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KOKSCHOOL í
Hierbij wil ik reageren op de tekst bij de
foto op pagina 5 van Blauwdotter 127.

Deze foto is genomen in september oÍ
oktober 1947 en niet in'1948. Het betreft
bovendien een deel van de derde klas
en niet de vierde klas. Wat was het ge-

val.? De derde klas werd om redenen
die ik niet meer zou weten in tweeën
gedeeld. Eén deel (de 14 kinderen op
de genoemde foto) kwam bij de kinde-

ren van de vierde klas te zitten die
meester Van de Haspel als onderwijzer
hadden en het andere deel van de derde

klas (ongeveer 21 kinderen) kwam bij
juffrouw Hazenoot terecht, die volgens
mij toen ook een deel van de tweede

staan niet op de bewuste foto. Ze staan
namelijk op de Íoto die hierbij gaat zie
pagina 2. Wie dan wel degenen op de
bewuste foto zijn zou ik niet meer weten.
Dat de foto's op hetzelfde moment gemaakt zÍn weet ik heel zeket, maat zie

de kleding van
meester Kok die hetzelfde is en ook zit er
op beide foto's een spleet in het gordijn
van het lokaal op de achtergrond.
Bovendien is deze foto absoluut gemaakt
vöör 7 november 1947. Op de hierbij
gaande foto staat namelijk Joan Frieser
en dat meisje is op 7 novembeÍ 1947
verder bijvoorbeeld

overleden. lk weet dat deze foto één of

twee maanden voor haar dood was
ge maa kt.

ik

bij

klas onder haar hoede had.

Hoewel

Toen er een schoolfoto werd genomen
hreld men de twee delen apaÍt en zijn er
dus in feite twee Íoto's gemaakt met elk
een deel van de derde klas. Het andere
deel met juffrouw Hazenoot gaat hierbij.
Bovendien worden in de tekst bij voornoemde foto hvee namen van leerlingen
genoemd die absoluut niet kloppen. Dat

gezichten de juiste namen weet, ben ik
van de meeste namen vrijwel zeker. De
jongens en meisjes op de biigevoegde
foto zijn volgens mij:

betreft Niels Koers en Kees van Beveren. Zij zaten wel in die klas, maar

Bovenste

waarschijnlijk niet

rij staand van links

alle

naar

rechts: Niesje Vink, lngrid van der Loo,
Juffrouw Hazenoot, Juliana Boeke, Petra

van der Meulen, Els Brouwer.), Anneke
Hoek, Bertha Korbee en Olga de Waal').
lvliddelste rij zittend van links naar rechts

Johan Duindam, Kees van Duin, Jan
Baalbergen, Johan Plug (naar Zuid

AÍrika?), Bart Benschop*),

Jaap

Houwaart en Kees van Beveren.

Voorste rij van links naar rechts: Dini
Passchier, Trientje (van der Niet?), Joan
Frieser*), Niels Koers, Jaap van Duijn
en Denijs Marbus. (ondergetekende).
De vier met *) aangeduide kinderen

waren gerepatrieerd uit lndonesiè

en

doodstil was en dat iedere achtjarige
(want dat waren de meeste) zo'n beetje
met z'n eigen gedachten bezig was om
deze waarschijnlijk eerste conÍrontatie
met de dood te verwerken. Wel weet ik
dat we vrijwel onmiddellijk of anders de

volgende dagen een psalm

uit

ons

hoofd moesten leren, die op het schoolbord werd geschreven.

Het betroÍ psalm 103 vers

8

(oude

bleven meestal niet lang in Noordwijk.

berijminq.):

EEN TRAGISCHE GEBEURTENIS

Gelíjk het gras is ons kotlstondig leven,

De foto roept veel herinneringen op.
Hoewel zU slechts kort op onze school
(de Kokschool) was kan ik mij Joan
Winifred Frieser nog heel goed herinneren. Zij was een repatriant uit lndonesië en had daar waarschijnlijk al het
nodige meegemaakt. Op onze school

herinner ik mij haar echter als een
levendrg en vrolijk meisje dat keurig
gekleed ging met een opvallend grote

strik in het haar. ls ook op de toto te zien,
al is de achtergrond wat donker. Kortom
ze viel op.
Op 7 november 1947 was zij in de
ochtend nog op school geweest, maar
na de middagpauze was zij er niet. Er

werd gevraagd of iemand wist waarom
ze niet op school was. Niemand die iets
wist.

ln de loop van de

middag kwam
meester Kok de klas binnen, die na met
juffrouw Hazenoot gesproken te hebben,
ons vertelde dat Joan niet meer terug
zou komen. Joan logeerde in het toenmalige pension Panorama (nu Villa de
Duinen) aan de Oude Zeeweg en had bij
het voeren van de voqeltjes te ver uit het
raam gebogen, had haar evenwicht verloren en was op de grond dood gevallen.
lk kan mij nu niet meer goed herinneren
hoe wij toen reageerden oÍ wat we daarna gingen doen, maar ik denk dat het

geliik een bloem, die op het veld
verheven,

wel sierlijk pronkt. maar krachtloos is
en teer:
wanneer de wind zich over "t land laat
horen,
dan knakt haar steel, haar schoonheid
gaat verloren;
men kent en vindt haar standplaats
zelfs niet meer.
Over de woorden van deze psalm werd
veel gesproken en ook dat Jezus heeft

gezegd Laat de kinderkens tot mij
komen en verhindert ze niet". Dit lied
hebben we in mijn herinnering toen
bijna onophoudelijk gezongen totdat we

het uit ons hooÍd kenden en de begrafenis plaats had want we moesten
dit ook aan haar graf op de begrafenis
zingen.

lk herinner mij dat we met een stel naar
het kerkhof gingen. De meesten van ons
hadden nog nooit een begrafenis mee-

gemaakt en om er alleen naar toe te
gaan, dat zag ik althans niet zitten. De

begrafenis herinner

ik mij als

aan-

grijpend. lk zie nog de intens bedroefde
ouders, vooral de moeder had het erg
moeilijk. Wij zongen ons lied, er werd
gesproken en toen op het moment dat

men haar kistje liet zakken

gingen

medebewoners van pension Panorama

of familieleden, die dicht bij het graÍ

Niet (Jan de Boer), Anton Hoogstraten

stonden, knielen en toonden mede op
deze wite hun verbondenheid en in-

en Wim lmthorn (Wim de Boer

tense verdriet.
Het vers uit psalm 103 heb ik nooit meer
vergeten.

Tweede rij: ?, Dirk Korbee, Jan Smit,
meester Haspel, daarnaast niet Jaap
van Duijn maar Piet Bosma en Johan

Soms als ik op het kerkhof kom word ik
bij het weggaan langs haar graf getrokken. Want het ligt er nog stccds en is
gelukkig nog niet slachtoffer geworden
van de heersende overhaaste ruimings-

van Duijn (De Eiere).
De jongen op de derde rij geheel rechts,
is niet Kees van Beveren, maar Dirk van
der Niet (Dirk de Prikkepoes).
Veel oudere Noordwijkers zullen het on-

lk vind het nooit echt droevig

getwijfeld al opgemerkt hebben: "Teuntje
van Rees van Jape" moet zijn" "Teuntje
van Kees van Jape". Cornelis van Duijn
("Kees van Jape"), de vader van Teuntje
("Teuntje van Kees van Jape") (1847-

woede.

maar altijd prettig, vredig en rustgevend

om even stil te staan bij haar keurig
onderhouden graf, waar tot voor enkele

jaren bijna altijd verse bloemen

op
stonden. En naar haar kleine eenvoudige

steen te staren. waar drie vogeltjes

i1

hun vlucht op gebeiteld staan en dat als
onderschrift heeft "Laat mij van uw grote
kudde toch een heel klein schaapje zijn".
Het ligt er eenzaam temidden van de
vele gtaven van ouderen met hun veel
grotere stenen. Kortom ook haar grafje
valt op.

Deniis l\,4arbus

KOKSCHOOL2
Op de schoolÍoto van de Kokschool uit
Blauwdotter 127 slaan bovenaan. links
meester Kok, Niels Koers, Jan van der

N/ u

/

de

is).

1925), was behalve visser ook
dorpsomroeper (Zie Blauwdotter 30 en
r4\.
Cees van der Niet, Katur'ijk.
MELKVENTEN

ln Blauwdottet 127 slaal op bladzijde 23
op de vierde rij Neel de Raad afgebeeld.
Dit moet echter Neel van der Raad zijn.
Hierbij een foto van diezelÍde Neel

(geboren 1911), die op ongeveer 15jarige leeftijd vent langs de deuren voor

melkboer Kramer urt

de

Wilhelmrna-

straat.

Nel Nooyen, (dochter van Neel van der
Raad).

Neel van der Raad op 1s-jarige leeftijd met de melkkar.

Wie denkt dat strandveftier iets is van de laatste honderd jaar, heeft het mis.

Al in de

vijftiende eeuw bezochten

de

zusters van

het

kloosler

Leeuwenhorst, dat van 1261 tot 1574 in Noordwijkerhout was gevestigd, het

Noordwijkse strand. De Delftse historica dr Geeiruida de Moor deed
onderzoek naar het het leven van deze religieuzen en wist aan de hand van
de boekhouding over het tijdvak 1410-1570 en andere stukken die nog
aanwezig zijn in het Rijksarchief in Den Haag, een nauwkeurig beeld te

schetsen.

/n het

magazíne Noordwik 125

jaar

badplaats,

in

1991

uitgegeven door Buijze Pers, deed ze daarvan verslag.

ln

1261 stichtten de leden van de

Hollandse adel het klooster Leeuwenhorst bij NoordwUkerhout. Vrouwelijke
Íamilieleden konden hier intreden totdat
hel in oktober 1573 door de Geuzen in
brand werd gestoken. ln de renaissance
werden vooral in rijke kloosters uitzonderingen gemaakt op het oorspronkelijke
ideaalvan soberheid en het in afgeslotenheid van de buitenwereld leven. De
zusters van Leeuwenhorst verrichtten
nauwelijks handenarbeid; ze hadden
daarvoor personeel in dienst. Ze leefden
van de pachtopbrengst van hun landerijen, dje vooral in Noordwijkerhout,
Noordwijk en Voorhout gelegen waren.
Er is betrekkelijk veel bekend van de

ontspanningsmogelijkheden

van

de

zusters. Zo gebeurde het wel eens, dat
er mensen met exotische dieren langs
kwamen en soms gaven muzikanten en
zangers uitvoeringen of voerden toneelspelers stukken op. Al in de vijftiende
eeuw bezochten de zusters van tijd tot
tijd het Noordwijkse strand om te spelevaren. Het is niet bekend oÍ de zusters
ook in zee zwommen. Het bezoek aan
strand gebeurde zelfs wel in gezelschap
van heren. Zo bezocht de abt van Kamp
het klooster in 1415 samen met zijn vervanger, de prior, die van de qelegenheid
gebruik maakte om met de novicen een
bezoek aan de zee te brengen. HierbU

moet men wel in het oog houden dat de

novicen in die tijd erg jong, vaak niet
boven de 10 jaar, waren. Hun ouders
hadden hen op jeugdige leeÍtijd in het
klooster laten inheden, om hun toekomst
financieel en anderszins veilig te stellen.
ln 1431 ginq de prior van het klooster
Kamp met de zusters naar zee. Uit de
documenlen blijkt dat voor dil uitstapje
14 schelling 8 denieren -destUds ongeveer drie daglonen voor een metselaarwerd uitgegeven. Abdis Machteld deed
het zelfde in '1433, hetgeen in totaal 18
schelling kostte. ln '1433 voer Huge van

der Schie, die een boerenbedrijf

in

Noordwijk exploiteerde en de abdij di-

verse zaken leverde. met de kloosterzusters over het riviertje de Lee en aansluitend gingen ze ook naar het strand.
ln totaal werd er 3 pond 13 schelling 8
denieren uitgegeven. Dit was een aanzienlijk bedrag, want een metselaar zou
er in die tUd '11 dagen voor hebben moeten werken. ln het zelfde jaar werd op de
zaterdag na Beloken Pinksteren een
strandtocht ondernomen. Deze zaterdag

na Pinksteren viel rn '1433 op 6 JUni en
het was dus blijkbaar hartje zomer. ln

'1453 besteedden

Leeuwenhorst
spelevaren.

de zusters van
24 schilling aan het

De Duitse Johannes V lngenray van
Hills, van '1529 tot 1563 abt van Kamp,

bezocht in 1545 Leeuwenhorst en combineerde dat met een bezoek aan het
strand in Noordwijk aan Zee. Bij Jan van

"De Swan" (De Zwaan) 5 pond 6
schilling 8 denieren voor vertering be-

Poelzand verteerde

taald.

hij 3 pond 2

schelling 8 denieren en in het volgende

jaar werd er 2 pond aan verteringen

besteed. Jan Jansz. van Poelzand was
een notabel van Noordwijk aan Zee.
ln 1554 ging de abt van Kamp opnieuw
naar zee want in de documenten staat
opgetekend:
item betaelt tot Mees Adriaensz. van der

is, is er aan Bartholomeus Adriaansz. i n

Ter gelegenheid van de intrede

van

Wilhelmina van HaaÍten in 1555 ging de
abt samen met de biechtvader, kapelaans van het klooster en de reliqieuzen

een daqje naar zee, wat blijkt uit een
rekening in het archief. Aan het strand
werd een picknick qeorqaniseerd, waarbij men zich tegoed deed aan zowel zee-

Swan dat daer verteeft werde, doe

als zoetwatervis. Het aangekochte linnen

mijnheer die prelaet van Camp upt Zee
geweest hadde metten rentemeester
ende sommige joffrouwen 5 lb. 6 s. I d."

diende voor de muiltjes van de zusters.
Men kende nog geen kunststof voor
badslippers, zodat men op een andere
manier zijn voeten tegen scherpe voor-

Vertaald in modern Nederlands: Toen

werpen moest beschermen.

de abt van Kamp met de rentmeester en
een paar religieuzen aan zee geweest

De abdij van Leeuwenhorst.

Geertruida de l\/oor

lvlet de verschijning van het fotoboek Van
Binnen naar Zee is l\,4aarten Plug (83) de
slim af. Vooral in
vergankelijkheid

door de beide Noordwljken leidt tot een
feest van herkenninq, omqeven met de
onvermijdelijke weemoed om wat
teloorging. Om het tijdsbeeld compleet
te maken is er ook een hoofdstuk met

en onbewust onherstelbaar beschadigd.

opnamen van markante Noordwijke[s.
De toelichtende heldere en compacte

te

Noordwijk aan zee is de afgelopen
veertig jaar veel karakteristieks bewust

Dat komt nooit meer goed en met de
voortgang van de tijd vervaagt ook de

tekst is van Ton lvleijer, die eerder

Uit het fotoboek van MaarÍen Plug en Ton Meíjer: de vroegere

brandweerkazerne aan de Branckhorststraat.
herinnering eraan. À/laar I\,4aarten Plug
heeft al die jaren, vaak nog net voordat

het voorgoed verdween, verrassend
veel beelden vast weten te houden. Voor
nu en later.
Met een selectie uit dit omvangrijke
fotomateriaal in een mooi en handzaam
boek is een klein monumeni ontstaan,
dat het hart van elke rechtgeaarde
Noordwijker beroert. Deze rondgang

Noordwijk aan zich verplichtte met zijn
straatnamenboek en zijn bijnamenboek.
Bij de preseniatie van zijn fotoboek heeft
l\,4aarten Plug zijn hele verzameling
foto's en negatieven aan het Genoot-

schap oud-Noordwijk geschonken.
Bert van Duijn

De 27ste november 1986: oud-kapper Piet Langendijk ondersteund door
Neeltje van der Zwan en Cor van Rooijen voor zin vroegere kapperszaak
en droqisterij.

De in lJtrecht geboren dichteres, romanschrifster en vertaalster Elisabeth
Maria Post (1755-1812) woonde een deel van haar leven in Noordwik, op
Voorstraat 47, de vroegere hervormde pastorie. Het was niet haar gelukkigste tijd. Dat weet zij voornamelijk aan het wonen in Noordwíjk. Wie aan
Noordwijk verknocht is, kan het zich moeiluk voorstellen, maar zii vond het
hier maar niks. Hoe kon je in vredesnaam gelukkíg zijn in zo'n armzalíge
omgeving als Noordwijk, waar de vlakke natuur haar dichterlíike creativiteít
doodde.
Elísabeth Post was vergroeid met bos en beemd van de Veluwe en vond de
Noordwijkse duinen daarbij vergeleken een geest/oos landschap. Over
strand en zee hoorde je haar niet, maar die konden haar kennelíik ook
gestolen worden- Het was voor haar dan ook een ramp toen haar man als
predíkant voor Noordwijk koos en ze hem als predikantsvrouw maar had te
volgen.

Van de hand van drs. Beft Paasman verscheen eind 1974 bii de
in een oplage van zeshonderd exemplaren, een bío-bibliografie als neerslag van ziin onderzoek naar het
grotendeels onbekende leven van de 1g-eeuwse letterkundige Post. Hier

Amsterdamse uitgeverij Thespa,

volgen fragmenten uit deze studie, voorzover ze op Noordwíjk betrekking
hebben en een beeld geven van het tragische bestaan dat de dichteres in
ons dorp leidde.
Haar huwelijk met de hervormde predi-

kant J.L Overdorp bracht de dichteres
naar NoordwUk. Wanneer we de verliefde

Maria Elisabeth mogen geloven, was
haar liefde voor hem liefde op het eerste
gezichl. Ze leerde hem kennen toen ze
bij haar zuster Didrika Johanna logeerde
in Noordwijk aan Zee. "Dirkje" was in het
voorjaar van 1793 gehuwd met de

predikant-letterkundige J.A. Streso. De
ontmoeting van Elisabeth met Streso's
naaste collega, Overdorp, uit NoordwijkBinnen zal in de loop van 1793 plaatsgevonden hebben.
TWJFEL

Na hun hoopgevende kennismaking
heeft Elisabeth Maria, terug in Velp, nog

getwijfeld aan de kansen op een hu-

welijk. Dit bracht haar nogal uit haar
evenwicht. Hoop en twijÍel werden af-

gewisseld door melancholie die tot
eniqe communicatiestoring leidde met
haar omgeving en zelfs met haar
grootste "vriendin", de natuur. Haar
"Amintas" zoals ze hem noemde, kwam
haar echter te Velp opzoeken, maakte

kennis met haar overige familieleden en
het aanzoek liet niet lang meer op zich
wachten. Op 23 )uli 1794 werd in Velp
het huwelijk voltrokken. Elisabeth was

op dat moment ruim 39 jaar en haar
echtgenoot ruim 31 jaar.
Haar Gezangen der liefde (1794) vormen

de poëtische neerslag van haar Velper
land- en liefdeleven - Elisabeth noemde
ze zelf: de gevoelens "bij de grootste en
gewigtigste verandering mijns levens".
Het was overigens niet de bedoeling
van de dichteres iets te schrijven "welk
immer het zedigste meisje kan doen
bloozen": ze wilde slechts onbe-

10

schroomd de werking van de liefde in
het vrouwelijk hart bezingen, "iets dat,

zoo ik meen," aldus Elisabeth,

"nog

geene vrouw zoo deed".

Het echtpaar bracht de wittebroodsweken door in Velp en zijn aantrekkelUke

omstreken; alle geliefde plaatsjes, huC

ten, watervallen, grotten enzovoorts,
werden bezocht en genoten. De
wetenschap in Noordwijk te moeten wonen, zette voor Elisabeth echter enigszins

een domper op de feestvreugde.
Noordwijk-Binnen telde ongeveer 1700
inwoners, van wie iets meer dan de helft
protestant was. Er waren een goed onderhouden kerk en pastorie. ln de kerk
was het monument voor de Douza's, de
heren van Noordwijk. Het kwam tijdens
Overdorps beginjaren tot stand. Gebrek
aan werk voor de predikant was er zeker
niet, vooral niet gezien de vele veran-

deringen die plaatsgrepen

op

vooffechte positie, wat in een plaats als

met talrijke rooms-katholieken. veel betekende. Het volgend jaar
eiste de gemeenschap de kerktoren op.
Alle pastorieën en kerkgebouwen zouden
door het plaatselijk bestuur op rechtmatig
bezit getoetst worden. Al deze gebeurteNoordwijk

nissen brachten angst en spanning

Elisabeth handhaafde haar onaÍhankelijke houding zoals in de Gelderse

tijd. Het is

onwaarschijnlijk

dat

standers van het nieuwe bewind. Zij
onderhield vriendschappen met adellijke
personen, maar kon ook vlijmscherp
tegen de adel schrijven. Kortom: zij be-

oordeelde mensen en geen groepen of
partijen!

politiek

leven.

Noordwijk maakte Elisabeth het

einde van de oude Republiek mee. De
29e lanuari 1795 koos de bevolking in

de Grote Kerk haar gemeentelijke

"representanten". Overdorps collega
Abraham van Royen, emeritus-predikant
van Noordwijk aan Zee, werd een van

1 februari dansten ook in
Noordwijk de inwoners en de
hen. Op

ingekwartierde Franse troepen rond de
vrijheidsboom. Begin 1796 werden de

wapenborden

van de Douza's uit

Overdorps kerk in veiligheid gebracht -

kort daarna werden de wapens

en

kwartieren van aristocraten op de grafzerk verwoest. Alleen het grote monument van Douza bleef gespaard, onge-

op aandrang van ds.
Overdorp. ln de zomer van hetzelfde jaar
verloor de Hervormde kerk op last van
de Nationale Vergadering haar be-

zij

oranjegezind was, zoals haar man. Zij
had kennissen onder voor- en tegen-

en bestuurlijk gebied, en die niet zonder
consequenties bleven voor het kerkelijk

ln

in

het domineesgezin.

twijfeld mede

Portret van Elisabeth Maria Post
naar een tekening van l. van 't

11

Toch dacht

zii niet in alle opzichten
voorurtstrevend. op vele punten kwam zij

zij zei, "een aantal van de beau-monde"
meer aan een stad denken dan haar lief

niet urt boven de oude denkkant van in

was. Zij zal zeker niet hebben ingestemd
met het gedichtje.

de beste aller werelden te leven.

Dan
prijst ze het bestaande aan; verdedigt zij

de aardse ongelijkheid als door

God
gewild; spoort ze aan tot tevredenheid te
allen tijde; ziet ze tegenspoeden als
vaderlijke kastiidingen van Godi wijst zo
op de positieve kanten van lijden,

Nadat ze nog maar ruim een laar in
Noordwijk gewoond had, kon ze haar
heimwee naar Gelderland al niet meer

onderdrukken. Dichterlijke inspiratie
voelde ze nauwelijks meer. Reeds

bij

ze, dat er alleen in de hemel rechtvaardigheid heerst en dat men zich
daarom over onrechtvaardigheid op
aarde niet te druk moet maken. Dit
conÍlict heeft bij haar dikwijls tot grote
twUfel geleid, maar niet tot een con-

haar vertrek uit het landelijke Amerongen
had ze gevreesd voor hel verlies van de
creativiteit. Na haar verlaten van de
Veluwe keerde deze angst in versterkte
mate terug. De betekenis die zij aan de
natuur die de mens omringde, toekende
voor de dichterlijke inspiratie was dan
ook zeer qroot.

sequente doorbraak van het nieuwe.

"Doch nu Noordwijk, het wel alom door

DEPASTORIE

roemde. doch vlak gelegen, en wernig
beschaduwde Noordwijk, mijne woonplaats is; waar de geur der kruiden, hoe

armoede en lichamelijke lelijkheid; stelt

Een achttiende-eeuwer beschreef de
pastorie in de Voorstraat in de tijd dat
Elisabeth l\.4aria en haar man er woonden als "een vry goed gebouw", "zo ten
opzichten van haaren aanleg, kamers,
tuin, enzovoorts." De tuin was echter

klein en ingesloten door huizen en
muren; landelijk uitzicht ontbrak.

TUd-

genoten prezen Noordwijk en omgeving

om zijn

landschappelijke afwisseling

van duinen. weilanden. groentetuinen
en bloemenvelden, die ook toen al
menig vreemdeling trokken. Overdorps

vriend

en

voorganger,

de

predikant-

letterkundige Jan Scharp, dichtte toen

hij Noordwijk voor Rotterdam

verruild

had zelfs:

zijne kruid- en bloementuinen,

be-

aangenaam, waar de gloed der bloemen,

hoe verkwikkend, mij het gemis der
Gelderse bosschen niet vergoeden
kunnen: waar dorre duinen en onvruchlbaare geestlanden mij slechts met
eene pijnlUker herinnering, de boschrijke
heivlaktens, het groenend gebergte, en
de kronkelende beekjes zelfs voor den
geest brengen; waar vette weiden, hoe
vol grazend vee, mUn verlangen naar
ruischende korenhalmen niet verstikken
kunnen: - nu vind ik de Natuur te eentonig, om door haar mijne kleine levensgevallen voor andere belangrijk te
maken: en ik zwijge."
Dit heamwee naar de Gelderse natuur

God zal ik om Noordwik prijzen
Daar ik op dien lieven grond,

en haar Gelderse vrienden heeft haaÍ

ln de tuinen: paradizen

riode gemaakt. Reeds voor haar huwelijk
had ze over de plaats geschreven: "Wat

ln de menschen: Englen vond.
Elisabeth ervoer het dorpsleven wel
heel anders; haar deden de geplaveide
straten, de gesnoeide bomen en, zoals

Noordwiikse jaren tot een sombere pe-

is dees oord toch woest en doodsch! ",
maar uit liefde voor overdorp berustte ze

erin hier te qaan wonen en Velp te
verlaten.
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SOMBEREPERIODE

heden van haar levensbeschouwing.

Deze liefde van Overdorp kon haar het
gemis van bossen, beken, heuvels en
heidevelden niet doen vergeten, noch
compenseren. Hun echtelijk leven was
gelukkig - al bleef hun huwelijk kinderloos. Elisabeth suggereerde zelfs dat
het idyllisch te noemen was, door het
met dat van Reinhart en Nannie uit haar
tweede roman te vergelijken. Overdorp
en zij leefden, volgens Elisabeth, "zoo

Waar ze in haar werk in min of meer
fictieve situaties het geloof verdedigde
en allerlei twUfel bestreed, zal haar
eigen situatie mede in het geding zijn

gelukkig

als zeldzaam

Echtgenooten

leven". Samen deelden ze lieÍ en leed,
maar de "opoffering" bleef zij ondanks
alles dagelijks pijnlijk gevoelen.
Dat het na 1794 meer dan twaalÍ jaar

duurde voor zij opnieuw poëzie publiceerde, is mede door het gemis van
haar Iievelingsnatuur te verklaren, maar
er zijn meer oorzaken.
Na de terugkeer (in 1797) van de patriottische Betje Wolff en Aagje Deken uit
Trévoux, ontwikkelde zich een vriendschappelijke relatie tussen deze beide

en Elisabeth Maria en haar
man. Van mogelijke ontmoetingen is

vrouwen

echter slechts één logeerpartij van Betje
en Aagje in de Noordwijkse pastorie
bekend (uit 1799).
De contacten met de familie Van der
Does, waren op den duur voornamelijk

schriftelijk, omdat deze maar zelden te
Noordwijk verbleef. Elisabeth schuwde
de eenzaamheid niet. als zij zich maar in
die bepaalde natuur die zij waardeerde,
kon terugtrekken. en dat ontbrak er in
NoordwUk aan.
Het "niet begrepen woÍden" waarover ze
schreef, zal dan wel ook niet met haar
literair werk verband gehouden hebben,
maar veeleer met haar geestelijk leven.
Elisabeth lvlaria Post heeft in de Noordwijkse tijd een crisis doorgemaakt.
Waarschijnlijk is het vooral de twi.iÍel geweest, die het haar zo moeilijk maakte:

twijfel aan

al de

optimistische zeker

geweest. Evenals haar vader is zij meer
dan eens door de "nevel des ongeloofs"
omringd geweest. Deze crises hebben
haar als predikantsvrouw in een des te
groter gewetensconflict gebracht, en tot
schuldgevoelens geleid. ln de bundel
Ontwaakte zang-lust waarin ze ervaringen van haar ziel uit de jarcn 17941806 heeÍt willen bezingen, treft men
ook meer dan in haar vroegere werk het
zondebesef aan.

Niet los te denken van de geestelijke
crisis is haar lichamelijke achteruitgang.
Sinds haar vertrek uit Gelderland werd
ze steeds vaker en langduriger door een
slechte gezondheid gekweld - dat hier
psychische factoren mede een rol heb-

ben gespeeld, is zeer wel mogelijk.

Waarschijnlijk leed

ze aan astma.

Elisabeth ervoer de vochtige zeelucht
als zeer schadelijk voor haar qezondheid. Haar lichaam verzwakte in korte
tijd. Haar man verzorgde haar zo goed
mogelijk, maar haar toestand verbeterde
niet, ook niet met doktershulp. De dokter
adviseerde haar te wandelen. Ze deed
dat met een draagbaar stoeltje bij zich
zodat ze veel kon rusten, op het landgoed van huize Offem van Van der Does.
De familie zelf was er in de jaren van de
Bataafse Republiek niet. Het landgoed
deed Elisabeth Maria aan het bosrijke

Gelderland denken. Toen het voorjaar
1798 voor publiek gesloten werd, verzocht ze de vroegere Heer van Noordwijk
om een duplicaatsleutel: de sluiting
was een al te wezenlyke vermindering"van haar geluk.
ln deze moeilijke jaren hield zij zich
opnieuw mel vertaalwerk bezig ze
vertaalde en bewerkte uit het Duits dè
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Tafereelen uit het leven naar G.W.C.
Starke (1803-1804), de Werken van de
Zwitser S. Gessner ('1804). en Frederica
Wei[s]z en haare dochters naar C. Garve
(1806).
Had Elisabeth bepaalde werken vertaald
omdat ze die belangrijk vond om de "burgerdeugden" te stimuleren ten gunste
van de burgersamenleving, het vertalen
van Gessners WeÍken had tevens de
teleurstelling over het falen van deze
samenleving als achtergrond. De
moeilijkheden in de Bataafse burgerrepubliek, in "de wezenlijke wereld",
waaryan - heel traditioneel - de weelde
als mede-oorzaak genoemd werd, zou
men dankzij Gessners werk kunnen
ontvluchten.
Toen haar toestand vanaf 1803 nog ongunstiger werd, adviseerde Overdorp
haar "om de harp van de wilgen te ne-

men", in de hoop dat dit haar geestelUk
en mogelUk daarmee ook lichamelUk
zou steunen.
De remedie werkte niet. Volgens Overdorp heeft Elisabeth van 1806 op 1807
"een bittere winter doorgeworsteld". Een

definitieve terugkeer naar

een

een-

voudiq landverblijf in Gelderland scheen

haar de enige manier om gezondheid
en geluk te hervinden en ze moedigde
haar man aan eventuele mogelijkheden
niet ongebruikt te laten.
Haar wens ging slechts gedeeltelijk in
vervulling. Niet'in den kring van magen
en van vrinden in Arnhem en omgeving,
maar in Epe op de Noord-Veluwe kwam
ze terecht. De predikantsplaats was hier
al langer dan een jaar vakant.
En na enig beraad besloot Overdorp de
Noordwukse gemeente te verlaten: "'t
geen eene groote neerslagtigheid onder
dezelve verwekte. En niet zonder het
storten veler tranen vernomen werd."
De gezonde luchl ten behoeve van zijn
vrouw en het hogere inkomen zullen wel

de doorslag gegeven hebben. Wat de
financiële toestand betreft, Elisabeth
merkte in het zelfde jaar al eens op, dat

ze haar materiële wensen maar beter
achterwege kon laten: "Die levensphilosophie is nodig in een wereld daar
de goederen des levens zoo magtig verschillend verdeeld zijn"; een teken dat ze
het niet breed hadden.
Met de hoop op een betere gezondheid
van Elisabeth kwam het predikantgezin
te Epe aan. Elisabeths gezondheid

keerde zich ten goede. Na een verblijf
van ruim een jaar deelde Overdorp aan
de vroegere Heer van Noordwijk mee:

"Mijn vrouw maakt het door

Gods

goedheid aanmerkelijk beter. Ze is in
Íien jaar zo wel niet geweest." Maar
reeds in de loop van 1809 was haar
gezondheid opnieuw minder geworden.
Hare krampachtige spanningen en benauwdheden namen allengs toe, waarbij
in het laatste halfjaar hares levens nog
het water in de borst kwam.

Na een hevig en langdurig lijden overleed Elisabeth lvlaria op 3 juli 1812 's
moÍgens om tien uur op ruim 56-jarige
leeftijd.

Van de officiéle letterkundige wereld
reageerde alleen het Haagse dichtqenootschap, waatvan zij honorair lid
was geweest. De voorzitter zag het op-

treden van Post ook als een bijdrage
aan de strijd om emancipatie van de
vrouw, waartoe niet alleen de ideeën uit
haar werk, maar ook haar onafhankelijke
en deels onconformistische opstelling
in haar privéleven aanleiding gaven.
Bert Paasman
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Christelijke legenden beleefden in ons land tijdens de Míddeleeuwen hun
grootste bloei tot ze met de komst van het protestantisme gaandeweg
grotendeels verdwenen- Carel Voorhoeven heeft een aantal van deze vaak
wonderlijke vertellingen opgespoord en gebundeld in het boek Legenden
van Hollands kust, dat is uitgegeven door W. Gaade te Delft. Er zijn ook
enkele legenden uit Noordwijk bij. Hier de verhalen over de vondst van de
stoffelijke resten van de Noordwijkse maftelaar Sint Jeroen en over het
alÍaar van Sint Antonhls

ln deze tijden, voor nog Diderik,

de

eerste van die naam, graaf van Holland

was. leeÍde te NoordwUk een priester,
Jeroen genaamd, een vroom man. En
de Denen kwamen. woeste heidenen
uit het noorden. Zij kwamen over de zee

op sterke schepen en doortrokken het
land, roof en moord bedrijvend. En men
noemde hen ook Noormannen. Zij verbrandden de hoeven. doodden de mannen, en deden vrouwen en maagden
aan wat erger dan de dood is.
Ook de kerken ontzagen zij niet, want zij
haatten de God der christenen en Jezus,
en ook Maria zijne Moeder.
En er was vreze bij allen die de kusten
der zee bewoonden. ln het jaar 856, op
de dag na het feest van lvlaria Hemelvaart, trokken zij ook op tegen NooÍdwijk.
ZU vernielden de kerk en grepen Jeroen,
de priester, een nederig man, schoon
hij van hoge geboorte was. Zij sleurden
hem langs de wegen, sloegen zeer en
hoonden hem. Daarna wierpen zij hem
in een kot en brachten hem 's anderen
daags voor de dingstoel.
Toen zeide der Denen opperhoofd, met
zachte woorden: -Hoor mij, Jeroen, oÍfer
onzen goden en gij zult gaan in vrede.
Doch Jeroen sprak: - Dwaas is uw raad.
Offeren wil ik, maar den levenden God

alleen.
De heiden vroeg: - Wie is deze God, kan
hij temet u verlossen uit onze hand?

En Jeroen, manmoedig, verkondde
hem de enige God, en Jezus zijn Zoon,
en de heilige Geest, hem en allen die
rond om stonden.
De Noorman echter, toornig wordende,
stopte zijn oren, en riep: - Hij lastert de
goden die ons zege vetleenden, dat
men hem wegleide en dode.
En nadat zij hem opnieuw hadden gehoond, gemarteld, en met pijlen doorstoken, knielde Jeroen neder, afgemat,
en boog vrijwillig zijn hoofd den beul.
ln

hermelijkheid begroeven hem zijn

vrienden. Zeven minuten gaans ten
oosten van de plaals der marteling
begroeven zij hem in het woud.

Het was omstreeks een eeuw nadien.

De plaats waar de heilige

martelaar

gestorven was, Jeroenskrocht geheten,
kende wel ieder dorper, doch de plaats
waar zijn gebeente rustte was vergeten.
Over Holland regeerde in die dagen de
stÍijdbare graaf Diderik, de tweede van
die naam. En hij streed tegen de Denen
en bracht hun de nederlaag.
ln deze dagen is het geschied, dat een
boer die woonde te Noordwijk, een mild
en vroom man, Nothbot geheten, in de
slaap een gezicht zag. Hem verscheen,
in zekere nacht, een gestalte als van een

oud man, deftig, hoog van schouders,
en schoon van aanzien.
Deze nu sprak: - MUn lieve broeder, wil

niet duchten noch vervaard zijn,

de
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Middeleeuwse voorstelling van de landing van de priester Jeroen op de
Nederlandse kust.

arbeid uwer handen heeft u zalig gemaakt, en de aalmoezen die gij de

armen middelijk gaaft, hebben uwe
conscientie gewassen, en gereinigd
van alle vlekken der zonden. Mitsdien

zult gij eens verwerven het gezelschap
der heiligen, die het aanzicht der Goddelijke Mogendheid aanschouwen.

Daarom zult

gij weten dat mij,

als

dienaar Gods, vergund werd u te open-

baren in een visioen, dat gij mijne relikwieén en gebeenten, die vergeten
liqqen in de aarde, uit deze verheffen
zult, opdat het de mensen kenbaat zij
welke qrote verdiensten ik heb bij God
de Heer.
Toen Nothbot deze woorden hoorde,

maakte

hij

haastig het teken des

heiligen kruises, menende dat het een

satansbedrog was. Doch

de

gestalte
verging niet, dus vroeg hij: - Heer, wie zijt

gij? zeg het mij.
En de oude man sprak: - lk ben Jeroen,

priester Gods, en voor de Naam onzes
Heren heb ik mijn bloed gestort. zo ga
nu heen naar hetdorp, en ten oosten zult

gij vinden een graf. gedekt met kleine
stenen. Graaf dit mijn lichaam op en
breng het naar het klooster te Egmond,
waar ook mijn broeder Aelbrecht rust.
Nothbot, wetende dat de duivel dikwijls
de mensen bekoort onder de gedaante
van heiligheid, wilde nog niet geloven,

dal deze zaak van God was. En hij
- Heer, indien deze ver-

antwoordde:

schijning van de hemel is, dat ze m, ten

tweede en ten derde geopenbaard

worde.
Niet lang daarna is hem andermaal de
gestalte verschenen, hem vermanende
te doen wat hem geboden was.

En nog draalde hij, maar hij oefende
zich daaglijks, met vasten en bidden.

Terwijl hij nu zich oefende met goede
werken is het geschied, dat Nothbots
paarden, drie in getal, gaande in de
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weide, hem ontstolen werden. En hij
ging tot zijn geburen, en bad hen met
hem te gaan naar het woud ien oosten
om de verdwenen paarden te zoeken. Zij
zochten lang en vonden de paarden niet.
En toen het avond werd zijn zij gekomen
omtrent de plaats, die Nothbot tweemaal
geopenbaard was, waar het heilige

lichaam lag.
Nothbot echter had nog aan niemand
het gezicht te kennen gegeven. En zij

besloten, moede geworden,

op

deze

aarde hieven, zie, er kwam uit de groeve
een uitermate zoete reuk. waatdooÍ zij
verstonden, dat de heilige martelaar bij
God van grote verdienste was. En zij
namen het gebeente en wikkelden het
in een doek van zuiver linnen.
Het hoofd echter vonden zij niet.

Met grote lof en zang droegen zij
Jeroens relikwieën ter kapel van
Egmond. Zij namen hun weg langs de
zee, en daar het zeer heet was, raakten
zij vermoeid. En de mannen die het ge-

-

plaats te rusten en te overnachten.

beente droegen, zeiden:

Toen zij gegeten hadden en zich ter
ruste begaven, openbaarde de heilige

hebben wij niet, toen wij nog in het bos
waren, takken gesneden en een baar
gevlochten?
En rondziende of zij niets vonden waar-

marlelaar zich aan een simpel en
onnozel landman, die daar

te

slapen

lag.
En hij sprak; - Sta op en zegt tot Nothbot

dat hij voortaan niet versmade de goddelijke geboden, en mijn graf zoeke, en
mijn relikwieèn verheffe uit de aarde. En
ook zult qii de paarden vinden in het
oosteinde van het bos te rechter hand,
gebonden aan een boom. Dit zij hem

Waarom

op zij met meer gemak de relikwreën
voorl dragen konden. ontwaarden zij
een kostelijke baar, kunstig gevormd,
die aandreeÍ op de golven en voor hunne voelen aan het strand spoelde. En zij
legden het gebeente van de heilige op

de baar en vervolgden hun weg vol

een teken, dat hij zijn ongelooÍ verwinne.
De landman, onfur'akende, vermaande

vreugde tot Egmond.
En vele jaren later is het geschied dat
men in de kerk. op zijn heilig graÍ ge-

terstond zijn gezellen dat zij zouden
opstaan, want zij zouden de paarden

en de metselaars, diep in de

zonder zwarigheid vinden vermits deze

bouwd, een nieuw altaar wilde oprichten,
aarde
gravende, een schedel ontdekten- Nauw

gebonden aan een boom.
Nothbot, dit ziende, werd verblijd, daar

was deze gevonden, of de klokken der
kerk begonnen te luiden, van zelve,
zonder handen van mensen die hen in
beweging brachten. En een ieder ver-

goddelijke openbaring. En het bos
ingaande, zagen zil de paarden staan,

het getuigenis waarachtig bleek.

Hij

zocht ook het graf en vond het, bescheidenlijk met kleine stenen belegd.

En hij ging tot de graaf van Holland en
verhaalde hem hetgeen geschied was.
Deze, zeq verheugd, boodschapte ter-

stond de blijde mare aan Badrik, de
bisschop van Utrecht, die den volke gebood drie dagen te vasten om bekwaam
te zijn ter viering van het feest der vinding
van Jeroens gebeente.
En toen zij het heilige lichaam uit de

wonderde zich en was begerig te weten
wat het miraculeuze luiden der klokken
beduiden mocht. En een mens, een bezetene, die in een huis ter zijde der kerk
met sterke banden gebonden lag, begon te roepen met grote stem, dat de
engelen Gods de klokken luidden, daar
het hoofd van de heilige gevonden was.
ZU brachten hem in de kerk met spoed
en legden hem Sint Jeroens schedel op

de borst. En hij stond op en was genezen.
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Met grote eerwaardigheid heeft men de
schedel in het heiligdom bij het altaar
gelegd - en aldus was het lichaam van
Sint Jeroen, zonder hoofd, in de abdij te
Egmond, en het hooÍd, zonder lichaam,
in de kerk te Noordwijk, eertijds Northgo

Zo heeft een heilige openbaring de dro-

men bevestigd van Nothbot e''r

zrjn

gebuur, zo moest de duivel zelve, uit de
mond van een bezetene, de waarheid
verkonden.
En ook in latere tijd, toen men nog eens
gepoogd heeft het te slopen, weerstond
het de moker. Elke mokerslag miste het
doel, door een onzichibare kracht gedreven ging de hamer in een andere

richting dan de sloper wilde, zodal zelfs
meermalen de voeten der werklieden
zeer ernstig gewond werden.
En nooit werd de kerk van Sint Jeroen
door de bliksem getroffen, en dit om ter
wille van dit heilige altaar.

Calvijn predikten opstand tegen de
Heilige l\,4oederkerk en snel verbreidden
zich hunne leringen. De beelden werden
uit de kerken gehaald en gesmeten in
stukken. en de altaren werden vernield.
Ook te Noordwijk. het was in het jaa.
1573, werd de kerk van beelden en altaren gezu ved. E1 een metselaar. zijn
naam is Adriaen Gerritz, wilde ook het
outer van Sint Antonius aantasten. maar

hem verscheen de Heilige in wit gewaad. zoals hij ook in Egypte zijnen
rechters verschenen was in het jaar 356
na Christi geboorte. En hij verbood de
metselaar het gewijde altaar aan te

tasten.

Geen der aanhangers der Reformatie
waagde het altaar, na deze miraculeuze
verschijning, meer aan te randen.

HETALTAARVAN St. ANTONIUS
Omstreeks hetjaar 1300 is te Noordwijk,

in die tijden

Norlika geheten, een

nieuwe parochiekerk gebouwd, gewijd
aan Jeroen, de Heilige Martelaar.

Ridder Florens van den Bouckhorst
heefi in deze kerk een altaar gesticht ter
ere van Sint Antonius. de kluizenaar. En
hij droeg de zorg voor het altaar op aan
de Abdij van Leeuwenhorst, een Edeljufíeren gesticht van de orde der
Cisterciènsen, een weinig ten noorden
van het dorp gelegen.
Dit altaar is gebouwd in het noordertransept der kerk, ter plaatse waar
ook de grafkelder der Heren van den
Bouckhorst zich bevond.
Vele jaren stond het Antonius-altaar on-

gestoord in de kerk, ter ere van de
Heilige. die eertijd\ leeÍde in Fgypte in
de woestijn.
Doch er kwam een nieuwe tijd. Luther en

De onthoofding van Sint Jeroen
zoals afgebeeld op het Jeroensaltaar in de rooms-katholieke kerk
van Noordwíjk-Binnen.
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afgelopen zomer hebben bekende Nederlandse schríjvers

in

de

Volkskrant een beeld gescheÍsÍ van de onherkenbare veranderíngen in
Nede andse kustplaatsen. De bijdrage over Noordwijk werd geschreven
doot Margriet de Moor, die hier geboren en getogen is en ons dorp in de
meeste van haar boeken een rol laat spelen. Ze vraagt zich af: ls Noordwíjk
- nog altijd - mooi?
Mijn verlangen om - even - naar zee te
gaan is er altjjd. Het is een licht, vriendelijk verlangen, dat zich bovendien heel
gemakkelijk laat inwilligen. lk neem de

2: Het dorp dat ik als schrijver exploiteer.

auto en sta drie kwartier later op het

onverschillig over de lelijke flats en de
lelijke winkeltjes. Ook de toeristen, lelijk

strand. Voilà de Noordzee. En wat ze ook
mogen hebben uitgespookt met het
dorp achter mijn rug, de Noordzee blijft
wat zij was: een randzee van de
Atlantische Oceaan, ondiep, nogal klein,

maar verschrikkelijk gevaarlijk. Verhoudingsgewijs vergaan op onze Noordzee

meer schepen dan op welke oceaan
ook ter wereld.
Maar ook als ik thuis blijf. is het fijn om in

Mijn zusje en ik reden naar de "Zuid"
(waar mijn Eerst grijs dan wit dan blauw

begint). Onderweg gleden onze ogen
rondslotfend, lelijk etend en drinkend,
vielen ons niet speciaal op. Het mas-

savermaak verlangt lelijkheid. Echte
kustbewoners maken zich er nauwelijks
druk om. Hebben wij dat dorp zelf niet al
eeuwen lang uitgebaat?

mijn hart een beetje naar Noordwijk te
verlangen. Want zo noem ik de zee,
Noordwijk, het dorp waar ik in een oorlogswinter ben geboren en vervolgens
zeventien jaar ononderbroken ben gebleven. Een groot gezin als het onze

IMPOSANT
in de tijd dat de zeeérs hier nog vissers
waren lagen de netten als spinrag uitgespreid tegen het duin. erg mooi ja.
vooral met die bomschuiten op het
strand bij eb, maar de zeeèrs hadden er
qeen boodschap aan. Die tuurden de
horizon af om te zien wat voor weer het

ging in die tijd niet op vakantie. lntegen-

werd.

zich in de gedaante van een flinke

ln Nederland komt het weer
voornamelijk uit het westen. Hier, aan
de Noordzee. trekt het allesover-

schare familie bij ons.

heersende decor van ons leven ons

deel, elke zomer installeerde de vakantie

ls

Noordwijk - nog altijd - mooi?
Gisteren ben ik er nog met de jongste
van mijn zes zusjes geweest. lk haalde
haaÍ op, ze woont vlak bij ons geboortehuis, en we reden in de auto naar
zee. Het dorp Noordwijk bestaat voor mij
in hrr'ee gedaanten en geen van beide
correspondeert nou zo precies met de

werkelijkheid.

1: Het dorp van mijn jeugd. Dat
natuurlijkl, mooi.

is.

land binnen: regen,

wolkenluchten,

depressies aÍkomstig uit de Straat van

Labrador

die zich over lJsland

en

Schotland oostwaarts bewegen, waarop
de wind, ruimend naar het noordwesten,
het er geweldig van neemt.
Wie. die het zich veroorloven kan. wil zijn
hart niet ophalen aan dit imposante
verschijnsel? De badgasten van het

eerste uur waren chique lui in witte
jurken en zomermaatpakken. De moe-
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Huis ter Duin in oude glorie, gezien van de landziide.

digen onder hen lieten zich met een
koetsje de golven in rijden en zich na het
zeebad door een stevige badknecht

hardhandig afdrogen. ïegenwoordig
wordt het dorp anders geéxploiteerd. De

die daar aanmerkingen op
mogen maken zijn wel de schrijvers,
want wat halen wij zelf niet voor toeren
uitl Zoals overal ter wereld waar het
mooi is heeft het schrijversvolk, van
Frederik van Eeden, Albert Verwey,
Henriëtte Roland Holst tot aan Hofland.
laatsten

Thomése en ik zelf, Noordwijk wel weten
te vinden. En wai hebben wij schrtjvers
het dan een stuk gemakkelijker dan de
projectontwikkelaarsl Terwiil beide partijen het strand, het duin en de bollenvelden met even weinig scrupules exploiteren. Als het gaat om de striid
tussen mooi en lelijk zal de kunst het wel
aliijd van de werkelijkheid winnen.
Eerlijk is het niet: kunst gaat nu eenmaal
over "mooi", de arme werkelijkheid daar
entegen maar al te vaak over "geld". Het

gedeeltelUk in Noordwijk spelende De
onidekking van de Hemel van l\/ulisch is

mooi. De shops op het Vuurtorenplein
zijn lelijk. Het in Noordwijk spelende
Zuidland van Thomése is mooi De
parallelboulevard waaryoor men de
achttiende-eeuwse panden van de
Noordeindswerf heeft gesloopt, is dat
weer veel minderÍoch hoeft zo'n in Noordwiik gesiiueerd

verhaal heus niet altijd zo Noordwukvriendelijk te zijn. Zelf heb ik in nota bene
mijn allereerste verhaal een vrouw opgevoerd die vindt dat er in deze badplaats "een uitgebeten licht" in de
straien hangt. Uiigebeten licht, in een
door mij zo gekoesterde Noordwijkl
Kunst is niel minder dan cornmercie
gewetenloos. ls de afwijzende houding
van deze l\,4arja, die schaamteloos verklaart niet van deze badplaats te houden
- ln de w,nd zit zand, zegt de chagrijnrge
vrouw -, is dat niet minstens zo erg als,

laten we zeggen, de maatregel van hei

Noordwijkse gemeentebestuur anno
'1958 om alle dennen in de Van
Panhuysstraat

te

rooien opdat het

toeristenverkeer sneller kon opschieten
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van "Binnen" naat "Zee"? Voor mijn
novelle. Dubbelportret heb ik zonder
aarzelen een beeld uit Katwijk gestolen.
Een mooi beeld, groot en zwaar, van een
vissersvrouw die met twee kinderen aan
haar rokken uitkijkt over zee. lk had het
nodig om samen met een Noordwuks
beeld, dat van de treurende vrouw aan
de Oude Zeeweg, op de Koningin Astridboulevard te zetten, elk aan een kant.
Goed dus, jk vind NoordwUk mooi. En
zoals het dorp voor mij altijd verbonden
zal blijven met "thuis", zo geef ik het ook
vaak als een thuis mee aan mijn
personages. Wanneer ik op afstand aan
Noordwijk denk, dan zie ik Magda een
haring eten aan een stalletje in de
Hoofdstraat, of zie ik haar met haar man

Robert op een broeierig warme zomeravond nog een wandeling gaan maken.
Ze dalen de trap van dennenstammetjes
af van hun huis, hoog op het duin, naar
de weg. Ze doen dat en blijven dat doen,
tot in alle eeuwigheid, gek is dat, zoals
ook daL huis - ik heb toen aan De Lupine
gedacht, zou het er nog zijn? - voor altijd
zal blijven bestaan.
MUn zusje en ik zakken intussen over het
strandpad omlaag. Kwart over zes, de
vloed is al een tijdje op de terugtocht.
Wat een brandingl De Noordzee is een

ondiepe zee, grotendeels niet dieper
dan honderd meter, en loopt vrij steil op
naar de kust. Aangezien water onsamendrukbaar is, komt de eeuwige golfbeweging van eb en vloed aan onze stranden
nogal in het gedrang. Vandaar die wilde
branding hier. Mijn zusje en ik kijken
onze ogen uit naar de kite-surfers, jonge
mannen die in tomeloze vaart over de
golven scheren. Ze navigeren door middel van een enorme vlieger, die ze aan
twee kabels met hun handen in be-

dwang houden, met de wind mee en
even gemakkelijk er weer tegenin. Ze
springen meters hoog de lucht in, tollen

daar rond, komen neer en razen op volle
snelheid door. Was het niet zo zoetjesaan
het uur van het aperitief, wij zouden tot in
lengte van uren..... maar komaan, ginds
is de trap waar de gasten van Hotel Huis
ter Duin al sinds jaar en dag omhoog
klimmen naar het zonneterras. De grote
Iounge daarachter. zien wij even later is
nog altijd een en al pluche en politoer.
THOMAS MANN

Toen Thomas lvlann hier in augustus
1947 logeerde, schreef hij in zijn dagboek dat hij het Hollandse mensentype
niet erg aantrekkelijk vond. En op de
terugreis naar Amerika, aan boord van
de Westendam, liet hij zich klagend uit
over de verzorging in Holland, met name
in Huis ter Duin!. Och... denken wij, als
we in de ruime bar op de eerste etage
hebben plaatsgenomen. Uitzicht tot aan
Engeland. Beste sherry. Kelner die op

ons veÍzoek zonder enig protest

de

muziek uitschakelt. En een uurtje later
denken we dat weer, in het restaurant
aan de verstilde boulevard waar wij
stamgasten zijn, en waaryan ik de naam
angstvallig geheim houd omdat het er
zó aangenaam is (Neem, als je hier wilt
logeren, kameÍ '162. Neem, als je komt
eten tafel B).
We praten, eten en drinken zoals alleen

zussen onder elkaar dat kunnen. Zo nu
en dan drijft onze blik naar buiten. De
zee is van zilver. Tegen de opalen lucht
bewegen een paar vliegers, sereen, zo
op afstand gezien. l\,4aar wij weten dat er

door de achter het duin

verborgen

branding een paar jonge mannen razen
die Thomas Mann, volgens ons, van een
bijzonder aantrekkelijk mensentype zou
hebben gevonden.
Margriet de Moor
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Huis ter Duin nu.
Foto Rob

Na een jarenlang op zoek zijn naar uitbreidingsmogelijkheden van het museum
gaat het nu toch gebeuren. Door de aankoop van het pand aan de zeezijde van het
museum krijgen we meer ruimte. Al is het pand niet al te groot, voorlopig zijn we
even uit de zorgen. De modelbouwclub, die (bijna) op straat staat kan erin aan het
werk, de klederdrachtgroep krijgt een eigen ruimte en de vrijwilligers hoeven de
archieven niet meer tussen de museumstukken uit te zoeken. Niet minder blij zijn
we met een permanente expositieruimte voor ons schilderijenbezit. Wij hebben een
mooie collectie, waaronder ook veel prenten, we zijn bezig die met hulp van het
Prins Bernhardfonds te restaureren, maar konden ze tot dusver niet laten zien.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we druk bezig met de inrichting van het pand.

Enkele plaatselijke bedrijven zijn ons daarbij financieel behulpzaam. Onze
sponsoractie is een succes geweest, alle gulle gevers hartelijk dank, maar we zijn
er nog niet helemaal. Vandaar mijn vraag: help ons nog even over het laatste
hobbeltje heen, zodat we jaarlijks niet voor te hoge kosten komen te zitten. Dat kan
in de vorm van een schenking, een renteloze lening of een bijdrage in de jaarlijkse
lasten. U krijgt er een museum voor terug dat gÍoeit naar een vorm die Noordwijk

waardig

is.

Willem Baalbergen

Ter orièntatie op de volgende pagina plattegrondjes van beganegrond
bovenverdieping van de uitbreidinq.

en
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Drlsseldorf en Polen heeft Ab Steenvoorden (70) zijn laatste grote over-

in de BlauwdoC
terzaal van het museum van het GenooC
zichtstentoonstelling

schap Oud-Noordwijk gehouden.

De

beeldend kunstenaar Steenvoorden

Atelier aan de Bronckhorststraat.

Onlangs is de tweejaarlUkse ouderen-

wijzer weer verschenen. Een uitgave
van de stichtingen coördinatie wonen
welzijn zorg ouderen en de gezamenlijke

ouderenbonden Noordwijk/Noordwijker
hout. De kalender bevat 24 foto's van
mooie plekjes uit onze omgeving, gemaakt door Jan Verrijk.
Twee ervan zijn hierbij afgedrukt.
Boven: de vroegere bollenschuur aan
de Bronckhorststraat, die nu in gebruik
is als atelier door de beeldend kunstenaar Tavenier.

deze rijke verbeelding

werk opende, constateerde dat

Ab
Steenvoorden de werkelijkheid vasthoudt
als uitgangspunt voor zijn artistieke verbeelding. Zij werkt daarbu als een magneet die een variëteit aan verrassende
invallen aantrekt. De durf van deze kunstenaar bestaat uit het zich losmaken

van de vastgeroeste traditionele inademing van onze werkelijkheidsbeleving.

Beneden: een inmiddels gesloopt huis

E

fascinerende

beelden te voorschijn waarin droom en
werkelijkheid in elkaar vervloeien.
Jan Jonkergouw, die de tentoonstelling
met een analyse van het geëxposeerde

aan de Voorstraat.

E

is

in Noordwijk geboren en getogen en zijn
werk draagt daarvan onmiskenbaar de
sporen. De zee bijvoorbeeld en wat haar
golven op het strand werpen prikkelen
zijn fantasie. Op velerlei manieren tovert

J

-.
Huis aan de Voorstraat.

De verbeeldinq van Ab
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Íijdens het samen met Gerard de
Lange ordenen en catalogiseren van
het aan het Genootschap Oud-Noordwijk

geschonken archief van Jan Kloos vond
ik in een envelop een groot aantal krantenknipsels over een moord die op 23
oktober 1903, dus 100 jaar geleden,

Uit de verklaring van de tweede getuige
bleek dat de ruzie ging om geldzaken en
over de proviandverdeling op de laatste
zeereis.
De derde getuige, een badmeester, verhaalde dat hij op die bewuste avond van

snel

de 23"'' oktober Maarten en D. van der B.
en Piet Waasdorp uit het koffiehuis had
zien komen. Hij had gezien datWaasdorp
tweemaal neerviel. Na de eerste keer
liep hij nog een eindje door. Hij had ook
gezien dat verslagene bloedde.
De vader (de twaalÍde getuige) van beklaagde. gaÍ inlichtingen omtrent de reis
en bevestigde dat Waasdorp bij hem
aan huis was gekomen en drukte had

mogelijk op de hoogte te brengen van

gemaakt. Gescholden was er toen niet.

gepleegd was in Noordwijk. Gezien de
hoeveelheid krantenknipsels en andere
inÍormatie - Jan Kloos was een echte
veÍzamelaat - heeft deze moord nogal
wat stoÍ doen opwaaien in het toenmalige rustige dorp Noordwijk aan Zee,
waar nooit iets of heel weinig gebeurde.
De Noordwijker kwam zelfs met heuse

bulletins

om de

inwoners

zo

de fatale steekpartij op de

Noord-

boulevard.

Maar onderweg naar het caÍé had
Petrus hem gescholden. Dirk, de be-

Een paar jaar geleden citeerden we in

klaagde, had thuis gehoord, dat Petrus

de Blauwdotterrubriek Ult de Noordwijker, wat indertijd in het plaatselijke

zijn vader onbehoorlUk had bejegend.

weekblad over deze gebeurtenis was
geschreven (zie Blauwdotter 118). We
vervolgen dat nu met het relaas over de

uit het Leidsch Dagblad van
maandag 28 november 1903, de behandeling bij de Haagse rechtbank. Uit de
moord

getuigenverklaringen (15 getuigen
werden qehoord) probeerde men er
achter te komen waarom Dirk van der B.
(21 jaar) Pieter Waasdorp (22 jaar) met
een messteek om het leven had gebracht.De eerste getuige, kelner in het
calé van ztjn vader (Van Konijnenburg)
verklaarde, dat er in het kotfiehuis ruzie

De schipper vond het beter zijn huis te
verlaten en wat te gebruiken. O, ware dit
slechts niet gebeurd!
Nog bleek, dat Waasdorp den schipper
bedreigd had dezen met een schoen-

makersmes aan den muur te zullen
vaststeken, en omtrent de verdeeling

van de proviand, dat de reeder eerst was
voor verdeeling van het overgeschotene,
maar later daarop was teruggekomen.
Daarover was Waasdorp boos; hij was
te lVaassluis al ontevreden.

Een bloedven/,,i ante had de woordenwisseling tussen de schipper en Waasdorp afgeluisterd en had ook de bedrei-

was ontstaan tusschen den schipper en
den verslagene, dat de zoons van den

ging van Waasdorp gehoord om de
schipper te zullen doodsteken. Zij ver-

schipper kwamen en wilden vechten,

telde bij Van der B. thuis wat ze gehoord
had en daarop ging Dirk naar het café

maar dat dit in het koÍfiehuis belet werd.
Buiten had de kelner daarop de

schermutseling onder

de

varanda

gezien. maar den steek had hij niet zien
geven.

van Konijnenburg.
Een andere getuige had het schelden
van Waasdorp gehoord toen deze met
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v.d.B, gegaan en had daar herrie ge-

Zoo dc llcr'rs wil, hopcu orzo golicide 0udL:rs, lirhuud- crr Grooluudcre
IiutJ)i v,tNuuirLt IlDttíÀl

maakt. Op den boulevard werd de twist
en werd - wij hebben 't
gehoord - met een mes gedreigd. Dat

voortgezet

de oude v.d.B. met Waasddorp

liltnl

toch
naar de herberg ging, laat zich verklaren.
HU vond zich daar veiliger dan op den
eenzamen boulevard.
Verder zet pleiter uiteen hoe een tante
thuis kwam vertellen bij de vrouw van
den ouden v.d.B, dat haar man bedreigd
was. De zoon hoort dit, neemt een mes
en gaat uit om zijn vader zoo mogelijk te
helpen. Liefde tot zijn vader dreef hem

PLUo
dca lï Ju!i, iruunc 9Sjarigo IichiroLccci{ing lc hcrdoDIBn.

lIuolo danhLrro iiirrrlcroo,
iJcluu d- tu lileioliioilc:eo.
}Ietssluis, 10 Juri 110i.
Uit de Noordwíjker van 10-6-1905
de schipper op de boulevard liep.

daartoe. Hij komt in de herberg, zegt

Het openbaar ministerie achtte geen
verzachtende omstandigheden aan-

kom hier, ik zal optreden voor mijn vader,
men grijpt elkaar aan en daar ligt hij die
zooeven nog een ander dreigde dood te
steken. Het was gebeurd eer iemand er
om dacht. Geen oogenblik was het zijn

wezig en eiste een gevangenisstraf van
vier jaren.'
Dit zijn de droge feiten uit de krantenknipsels. l\/laar wat was er nu eigenlUk
precies gebeurd? l\/lr.Van der Lip uit
Leiden, die als verdediger van Dirk van
der B. optrad, hoopte dat de rechtbank
zachter gestemd zou worden wanneer
zij alle omstandigheden kende. We ver-

volgen het krantenbericht van

28

november 1903:

'Pleiter betuigde ook
medelijden met

zijnerzijds

het zwaar

getroÍfen
gezin van den verslagene en zette daarna de geschiedenis der zaak uiteen. De
verhouding tusschen den vader (Krijn
van der B.) van beklaagde (Dirk van der
B.) en den verslagene (Piet Waasdorp)

was nooit bijzonder goed, maar dat
beteekende niet veel. De groote quaestie
begon met de verdeeling van de overgeschoten proviand. Uit een schrijven

van den reeder bleek, dat W. een grief
had tegen den vader van v.d B, maar
een grief die volkomen ongemotiveerd
was. Toch maakte hij zich warm en op
den avond van hel drama had hij vier
flesschen bier gedronken en opgewonden was hij naar de woning van

voornemen om zijn slachtoffer dood te
steken. Zo: naïef is deze beklaagde dat
hij aan pleiter in de gevangenis vroeg of
zijn vader ook gestraft zou worden.

Hier heeft men niet te doen met een
dronkaard of een driÍtkop, maar volgens

den predikant ds.J.J.van Walsem

uit

Noordwijk aan Zee, die hem kent van
zijn geboorte af, met een stillen goeden
zachtzinnigen jongen.
Naar pleilers oordeel moel een op reis
gekregen verwonding aan zi.jn hooÍd van
invloed zUn geweest op zUn handeling

en geneesheer dr Hadriaan van Nes.
die wij hier gehoord hebben, heeft die
mogelijkheid niet uitgesloten. Pleiter
verzocht ooit (beklaagde) door deskundigen te doen onderzoeken.
ln elk geval zal die wonde toch mede
moeten tellen bij het opleggen der straÍ.
Heeft pleiter medelijden met de ouders
van den verslagene, hij heeft het ook
met de ouders van beklaagde en... met
beklaagde zelf, die geen vijand versloeg,
maar een vriend, een kameraad, met
wien hij jaren heeft gevaren. Hij heeft er
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schuimende golf op je afkomt: halen we
hetl Geen tijd voor een goede maaltijd.
Wat water en een stuk zeekaak en alsmaar vechten om de logger boven water

te houden. Op het dek is het levensgeva a rlijk: losschietende lijnen,
rondzwierende katrollen en een zwaaiende giek. Misschien door vermoeidheid
ziet de 21-)arige Dirk deze losse giek
niet of te laat en de g ek knalt tegen zrjn
hoofd. Zijn hooÍd wordt later verbonden,
maar aan de pijn kan niets gedaan
worden. l\,4isschien heeft Dirk wel een

hersenschudding opgelopen.

Als

hij

thuis komt, is Dirk niet de Dirk van voor
de reis. Hij wordt geplaagd door hoofdpijn.

En dan de uiteindelijke oorzaak. Onge-

noegen en hebzucht. Door het aanzooveel spijt van, dat hijzelf in de gevangenis tot pleiter zeide: lk sterf er nog

houdende stormweer is veel voedsel
overgebleven dat, zoals gebruikelijk,
onder de bemanning wordt verdeeld.
Daar gaat de twist over. Pieter Waasdorp

van.

is het njet eens met de verdeling.

Zulk een man verdient niet zulk een

Opgefokt door het vermeende onrecht
koml hij lhr,is en door vier llessen bier in
de herberg escaleert het opgekropte gevoel van onrecht. Het ene woord haalt
het andere eruit met als gevolg de fatale
steekpartij.
Dirk van der B. bekent vlot en wijst ook

zware straf en pleiter hoopt, dat hem die
ook niet zal worden opgelegd.
Aan het sloi van zijn welsprekend en gevoelvol pleidooi, waarin hij vooral deed
uitkomen, dat beklaagde had gehandeld
uit liefde voor zijn vader en dat heel
NooÍdwijk nu geen moordenaar meer in
hem ziet, maar hem met medelijden

aanschouwt....
Onder het pleidooi gebruikt beklaagde
af en toe zijn zakdoek, om zijn tranen aÍ

te wisschen.'
lk zie het gebeurde helemaal voor me.
Een logger dagenlang in zwaar weer,
zwaaiend, slingerend en bonkend de
hoge golven nemend met grote dijken
buiswater die van voor tot achter kolkend
over het dek lopen. Brekers die het schip
willen verpletteren onder de vrachten
zeewater. Vechten tegen de elementen
met steeds in je achterhoofd als zo'n

de plaats aan waar hU het mes heeft
gegooid. Nadat hem is toegestaan om
afscheid te nemen van zijn ouders,
wordt hij de volgende dag geboeid en
per tram naar Leiden overgebracht. Half
Noordwijk komt kijken naar de tram met
de moordenaar.
Dagenlang gonst het in het dorp. De een
weet nog meer van de toedracht af dan
een ander.
Dirk is vrij ernstig ziek na die verwonding
op zee en wordt verpleegd in het Huis
van Bewaring in Den Haag. Op 28
november 1903 is hij zover hersteld dat
zin zaak voor de Haagse rechtbank
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De ouders van Dirk van der B, voelen

behandeld kan worden.
De rechtbank veroordeelt Dirk van der B.

zich niet meer thuis in de

besloten

op 10 december 1903 tot 1 jaar ge- gemeen-schap van Noordwijk aan Zee.
vangenisstraf. De OÍficier van Justitie Aangezien schipper Krijn van der B. voor
gaat in hoger beroep. Het Gerechtshof
bevestigt op 11 Íebruari 1904 hel vonnis

een Maassluise reder vaart, verhuist het
qezin uit schaamte naar Maassluis. Na
het uitzitten van zijn strafverlrekt ook Dirk

van de Arrondissementsrechtbank waarbij Dirk van der B. wordt veroordeeld tot

naar

'1

jaar gevangenisstraf met aftrek

l\y'aassluis.

Een summiere aantekening van Jan
Kloos vermeldt dal Dirk een paar jaar

van

voorarrest.
Hoe ging het verder?
Op een aantekening van Jan Kloos lezen
we: 'Vrijdag 16 September 1904 zijn
mettenr'voon vertrokken naar Maassluis
Krijn van der 8., visscherman, en Klara
Plug, zijne vrouw, ouders van den

later (geen datum) op zee is verdronken.

Via een advertentie in De Noordwijker
op 10 juni 1905 laat het echtpaar Van
der B. vanuit l\,4aassluis weten dat het op
17 juni z\n 25-jarige echtvereniging herdenkt. Ze wonen dan wel in lvlaassluis
maar in hun wortels liggen nog duidelijk

moordenaar."

in Noordwijk.
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Op de achterkant van deze íoto schreef Jan Kloos:
Jaantje Vink (Jaan Lekkeruet), gehuwd met Willem Waasdorp, moeder van
de verslagene (moeder van Piet Waasdorp)-
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SCHENKINGEN

ln de loop van het jaar 2003 hebben we
heel wat mooie voorwerpen, die met
kleding en klederdracht te maken hebben, ontvangen in het museum.
Wat zou het museum zijn zonder al deze

royale schenkingen I?
l\,4ensen zeggen regelmatig dat het mu
seum er zo mooi verzorgd en schoon
uitziet. Daarom vertrouwen ze hun oude
spulletjes graag aan ons toe.

Wij zorgen er inderdaad goed voor.
Ee'st gaan alle texl lia zes weken tn
quarantainekoffers om schimmels en
ongedierte uit le slLiten. DaarTa naaien
we er nummers in. Als laatste worden
de a.trkelen verpaklin zuurvnjvloeipdp er
en in dito dozen gedaan.
Laier maken we er foto's en beschrijvingen van. Na verloop van tijd stellen
we deze adikelen thematisch ten toon.
Zo orrvingen wij een gri.s wcrkjasje.

horlogekettingen, divankleed, ondergoed, schorten, rouwzakdoeken, wand-

kleed, kostuum, soldatenpet,

pop,
hoedje, sigarenkoker, klompen, kralen

tassen en beursjes, lange kanten kap,
handdoe(en Zeebdd. dienste.smutsjes.
doopmutsje en beddenqoed.
l\,4ocht u ook nog oude kleding of voor-

werpen in de kast of op zolder hebben
liggen, dan weet u nu het juiste adres.
Alle gevers hartelijk dank.
PANTOFFELSCHOENEN

De ouderen onder ons zullen

onge-

twijfeld deze pantoffelschoenen herken-

nen. De schoenen werden door de
vissers gedragen bij hun zondagse
mannenkostuum, dat bestond uit een
boetje, kösjak, klepbroek en visserspetje.

Schoenmaker Kees van den Berg heeft
op verzoek zo'n paar schoenen gemaakt.

De houten leesten zijn verzorgd door

zln zoon René, die orthopedisch
schoenmaker is en ontwerper van
show schoenen.

pantoffelschoenen zijn tot in de
puntjes nagemaakt, zelfs de zool is met
houten pennelies vastgemaakt. Het .rijn

De

meeslerstukken We zijr blij dat 7è in
onze klederdrachtshows getoond kunnen wotden.

We danken Kees dan ook hartelijk dat
hij deze reuze klus heeït willen doen.
Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer

Foto: Dick van Rijn
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1920 DICKVAN DELFT2OO3
Het heeft zo moeten zijn. Deze zomer is
de maquette van de Hoofdstraat na een

groot aanLal jaren weer eens geèxposeerd en trekt op de achterzolder veel
bekijks. De maquette laat het zeedorp
van omstreeks 1900 zien. Dick was indertijd de drijvende kracht achter het op

schaal bouwen van al deze huisjes.
Avonden lang liep hij door de huidige
Hoofdstraat en nam de maten aan de
hand van de tegels van het trottoir. l\y'et de

door hem gemaakte tekeningen kon zo
de plaats waar de huizen eens stonden,
bepaald worden.
Dick van Delft heeft zich daarnaast in ve-

rschillende opzichten in het museum
verdienstelijk gemaakt. Als het nodig

was nam hij bijvoorbeeld ook de verfkwast ter hand. Wij zullen ons hem herinneren als een vriendelijk en vooral

bescheiden mens, die veel vrienden in
Noordwijk had. Hij zal gemist worden

Het museum is in het bezit gekomen
van een aquarel waarop Bet Sijt is
aÍgebeeld. Betje Duindam-Spaanderman woonde in de korte Piet Heinstraat

in

Noordwijk aan Zee.

Zij staat

in

NoordwUkse klederdracht op het boekje
Noordwijks Volksleven dat door de
Vereniging Oud-Leiden is uitgegeven.
Het poÍtret van Bet Sijt is in 1936 gemaakt door A.J. van Wijnen. Deze
kunstenaar heeÍt in de jaren dertig veel

Noordwijkers geschilderd. Het werk
was in het bezit van de familie Nolst
Trenité. Deze Íamilie woonde in de
zomermaanden in Noordwijk. Betje
was er jarenlang een huisvriendin. Zo
was het een vaste traditie dat zij zondag
na de kerk een schuimomelet voor de

Íamilie maakte.
De familie Nolst Trenité was van mening dat het portret van Betje in het
NoordwUkse museum thuishoorde en
bood het kortgeleden aan. Daarbij werd

dat de familie een bijzondere band met Betje Duindam
onderhield. Als een van de zonen
aangehaald

kennis kreeg aan een meisje werd de
aanstaande verloofde eerst aan haar
voorgesteld.
Het portret van Bet Sijt is in dank door
het Genootschap aanvaard en zal een
ereplaats in het museum krijgen.
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MET MAX LIEBERMANN TE NOORDWJK
NOORDWUK 7 Januari 19í 3

in het

"Berliner Tageblatt" schrijft Dr.

Harry David een sympathiek artikel over
bovengenoemde schilder en onze badplaats. l\y'ax Leibermann is niet alleen lid
van het instituut te Parijs en doctor

der universiteit van
Berlijn, maar hij is ook eerelid der deftige
honoris causa

burgervereeniging "Crescentia" te
Noordwijk aan Zee. Deze hooge waar-

digheid werd hem verleend op zijn
60sten geboortedaq, dien de meester
destijds in alle stilte in het Hollandsche
zeeplaatsje dacht te herdenken.
l\4aar ook die aÍgelegen plek had hem

niet tegen vereerders en vrienden beschut. Reeds om 5 uur in den morgen

dreunde

de villa

Cassirer, waar

hij

destijds vertoefde onder de krachtige
hamerslagen van zijn kunstbroeders
Walser en Klein Diepold, die met schilden en transparanten een waardige
jaardagsversiering hadden aangebracht.
Daarna werd de meester op hoogst zinrijke wijze met een reuzenbouquet van
witte leliën begroet, en een vuurwerk met

prachtvollen fakkeloptocht

der

Noordwijksche burgerij besloot een
dag, waarvan de herinnering l\,4ax
Liebermann nog heden de hartelijkste
vreugde verschaft.
l\4et alle Íecht kunnen de Noordwijkers
den Duitschen schilder dan ook onder

de hunnen rekenen. Sinds bijna veertig
jaren wordt hij iederen herfst weer naar
de Hollandsche kust getrokken, en meer
dan driekwarl van dien tijd heen hij

in

Noordwijk doorgebracht. Het is werkelijk
interessant, uit zUn mond iets over de
ontwikkeling dezer badplaats te vernemen, vooral hierom, omdat ze in Hol
land met min of meer voorliefde als

Duitsche zeebadplaats wordt aangeduid. Dertig jaar geleden heeft een
Duitsche hotelhouder hier op eenigen
afstand van het dorpje, in de voorste
duinenrij. een mooie villa als pension
opqericht. Door den steun van Duitsche
familiën, die jaar uit jaar in terugkwamen,
heeft zich dit "Huis ter Duin" tot het uitgestrekte en hoogst comfortabele hotel
van thans ontwikkeld. Den bizonder
fraaien en practischen ronden glazen
uitbouw voor de eetzalen met een ver
uitzicht op de zee heeft het ook aan de
voorlichting van Liebermann te danken.
ln het ongebruikte gedeelte eener
orangerie te midden van duinwandel-

plaatsen, bevindt

zich 's

meesters

atelier, veeleer een magazÍn tot bewaring van zijn schilderstukken. Want
zijn eigenlijke werkplaats blijtt de vrije
natuur en weliswaar evengoed het stille

duin en de eenzame landweg als het
woelige strandterras of een straat in
Noordwijk, zelfs midden in de drukte
van een Hollandsche kermis. Ook in
zulk een gewoel stelde hiizich geenszins
altijd met vlugge schetsen en kleine
voorstudies tevreden: vaak genoeg
doemt ondeÍ de menigte zijn panamahoed vóór een doek van respectabele
grootte op. ln een kort oogenblikje wordt
hier dan een bonte menschenmassa
met al hun verschillende bewegingen
"genomen" en bij elkaar gehouden,
gelijk het in gestadig voortgezetten
arbeid nooit met enkele schetsen bereikt zou kunnen worden. Liebermann
verwondert eÍ zichzelf thans nog over,
dat de om hem heen staande en ga-

pende menigte hem daarbij niet meer
gehinderd heeft. Wie hem echter bij
zulken arbeid gadeslaat. wie gezien
heefi, hoe zijn gelaat met half dicht ge-
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Schilderíj van Max Liebermann zoals hij het Noordwijkse strand zag.
knepen oogen en de van opgewonden-

in het scheppen en

heid ingetrokken onderlip een uitdrukking
van de hoogste geestesspanning aanneemt, die begrijpt, dat bij zulke samentrekking der gedachten op één punt de
buitenwereld verzinken moet.
En daar het bij gunstige weersgeteldheid
kan voorkomen, dat hem elken dag een
nieuw werk gelukt. Kan men zich een
denkbeeld maken van de inspanning
zijner zenuwen, die aan zoo n "plezierreisje verbonden is. Maar het begrip
"plezier" in den algemeen gebruikelijken

zooals hU dat zelÍs in zijn schoon tusculum aan het Wanmeer (b1 Berlijn)

zin is hem volkomen onbekend.

"lvlijn

arbeid is mijn genoegen en uitspanning"
meent hij, en Holland, waar hij buiten de
zorg voor Z'ijn gezin eenige weken uitsluitend voor zijn kunst kan leven, is hem
bepaald een levensbehoefte geworden.
Hier gevoelt hij zich nader bij de natuur
en ondervindt hii telkens weer een genot

voortbrengen,

niet kent. Het is misschien het elementaire, het oorspronkelijke van zee en
land en volk, waardoor hier de verwante

kunstenaarsziel zich geheel anders
voelt aangegrepen dan op den bodem
der verfijnde beschaving in zijn vaderla nd.
Als de wind te hard waait of het weer ongunstig is, dan worden kleine ontdekkingstochtjes ondernomen. Maar ook
dat is onafgebroken arbeid. Vaak blijft
hij staan en meet met een vóór zich
uitgehouden potlood de verhoudingen
van het landschap of hij prent zich
kleuren-contrasten in: hij leert als het
ware de wereld van buiten. Op een

kouden regenachtigen

namiddag
klauterde hij op een badstoel, haalde

op den grond de geur deÍ

schetsboek en pasteldoos te voorschijn
en schiep in dit vrij ongemakkelijk atelier
eenige zijner verrukkelijke kleinere pastelschetsen: de qroenachtige zee, met
de grauwe regenlucht en de fijne, zoo
levendige Ílguren op den achtergrond.
Bijzonder eigenaardig is het aanwenden

landlucht
moderne
Antheus, daaruit zijn krachten te putten.

van het zachte, voor breede streeken zoo
geschikte pastel bU schetsen van zoo
klein lormaat. dat brengt niet alleen
weekheid, doch soms ook een diepte en
volheid van toon, die door de olieverf ter
nauwernood overtÍofÍen woÍdt. En het is
bepaald verrassend, dat hij op zulke
blaadjes met dit droge krijtstof ook het
heldere zonlicht weet weer te geven. Zou
die techniek soms in de wazige atmosfeer van Holland haar oorsprong

en na een tamelijk lange

inademen,

om, als een

Op een onzeÍ wandelingen zou hij mij
de plek van het voor den volgenden dag

ontworpen schilderstuk toonen. Wij
liepen langs smalle, stoffige veldwegen,
wandeling

maakte hij bij een kruising der wegen
halt. Vóór ons een roodblauw koolveld,
rechts wilgen, struikgewas en achter
verdord boonenstroo ver op den achter-

grond de witgroene vlakten van een
langgerekte duinpyramide. Eenigszins
veÍbluft over het eentonige en onbe-

meeste andere Hollandsche zeebad-

duidende van deze streek beproef ik uit
die lap grond een stuk te snijden, dat
het schilderen waard is, terwijl ik naar
het voorbeeld der ouden een zoo groot
mogelijk stuk hemel erbij neem. lvlaar
Liebermanns blik is als betooverd op

plaatsen door zijn rijk, vruchtbaar achter-

den grond gevestigd, en wel op de

vinden?

Noordwijk onderscheidt zich

van

de

land. TeMijl de duinen zich elders
landinwaarts gaandeweg in kleine
heuvelrijen verliezen, strekken ze zich
hier, als tot een sterken schutsmuur
tegen den zeevloed opeengedrongen,
langs den oever uit en gaan landwaarts
met geringen overgang in de vruchtbare
laaqte over, die zich tot Leiden uitstrekt.

Deze deels zilve"gÍijze, deels donkeÍgroene vlakte met hier en daar er tusschen gestrooide witte huisjes en roode
daken verschaft van af de hoogte der

duinen een prachtigen aanblik, en
wanneer voorbijjagende wolkenschaduwen nu hier dan daar het bonte

beeld in breede, donkere vlakken opeendringen, meent men hei penseel
van den ouden Vermeervan Delft, ofvan
Van Goijen te aanschouwen. Want veel
anders heeft het er zeker vóór 250 jaren
hier niet uitgezien. Maar de moderne
meester voelt anders. Liebermanns
schildersezel zal men weinig hier boven
op de duinen aantreffen. Hij daalt in het
dal neer, hij moet met beide beenen vast

roodblauwe golvingen der dikke koolen
vóór zijn voet. "ls dat niet prachtig, dat
heb ik nog nooit geprobeerd. 't ls misschien brutaal. zich op zn 65ste jaar
nog aan zoo iets te wagen."
Den volgenden dag tegen den middag

kwam

ik nog juist op tid, om

den

meester in den strijd met zijn koolen te
kunnen gadeslaan. En werkelijk ging hij
ze met het mes te lijf. namelijk met zijn

fijn stalen strUkmes dat onophoudelijk
flinke hoeveelheden verf van het palet

op het doek wierp en ze eerst daar
mengde en gladstreek. Eenige penseelen die in de kis( op den grond
lagen, werden maar heel zelden ter
hulp geroepen. Het stuk was reeds in
hoofdzaak gereed - daar verschijnt opeens in het veld links, op den middelgrond van het beeld een boer, die met
spade en hak begint te werken. Dadelïk

neemt de schilder hem in het vizier.
lVlaar nog wil het model zich niet blootgeven. "Liever steenenkloppen dan
schilderen", bromt hij geèrgerd, als

verschillende pogingen om hem te doen

Toen destijds de eigenares van den

opkijken, mislukken. Daar

tuin het bizonder impressionistisch opgevatte beeld gezien had, had zij den

maakt een andere

- de boer
beweging - eenige

vlugge streken en toetsen met het schildersmes, en een landman in de typische
houding van zijn overoud beroep staat
voor altijd op het doek. "Die zit", zegt de
meester, en terstond wendt hij zich weer
naar de koolen, voor wier roodblauw het

vlijtige penseel alle kleuren van den
regenboog gebruikt.
"Weet ge, wat kunst is?" onderbreekt hij
plotseling de stilte.

"Kool professor!"
"Hier misschien", meent hij glimlachend,

maar kunst is. ge moogt me op mijn
woord gelooven - niets anders dan
synthese." En werkelijk moest men het

meester, dien

zij nog niet

kende,

welwillend gevraagd, of het bij hem niet
veel meer een poging om te schilderen

dan wel bepaald het schilderen van
stukken gold. Door de couranten
vernam zij later van den enormen prijs
die een Berlijnsche maecenas voor de
schilderij betaald had, en bij de eerstvolgende ontmoeting meende mevrouw,
dat hij het stuk toch nogvlijtig "afgewerkt"
moest hebben, dat het zoo kostbaar
had kunnen worden.
Na gedanen arbeid is het goed rusten,

en nooit is de meester gemoedelijker
en prettiger gestemd dan wanneer hij

gelooven, wanneer men hier den beroemden naturalist voor de natuur, den
beroemden realist voor de werkelijkheid
zag arbeiden. Hoe verdwenen hier alle

een zware dagtaak achter zich heeft.

enkele vormen voor den geheelen vorm,
de enkele tonen voor den gezamenlijken

Maximiliaan Harden,

toon, onduidelijke fletse schaduwen en
diepten voor den klaren en vasten tint.....
Na één uur werd de zeewind heviger, en
ik moest den ezel met beide handen
vasthouden, opdat de meester de laatste
streken kon toevoegen.

Binnen twee en een halÍ uur was het
geheele werk kant en klaaÍ, zooals het
thans te Berlijn tentoongesteld is. Het
natte doek weÍd voorloopig onder dak
gebracht bij een oud boertje, die het zorgvuldig in zijn kraakzindelijke huiskamer

bracht. Toen het gebrekkige 65-jarig
oude mannetje van Liebermann hoorde,
dat deze even oud was als hij, dreigde hij
glimlachend met den vinger en meende:
"U bent een heele piet. hoor! Hij geloofde hem niet.
Op den terugweg kwamen wij een fraai
villapark voorbii, welks bonte, echt Hollandsche bloemenpracht Liebermann
vóór óenige jaÍen geschilderd heeft.

Zoo herinner ik mij met bizonder genoegen een zekeren namiddag, toen

een andere interessante badgast,

bij hem thee

kwam drinken. Spoedig herleefde het
Berlijn van de jaren na 1880 en 1890
weer vóór onze oogen, en dat toen menige beroemdheid de revue passeerde,
is niet te veMonderen. Ten slotte kwam
de humor voor den dag, toen

Liebermann van den ouden Fontane
vertelde en van diens ongelooflijk,
schier grappig cynisme waarmee hij in
het bizondere leven zoo gaarne
pronkte.....

Ondanks de ongunstige weersgesteldheid van dezen herfst bracht de
meester al die weken te Noordwijk in
onaÍgebroken arbeid door. En wanneer
men hem voorhield, dat hij zich meer
moest ontzien, of wanneer men hem tot
een uitstapje wilde overhalen, hield hij
ons steeds een vers van Goethe voor,
dat hij zoo gaarne aanhaalde:
Und solang du das nicht hast,
Das ewige Stirb und Werde,
Bíst du nur ein armer Gast
Auf dieser trliben Erde.

