankeerde niks.
Van de tuin aten we in de wintermaanden
veel kool: boerenkool, spruitjes, groene
kool of rode kool. Witte kool en savoiekool werden gebruikt om zuurkool van te

vlees was ook voor niet-werklozen altijd
wel aan te komen. Hel recept voor een

maken. Mijn moeder maakte ook snijbonen en sperziebonen in en 's winters
aten we vaak zoute snijbonen en sperziebonen. Dat inmaken werd gedaan in

een grote Keulse pot. Eerst een laag
snijbonen, dan een laagje zout en zo
verder tot de potvolwas. Dan ging er een
stukje doek overheen en het geheel
werd afgedekt met een rond plankje met
daarop een kinderhoofdje (een basaltof granietkei. EA). Veel straten in Noordwijk waren vroeger bestraat met kinderhoofdjes, dus daar was altijd wel aan te
komen. Trouwens, de keien werden zui-

goede bruine bonensoep was heel
eenvoudig. Opgeschreven werd er niets.
De smaak van de soep werd met een

vinger gecontroleerd. Uit ervaring wist
mijn moeder hoeveel bruine bonen ze

nodig had. De bonen werden goed
of er geen steentjes en
wormstekige bonen tussen zaten. Er
gecontroleerd

werden wat aardappels meegekookt en
er ging een uitje en wat selderie in. Als
er geld was voor spek, dan werd er een
stukje spek meegekookt, dat later grotendeels op het brood werd opgegeten,

en natuurlijk bussenvlees.
EMensoep oÍ snert, zo'n echte Hollandse kost, maakte mijn moeder niet
vaak.

Appelmoes

was een lekkernij.

We

ZJ

STEUNREGELING.
Na herhaalde poginscn van de
zijde van het gemeentebesruur is het
eind.lijk selukt de medewerking va,.
r,er departernenr re veri<r;jge om

her gemiddelde weckloon van de
viss.hers op heizellde bedrae n.l.
r I9.50 per week eesreld re k;iiRen
als voor de landaÍbciders mcr her
oog op de toepassing van desrclrnregeling. Hct gevols hiervan is, da.t
de steunregeling, die voor de vjsschers
loi hcden steeds ongunstiger is ge.
weest dan voor de landarbciders,
voor beid.e sÍoepen arbeiders gel;jk

Uit De Noordwijker van 12-04-1935
kregen het niet vaak. lvlijn moeder kocht
dan bij de groenteboer voor een habbekrats een grote hoeveelheid appelen

met stekkies (rotte plekjes) eraan. Alle
stekkies en door wormen aangetaste
plekken werden weggesneden en van

wat er overbleef werd appelmoes gemaakt.
Dhr.S:

Bij ons thuis werd vaak snert gegeten.
Bij slager Kriek werd een halve varkenskop gekocht, echt, een halve kop met
één oor, één oog en één neusgat. Van
de halve kop werd bouillon getrokken en
als de kop gaar was werden alle bruikbare vleesdelen eraf gehaald en in de
soep gedaan.

Geld om wat anders

je

te kopen was er
soms dagenlang

hetzelÍde. ln de tijd van de speziebonen
at je drie tot vier keeÍ per week sperziebonen bij je aardappelen. De rest werd
ingemaakt. Wecken deed mUn moeder
niet, maar in veel gezinnen werd wel

geweckt. Toen ik getrouwd was weckte

ik

kast een rijk gezicht. Er wordt tegenwoor-

dig niet meer geweckt. Blikgroente en
diepvries hebben de taak van het
wecken overgenomen. ln de jaren dertig

was het onvoorstelbaar dat je

blik-

groente kocht als je een eigen volkstuin
had.

Feestdagen waren bij ons, ook in de
crisisjaren, èchte feestdagen. Juist omdat het hele leven toendertijd om eten
draaide, werd op Íeestdagen extra aandacht aan het eten besteed.

Kerst, Pasen en de eerste communie
waren de hoogtijdagen in onze familie.
We kregen dan soep, getrokken van een
mergpijp, met balletjes.

Met de Kerst werd altijd een konijn
geslacht. De meeste mensen hielden

toen konijnen. Als voer kregen de ko-

nijnen koolbladeren oÍ koolstronken,
gras of oud brood. Nee, met konijnen
deed je toen niet tuttig. Een konijn was

eten. Gebraden konijn en soep getrokken
van de nieÍtjes, lever en slachtafual, met
balletjes en echte pudding als toetje,
was een koningsmaal.
l\y'et Pasen was er vaak een rollade. We

konden zo'n rollade alleen betalen als
mijn vader iets extra's had verdiend. Op
het dieptepunt van de crisisjaren waren
er niet veel bijverdiensten. De extra in-

komsten moesten komen uit de opbrengst van het tulpenlandje waarop

Mevr.S:

niet en dus at

afloop van de wecktijd vond ik al die
gevulde weckflessen en -potten in de

ieder jaar bonen, worteltjes en

vruchten, en maakte ik jam en vruchtensap. Wecktijd was een drukke tijd. Na

mijn vader in zijn eigen tijd werkte.

Tijdens

de

hoogtijdagen waren er

krentenbrood en wittebrood. Mijn vader

maakte het deeg zelf klaar. Het deeg
ging in grote bakblikken en die liet je
voor een paar centen bakken in de bakoven van bakkerij 'De Verbetering' in de

Molenstraat. Veel mensen deden dit.
Iedereen wist wanneerje de bakblikken
moest inleveren en wanneer je ze weer
met het gebakken brood kon ophalen.
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BRÀNDSTOFFEN TOESLÀG,
Naar wij vernemen zal in de vol
gende week voor hei eerst begonnei
rvorden met het verstrekken van een

Mijn moeder maakte vaak balkenbrij.
Dat is een stijve massa van meel, gekookt in bouillon, waaraan stukjes
vlees, dobbelsteentjes spek, krenten,
rozijnen en kruiden werden toegevoegd.

brandslolfen toeslag aan de daarvoor

De stijve massa ging in een linnen zak
om verder op te stijven. Balkenbrij had

aannerking komende werkloozen,

een grijsachtige, glazige kleur. Het werd

il

Uit De Noordwijker van 25-10-1935

Toch moest

je

uitkijken en

je

blikken

in plakken gesneden en in een koekenpan aan weerskanten knappend
bruin gebakken. lk weet niet meer oÍ ik
het lekker vond.

goed merken, anders ging een ander er

Vrijdags aten we altijd vis. Vaak was het

met je blikken vandoor!

gekookte vis. l\,4isschien was dat wel

Soms waren er ook'taretjes', gebakjes
zeggen ze nu. Als we dan op zo'n feestdag een gebakje kregen was het pas
echt feest. Dat was genietenl Je was

stokvis. Als aflf,/isseling kregen we ook
wel gebakken vis, schelvis en af en toe

schol. l\,4ijn moeder maakte ook wel
vissoep.

toen als kind o zo blij met alle kleine
extra dingen die je kreeg.

Mevr.S:

Dhr.S:

ln de crisisjaren mochten we net zoveel
brood eten als we wilden, maar na twee
sneetjes kwam er geen beleg meer op.

Wij hadden het thuis wat beter. lk ben
geboren in 1919 als één-na-jongste. ln
het begin van de crisistijd had ik broeÍs
en zusters die werkten en dus voor.
inkomsten zorgden. lk ben na school,
dat zal omstreeks 1931i1932 geweest
zijn, ook op het land gaan werken. Later
ben ik voor mezelf begonnen.
Wij hadden het thuis redelijk goed met
al die exlra inkomsten. Wij aten iedere
zondag karbonade of ander vlees. leder
jaar werd een varken geslacht. Er waren
vlees en ham, maar er werd ook worst
gemaakt. Het vlees werd gebraden en in

Altijd dubbele sneetjes want

enkele

sneetjes met beleg werd gezien als verkwisting. Beleg bestond voornamelijk
uit suiker oÍ jam. Er werd wel wat marga-

rine op een sneetje brood gesmeerd.
l\,4ijn

moeder smeerde voor ons allemaal

het brood en na afloop van het broodsmeren zat er meer boter in de boterpot
Door
stevig smeren bleven broodkruimels op

dan toen mijn moeder begon.

het mes achter, die met het restje boter
terug in de boterpot gingen.

kleine Keulse potten gedaan en met

Dhr.S lachend:

kokend vet afgesloten. Als zo'n pot aangebroken was, kon je het vlees niet al te
lang bewaren. Mijn moeder hield zich
dan niet al te streng aan de vasten. We
kregen wel eens extra vlees. Een uitspraak van mijn moeder was: Laat de
beelden maar vasten, die hebben harde

Kruimels in de boterpot hadden we niet,
wel kruimels in de suikerpot. Als we be-

koppen. De hammen hingen op zolder
te drogen.

Soms kregen we reuzel op brood of wat
kaantjes. Kaas was een zeldzaamheid.

schuit met boter en suiker kregen klopte
mijn moeder het teveel aan suiker omgekeerd boven de suikerpot er weer af.
l\y'evr.S.
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Gekookte lever werd ook wel als beleg
gebruikl. Om verkleuren tegen te gaan

bewaarde mijn moeder

de

gekookte

Het communiefeest werd altijd groots
gevierd. De communicantjes werden
helemaal in het nieuw gestoken; de
meisjes als bruidjes en de jongens als
heertjes. Mijn moeder spaarde daarvoor,
maar sparen in de crisistijd ging niet
hard. Toch lukte het mijn moeder iedere
keer weer om de communicantjes
netjes aan te kleden. De kinderen moesten er netjes uilzien want daarop werd
je afgerekend. Dat was toen heel belanqrijk. Geen nieuwe kleren betekende
armoe en juist dat predikaat armoe
wilde je kostte wat het kost vermijden.
Toch kon je zien welke kinderen uit

gezinnen kwamen die het nog minder
hadden. Die kinderen droegen lvlolsschoentjes. De ouders van die kinderen
hadden geen geld om nieuwe schoenen

te kopen en werden via een bepaalde
instantie, misschien wel het Crisis-comité, aan schoenen geholpen. Schoenmaker lvlols in de Kerkstraat zorgde voor
de schoenen. Er was één soort schoen

verschillende maten.

Als

i
|

lever onder water in de kelder.

in

DIsTRIBUí;-;RoENTEN.

Door den ChÍisreljiken Besturenbond, den R.K. Bestureuraad en dcnl
Noordwijkschcn Besturcnbond is
"an

meisjes

geen mooie jurkjes hadden voor het
communiefeest dan werden ze via de
Zusterschool geholpen.
Via-via kreeg mijn moeder soms een zak
vol oude kleren. ledere huisvrouw kon
toen goed naaien en van oude kleren
werden nieuwe kleren gemaakt. Waren
de kleren te krap geworden dan gingen
ze naar de jongere broertjes en zusjes.

Burgemeester cn Wcthoud€rs verzocht
weer over te gaan tor d:s(ribuLie van

groenten voor

werkloozen.

I
I

Uit De Noordwijker van 25-10-1935
feest? lk stak direct mÍn hand op. Wist ik

veeMk had inderdaad geen pak. Bij
Verkade kreeg ik een nieuw pak. Het
was niet uit armoede dat ik een pak
kreeg. Nee, het was puur geluk! Mijn
ouders lieten het maar zo.
Mevr.S.

De communicantjes moesten zondags
nuchter naar de kerk, maar de avond
daarvoor kregen ze vaak een geklutst
eitje met suiker en melk om toch maar
iets in de maag te hebben. Terug uit de
kerk werd er pas gegeten. Dan kwamen
de luxe broodjes met kaas, ham of worst
op tafel. Én er was krentenbrood. Bij het
feestmaal 's avonds was er soep met
balletjes, vlees, appelmoes en pudding
toe. Nog zie ik die tijd voor me en nog
proeÍ ik wat ik toen at!
U hebt nu een indruk gekregen hoe een
normaal arbeidersgezin in Noordwijk in
de crisisjaren het hoofd boven water
probeerde te houden.
lvlevr.Steenvoorde zei, toen ze de tekst

herlas: 'Het lijkt net oÍ alles om eten
draaide in die tijd. Maar dat was ook zo.
Toen de crisistijd op zijn ergst was, zat ik

Dhr.S.

midden in de puberteit en kon best wat

lk woonde op het Sluispad en

extra calorieén gebruiken, maar die

kwam,
voordat ik naar school ging, zelden in het
dorp. Noordwijk-Binnen was een wereld
apart. lk moest ook communie doen en
in de klas vroeg de juffrouw: Wie heeft er
geen nieuw pak voor het communie-

kreeg ik niet! Erwas geen geld voor extra
eten. MUn herinneringen uit die periode

draaiden inderdaad grotendeels om
eten.

Bij sommige gezinnen was er sprake

25

BRÀNDSTOFFEN ?OESLÀG.
Naar wij vernemen zal in de vol
gende ,u.rí ,o". rr.t
'"rorden met het verstrekken van een

Àiu.gor;

branCstoffen toeslag aan de daarvoor

in aannciking komende

rverkloozen.
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Toch moest

je

uitkijken en

je

blikken

goed merken, anders ging een ander er
met je blikken vandoorl
Soms waren er ook'taretjes', gebakjes
zeggen ze nu. Als we dan op zo'n feestdag een gebakje kregen was het pas

echt feest. Dat was genieten! Je was
toen als kind o zo blij met alle kleine
extra dingen die je kreeg.
Dhr.S:

Wij hadden het thuis wat beter. lk ben
geboren in 1919 als een-na-.iongste. ln
het begin van de crisistíd had ik broers
en zusters die werkten en dus voor
inkomsten zorgden. lk ben na school,
dat zal omstreeks 1931/1932 geweest
zijn, ook op het land gaan werken. Later
ben ik voor mezelf begonnen.
Wij hadden het thuis redelijk goed met
al die extra inkomsten. Wij aten iedere
zondag karbonade of ander vlees. leder
jaar werd een varken geslacht. Er waren

vlees en ham, maar er werd ook worst
gemaakt. Het vlees werd gebraden en in

kleine Keulse potten qedaan en met
kokend vet afgesloten. Als zo'n pot aangebroken was, kon je het vlees niet al te
lang bewaren. Mijn moeder hield zich
dan niet al te streng aan de vasten. We
kregen wel eens extra vlees. Een uitspraak van mijn moeder was: Laat de
beelden maar vasten, die hebben harde

koppen. De hammen hingen op zolder
te drogen.

Mijn moeder maakte vaak balkenbrij.
Dat is een stijve massa van meel, gekookt in bouillon, waaraan stukjes
vlees, dobbelsteentjes spek, krenten,
rozijnen en kruiden werden toegevoegd.

De stijve massa ging in een linnen zak
om verder op te stijven. Balkenbrij had
een grijsachtige, glazige kleur. Het werd

in plakken gesneden en in een koekenpan aan weerskanten knappend
bruin gebakken. lk weet niet meer oÍ ik
het lekker vond.

Vrijdags aten we altijd vis. Vaak was het
gekookte vis. lvlisschien was dat wel
stokvis. Als afwisseling kregen we ook
wel gebakken vis, schelvis en af en toe
schol. N/lijn moeder maakte ook wel
vissoep.
Mevr.S:

ln de crisisjaren mochten we net zoveel
brood eten als we wilden, maar na twee
sneetjes kwam er geen beleg meer op.

Altijd dubbele sneetjes want

enkele

sneetjes met beleg werd gezien als verkwisting. Beleg bestond voornamelÍk
uit suiker of jam. Er werd wel wat marga-

rine op een sneetje brood gesmeerd.
Mijn moeder smeerde voor ons allemaal
het brood en na afloop van het broodsmeren zat er meer boter in de boterpot

dan toen mijn moeder begon.

Door

stevig smeren bleven broodkruimels op
het mes achter, die met het restje boter
terug in de boterpot gingen.
Dhr.S lachend:
Kruimels in de boterpot hadden we niet,
wel kruimels in de suikeÍpot. Als we beschuit met boter en suiker kregen klopte
mijn moeder het teveel aan suiker omgekeerd boven de suikerpot er weer af.
Mevr.S.

Soms kregen we reuzel op brood of wat
kaantjes. Kaas was een zeldzaamheid.
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Adveftentie om zelf margaríne te maken. Uít De Noordwijker van 27-03-1936

van bittere armoede. Kinderen liepen
nog net niet in lompen maar veel soeps
was het niet wat ze aan hadden. Schoenen waren soms totaal versleten. Ver-

geet niet daL er ook veel gezinnen

in

NoordwUk-Binnen waren met soms wel
vijftien kinderen! En als vader aan de
drank was, bleeÍ er weinig geld over om
eten en kleding te kopen.
Mijn vader was in vaste dienst en viel
buiten alle regelingen. We kregen geen
brandstofbonnen of brandstoftoeslag,

geen bussenvlees, geen goedkope
margarine of groenten, geen huurtoeslag, geen kerstgave, geen extra kleding
van het Crisiscomité. Nee, wij vielen
overal buiten. lk weet nu nog niet of we
het veel beter hadden dan een steuntrekker met al zUn voorzieningen.'
Tot zover de heer en mevrouw Steenvoorde over hun ervaringen in de crisis-

jaren.

Uit gesprekken met andere

mensen

bleek dat een groot deel van de Noordwijkse bevolking in dezelfde omstandig-

heden verkeerde. Bekijk nog eens de
werkloosheidscijfers uit die periode in
de vorige Blauwdotter en bedenk daarbij
dat in de toch al dure wintermaanden
met extra uitgaven aan kleding, brandstof

en voedsel, men moest zien rond

te

komen van een steuninkomen dat eigenlijk beneden het bestaansminimum
lag.
Ees Aartse
(Slot volgt)
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Van Cees van der Wiel kregen we deze foto uit 1921 van leerlingen van de
hervormde school aan de Huis ter Duinstraat, vermoedelijk de tweede klas.
Hij achterhaalde alle namen:
1. Arie van Delft, 2. Riek Hoonaard, 3. Leentje van Duivenbode (Spek), 4. Alie
Plug (KroÍt), 5. Jans lvleulen, 6. Dirk Vink, 7. Dirk Hoonaard (geëmigreerd naar

Canada), 8. Herman Rijswijk, 9. Kees van Beveren (Boe Boe), 10. JuÍfrouw
l\y'ussers, 11. Riet Dijkstra, 12. Siem Abcouwer, 13. Menny van Rooyen, 14.
Leen Bedijn, 15. Ko Bedijn, 16. Sijtje Spaanderman, 17. Ester Smit, '18. Aal
Duyndam (Deddus, vrouw van de Sluizer), 19. Jannetjevan Beelen (dochter
van Riet Klok), 20. Adriaan Schild, 21. Henk Lod, 22. Gerrit de Bruin, 23. Jo de
Bruin, 24. Leentje van der Niet (l\ileerniet),25. Jan Roos,26. Annie Felicius,
27. lMaarten van deÍ Niet (Peli),28. Dirk Hoek,29. Pietje Duyndam (Leen Tiel),
30. Dirk van der Niet (Gabberd), 31. Jaap Klinkenberg (De Schreeuwerd), 32.
Niek van Exter, 33. Neeltje van Rooyen (Ezau),34. Neeltje Luit (Wesseling),
35.Neeltje Duindam, 36. Trien Plug (Bom), 37. Marie Sloof (schoenmaker),

38. Gré Klinkenberg.

29

t
E

§
o)

t

§
c;

§
§.

!
.s
o)
o)

N

È
Y

èo)
§
o
è

§o)

I

È

I
È
N

o
9
o)

È
o
È

P

§
o

'È
e

o

30

Bouwvakkers bij vermoedeliik hotel Zeerust, omstreeks 1930
Bovenste rij van links naar rechts: ?, Leo van Urk.
Tweede rij van links naat rechts: Cor van Amsterdam, Bas Vink, ?, ?Onderaan: ?.
lnzender Cees van der Wiel.

JI

NOORDWIJKAAN ZEE'lsfèbruari í9í0
't Was maandagmorgen bijzonder druk
en levendig in het filiaal van Joh. Vegt.
Evenals op andere plaatsen gaf ook hier
de Maatschappij "Crema" gratis proeven
van hare Melk-Chocolade.
Tal van uitnoodigingen waren verzonden

bovendien allerlei boekjes en plaatjes.
De meesten hadden bij voorbaat al een
kopje meegebracht, waarvan sommige

bedenkelijke afmetingen hadden, die
aan kannetjes deden denken, en waarbij meestal het woord gevoerd werd voor
moeder, die niet weg kon.

en ruim een tweehonderdtal, oud en 266'n cacao-meeting, opgeluisterd door
jong, haastten zich "een kommetje à capella-kooren, marschen en belstoom", zoals het hieronderde visschers- muziek uit "een spreekbuis", is waarlijk
bevolking heet, in ontuangst te nemen. niet alledaagsch en als uit een mond
Te klokke elf verschenen de eersten, die klonk het: "de kaukau is lekkerl" Zeker
de wasch een oogenblik aan kant gezet een qoede reclame, die tot aftrek van
hadden, bedenkende, dat een goede verscheidene busjes aanleiding gaf.
kop chocolade, niet minder bevordelijk is 's Namiddags had te Noordwijk-Binnen
voor de gezondheid dan een rein kleed. 6p Voorstraat 33 hetzelfde plaats, evenNa twaalven was natuurlijk de jeugd bij- eens met goed succes voor de betrokken
zonder sterk vertegenwoodigd en ontving firma's.

NOORDWJK, í6 april

'19'10

WEEKLACHT VAN HETWACHTHUISJE TE NOORDWJK-BINNEN

(ln volkstoon)
O twintigste eeuwl wat is mijn lot?
lk word gescholden en bespot;
lk word gesmaad in volkscouranten;
Hoe komt mijn achting zoo gering?
lk hoor de kreet van alle kanten:

"Dat leelijk dingl"
Waarom word ik toch zoo miskend?
Nilijn huid is netjes gecement,
ln moole blokjes afgesneden,
Waarom ik zelf mijn jeugd verleng.
Toch noemt men mij nog ontevreden:
"Dat ouwe kreng!"
Toen Koos de Groot mij had gebouwdi)
Werd ik door Noordwijks volk beschouwd
Als't uitgangspunt van's dorps bescherming;
De wacht pleegde in mi.i overleg.
Nu heet ik zonder minste ontferming:
"Sta-in-den-weg!"

32

Het N.Z.H-wachthuisje aan de Voorstraat.
Men bracht in mij eens't spaargeld aan,
Maar o! Wat was dat gauw gedaan.
Thans heeft de bank,) haar eigen zalen,
Waarin zij 't geld den dorpeling
Zal bij electrisch licht betalen.
lk "was geen ding!"
lk borg in mijn vertrek voorheen
Den schat van "'t Nut algemeen." st
Maar'k bleef niet lang die gestalte:
Ondankbaar voor wat ik betrok
Verkocht men mij tot stoomtram-halte.
lk "wàs geen hok!"

We roemt mijn nut als wachtlokaal?
Men acht voor 't dorp mij als schandaal.
lk geef beschutting voor den regen.
Toch zegt de reiziger zeer prat,
Als hij is in de tram gestegen:
"Wat aaklig gat!"

ilt

O twintigste eeuw! Wat zijt gÍ wreed:
Gij hebt, naar 'k hoor, het plan gesmeed
Om mij van de aarde te verbannen.
lk word te min voor u, maar toch,
Al koestert gij reeds lang.uw plannen,
lk sta hier nog!

Om 't oud een aardig paterhuis,

4)

Zoo flink gebouwd, te slaan tot gruis,
Dat zal voor u niet moeilijk schijnen;
Maar mij, verdaagde uit ieders gunst,

Als nietig bouwwerk doen verdwUnen,
Dat. is de kunstl

Men ziet elkander scherplík aan.
Met mooie praatjes zal 't niet gaan:
Er moeten offers straks ontstoken
Door dorp en kerk en maatschappij.
Wat zal dat op de VoorstÍaat Íooken,
En dat - om mij!

'k Heb vroeger 't kerkhof trouw bewaakt,
'k Heb nooit daarin mijn plicht vezaakt;
Dat nu de kerkvoogd dezer dagen,
Die - dunkt me - zoo behoudend scheen,
MÍ ook al naar de maàn wil jagen,
ls echt gemeen!
Het schoon ddr kerk moet voor het licht,
Het front van 't raadhuis in 't gezicht;
De Voorstraat ruimer aanzien schenken,
Dat is des burgers ideaal,
En j mÍ vernietigd in te denken

Ziin-zegepÍaall
Maar als ik eens vernietigd ben
En zelfs mijn standplaats niet meer ken,
Wat zal 't dan prachtig zÍn voor de oogen:
Die paal, die stangen vóór de kerk,
Waaraan elk wijf de wasch kan droogen! Dat is ie werk!

IV

Wat krijgt uw blik dan ruim onthaal
op dat "ellendig" kerkportaal,
Wat zaldie toren schooner prijken
ln zijn verknoeid gothieken vorm! Dan komen alle vreemden kijken.
Dan loopt het storm!
En breekt die dag eens werkelijk aan
Dat mij de moker neèr zal slaan,
Dan krijg ik dezen troost als gÍatie.
Zoo mijn vernietiging begint:
DAT IEDER IN MIJN "AMOVATIE'O

ZIJN BLIJDSCHAP VINDT!

1) Het wachthuis aan de Voorstraat vóór het kerkhof is gebouwd in het jaar

1784, op de plaats van het oude wach! en vischhuis. Aannemer was
Jacobus de Groot, timmerman en metselaar alhier, voor de somma van Í
745,- welke arbeid 15 november 1784 was opgeleverd.
2) Namelijk de Spaarbank voor Noordwijk en omstreken, gesticht 19 april
1872 op initiatief van burgrmeester C.L.C.W. Pické, welke bank een jaar in het
'wachthuis' is gevestigd geweest.
3) Te weten de volksbibliotheek, het eigendom van de Maatschappij tot nut
van't algemeen. Bestaan die boeken nog?
4) Het oude huis dat van de 1sde eeuw af aan het Sint Barbara-klooster heeft
behoord. De heer G. Slats heeft het 1 november laatstleden getransporteerd
aan de N.Z.H.-tramwegmaalschappij.

5) Sloping.
J. Kloos.
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knecht pas een varken geslacht had,

í910

trakteerde hij zijn gasten ten overvloede
nog op ham, die den "vrienden" blijkbaar zóó goed smaakte, dat zij de bekoring, er stiekem een paar mee te ne-

Dat men 't van zijn vrienden niet altijd
hebben moet, ondervond H.W., boerenknecht, alhier.
Hij had gepasseerden zondagavond
een drietal zijner "vrienden" verzocht,

om een poosje te komen jassen. Hij
toonde zich een gulle gastheer: de
flesch werd duchtig aangesproken, en

onder het genot van een sigaar pas-

seerde men brj uitstek joviaal en
gezellig den avoÀd. Wijl de boeren-

men, geen weerstand konden bieden.
Den volgenden morgen werd de diefstal
ontdekt. De politie kwam er aan te pas,
die bij één der vrienden, zekère V.O. één
der hammen vond, gekookt al, dus voor
de consumptie kant en klaar.
Procesverbaal is opgemaakt.

