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Genootschap “Oud Noordwijk”

Ereleden Genootschap “Oud Noordwijk”

Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
Tel: 071- 3617884
e-mail: algemeen@g-o-n.nl
www.g-o-n.nl
www.museumnoordwijk.nl
www.streekmuseumveldzicht.nl

Bestuur Genootschap “Oud Noordwijk”
Voorzitter:
Leon Guijt
Secretaris:
Leo Meiland
Penningmeester:
Leo Schaap

Lid:

Jan Hoogeveen

K. Kok †
A. Weelen †
L. v.d. Bent †
A. van Duijn †
J. v. Kan

071-3620751
06 19122477
06 53626663
06 53554722

B. Koemans
W. Baalbergen
Sjaan van KekerenBrouwer
Eli van Kekeren

voorzitter@g-o-n.n
secretaris@g-o-n.nl
penningmeester@g-o-n.nl
alkajan@casema.nl

Conservator en Contact vrijwilligers: conservator@g-o-n.nl
Lidmaatschap G.O.N. 2014: Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42

15,00 euro per jaar - 17,50 euro per jaar buiten Noordwijk
20,00 euro per jaar buiten Nederland

Over schenkingen, erfenissen en legaten:

Heeft u wel eens overwogen om ons Genootschap “Oud Noordwijk” geld of goederen te
schenken, of ons in uw testament op te nemen? De fiscus heeft ons volledige vrijstelling van
successie- en schenkingsrechten verleend. Schenkingen kunt u fiscaal aftrekken onder bepaalde
voorwaarden. Neem hierover contact op met onze penningmeester Leo Schaap: Tel. 06
53626663 of per e-mail penningmeester@g-o-n.nl. Kijk ook op onze website
www.museumnoordwijk.nl. Indien u overweegt ons in uw testament op te nemen kunt u voor een
kort oriënterend gesprek met een notaris of het stellen van algemene vragen gratis terecht bij:
Notariskantoor Noordwijk, telefoon 071-3640100 of e-mail info@noordwijknotarissen.nl.

Openingstijden Museum Noordwijk
18 oktober 2014 t/m 22 februarie 2015
dinsdag t/m zaterdag. 11.00 tot 17.00 uur
zondag. 14.00 tot 17.00 uur
Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Vanaf 5 oktober 2014 t/m 5 april 2015
Zaterdag van 11.00 - 14.00 uur
Zondag van 14.00 -17.00 uur
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Redactioneel
Peter Mulder

is een uitgave van het
Genootschap “Oud Noordwijk”

Eindredacteur
Peter Mulder

Redactie
Willem Baalbergen
Gerard de Lange

Presentatie
Tekstcorrectie: Vacant
Beeld: Arie Barnhoorn
Vormgeving: Paul Berkhout

Voor een reactie:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk

e-mail naar:
redactie.blauwdotter@g-o-n.nl

Voor u ligt de nieuwe Blauwdotter, het herfstnummer van
2014. Door omstandigheden iets te laat verschenen, waarvoor
onze verontschuldigingen. Een rijke mêlee aan artikelen.
Persoonlijke herinneringen aan de Palace-brand van
december 1978. Jan van Duin vertelt over zijn jeugd in de
oorlogsjaren en Jan Duindam schetst onder andere zijn
kleurrijke jaren als gemeenteraadslid in de Jaren Zestig. We
treden in de architectonische voetsporen van architect Henk
Jesse en trekken langs een aantal dorpsbouwkundige
eigenaardighede. We kijken naar de vraag of de schrijver/
kunstenaar Jan Wolkers nu wel of niet in Noordwijk heeft
rondgelopen en verder een aantal lossen stukken, oproepen en
wetenswaardigheden. En het afscheid van twee ‘GONners’
pur sang van de Klederdrachtgroep, Sjaan en Eli van Kekeren.
Het volgende nummer, het Winternummer 2014/2015,
verschijnt eind januari en zal grotendeels zijn gewijd aan de
Eerste Wereldoorlog, in het bijzonder over de wijze waarop
die zich 100 jaar geleden ook in Noordwijk liet voelen. De
redactie wenst u mooie feestdagen en een goed begin in 2015.

Nieuws van de video groep

Het copyright op alle artikelen in
dit blad berust bij het G.O.N.
Niets uit deze uitgave mag geheel
of gedeeltelijk worden
overgenomen of vermenigvuldigd,
in welke vorm dan ook, dan na
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Het archief van het Genootschap Oud-Noordwijk heeft dit jaar weer
en aantal films binnengekregen, geschonken of in bruikleen: van Jaap
van Duyn filmopnamen van het REM-eiland en van een zeiltocht naar
diverse zendschepen in 1973. Verder filmopnamen van hoogwater bij
de zeilvereniging in 1976 en van de stranding van de kotter Peder
Ruby in 1981. En een dag uit het leven van visboer Jaap Duyndam
(Jaap Prijn) en opnamen van diens moeder Lena, als ook van oudere
Noordwijkers op de bank op de Boulevard en voor de zeilvereniging.
Van de familie Jaap Haasnoot een film, gemaakt door een badgast van
Hotel Den Hollander uit het begin van de jaren 60 en van
evenementen op de boulevard en het strand. En tenslotte opnamen
van Jan Langendijk – via diens broer Engel – van Koninginnedag in
de Hoofdstraat, van het schaatsen op Casino én filmopnamen van
filmopnamen op het strand en bij Villa De Schulp. Ook het gestrande
schip de King David komt in deze opnamen voorbij.

SSN:1381-1592

Omslag: Tekening van Karel Kok gemaakt in 1943 van de
omgeving Jan Kroonsplein.
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Eli en Sjaan van Kekeren-Brouwer.

Een ooggetuigeverslag door Rob Caspers

Peter Mulder

Dezer dagen is het precies 36 jaar geleden dat het Palace Hotel aan de Noordboulevard in
vlammen opging. Een regelrechte ramp voor het aangezicht van Noordwijk, dat nooit meer
hetzelfde zou zijn. Het Palace Hotel was overigens ook toen al met een klein stukje Huis ter
Duin en met wat kleiner grut, zoals Casa Mare en Seinpost zo ongeveer het enige ‘oude’
gebouw aan de boulevard. Maar tegelijk was het het meest beeldbepalende gebouw en als
zodanig iconisch voor Noordwijk als badplaats. Rob Caspers runde in die tijd ‘Rob’s (vroeger
Leen’s) Eethuis’ aan het Palaceplein. Hij was één van de eerste ooggetuigen van de ramp die
zich vanaf een uur of half drie ’s nachts aan het voltrekken was. Lees hieronder zijn
indrukwekkende relaas:

De architect Henk Jesse (1860-1943) was geboren in Zaltbommel, maar zijn ouders hadden
hun wortels in Leiden en dat bracht Henk al op jonge leeftijd weer terug naar deze streken.
Hij wilde architect worden. Zijn technische
opleiding deed hij bij het Leidsche Genootschap
der Beschouwende en Werkdaadige Wiskunde,
een opleiding die via allerlei tussenwegen
uiteindelijk opging in wat wij nu het ROC
Leiden noemen. Na nog verder in de leer te zijn
geweest bij een aantal Amsterdamse architecten
en een vervolgstudie aan de Polytechnische
School in Delft trad hij in 1884 voor het eerst
naar voren als zelfstandig architect. Hij bouwde
in 1884 de Nieuwe Kerk in Katwijk en deed in
datzelfde jaar mee met een concours voor het
ontwerpen van een Kurhaus in Noordwijk aan
Zee, het latere Huis ter Duin (hij won overigens niet).

Henk Jesse zou zijn leven lang in de omgeving
van Leiden blijven werken en het is in die regio
dat hij ook vrijwel al zijn werk heeft nagelaten.
Zijn meeste werk (restauratie en nieuwbouw)
kwam uiteindelijk te staan in Leiden, Oegstgeest
en Katwijk. Aan dat werk was in 1997 een grote
overzichtstentoonstelling gewijd in Katwijk, bij
gelegenheid waarvan ook een mooie monografie
over hem verscheen van de hand van Joyce
Hoogeveen (antiquarisch nog wel verkrijgbaar).

Noordwijkse werken
Jammer genoeg kwamen zijn ‘Noordwijkse
werken’ noch in de tentoonstelling, noch in de

marezate

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

Het is inderdaad in de nacht van 9 op 10
december geweest. 1978 was het eerste seizoen
dat mijn vrouw en ik “Rob’s Eethuis” hadden.
Tot Mei van dat jaar hadden we de oude naam
nog op de gevel: “Leen’s Eethuis”, bij
Noordwijkers ouder dan 50 nog wel bekend
onder die naam, maar Leen werkte zelf bij Van

Hese aan de overkant in snackbar Atlantis en die
wilde dat niet meer hebben dus heb ik mijn eigen
naam er op gezet. Maar we verkochten wel tot
diep in de nacht broodjes Vlam, en ook dat was
tegen het zere been van Leen. Dat is echter een
ander verhaal waar ik nog welderis op terug zal
komen.
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Het is 28 jaar geleden dat wij gegrepen werden
door een optreden van de voormalige
Klederdrachtgroep na een jaarvergadering in de
Rank op het Wantveld (waar nu de Muze staat).
In die tijd werd er nog overal gerookt, ook in de
kleedkamer van de Klederdrachtgroep, en dat
weerhield ons actie te ondernemen. Maar na een
half jaar konden we kleding overnemen en sloten
Eli, onze dochter Caroline en ik ons aan bij de
Klederdrachtgroep. Het was een leuke tijd en we

Het huis kreeg een kleine smalle keuken in plaats
van de gebruikelijke woonkeuken. Krau was van
mening dat ook arbeiders in de woonkamer en
niet in de keuken moesten eten. Op de
trouwdatum was het huis nog niet klaar zodat de
familie Duindam tijdelijk in Katwijk ging wonen.
Voor moeder Duindam betekende het dat ze in
haar geboortedorp bleef. Haar vader was kuiper
van beroep en woonde met zijn Noordwijkse
vrouw in Katwijk. Jan was de oudste van de vier

jongens die geboren werden, met een meisje als
nakomertje. Zijn drie broers zijn niet oud
geworden; een van hen leed aan de zogenaamde
Katwijkse ziekte. Een virusziekte die ook in deze
tijd de kop nog wel eens opsteekt.
De eerste werkervaring deed Duindam op in de
bollen. Als dertienjarige van school afgekomen,
zei zijn moeder dat hij maar een baantje moest
gaan zoeken. Dat lukte als snel bij zijn
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Eind 1996 vroeg het toenmalige bestuur ons
te
geven
aan
een
nieuwe
leiding
klederdrachtgroep. Wij stelden wel bepaalde
condities en streefden naar zoveel mogelijk
originele kleding, sieraden, accessoires etc. Maar
dat kostte veel geld. Mondjesmaat werd ons
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De begane grond van deze kleine huizen was vaak
niet meer dan een kamer die zowel als
woonkamer, slaapkamer en als keuken diende.
De zolders werden niet gebruikt als woonruimte,
maar vooral voor de opslag van goederen en in
mindere mate als slaapplek. De zolders waren
dan ook niet beschoten, je keek zo tegen de
pannenlatten en dakpannen aan. Bekend zijn de
verhalen van bedden vol stuifsneeuw in de
winter. Om de zolders, waarvan het efficiënt
gebruik werd beperkt door de aanwezige
kapconstructie, optimaal voor opslag te kunnen
benutten, werden bij de bouw van de huizen de
zijgevels hoger opgemetseld dan het niveau van
de zoldervloer. Tegen de hierdoor ontstane
borstwering konden de spantbenen van de
eikenhouten kapconstructie worden geplaatst,
die aan de onderzijde iets gekromd waren. En
omdat zij vrijwel tegen de borstwering geplaatst
konden worden bleef het verlies aan
vloeroppervlak redelijk beperkt.2) Tegen de
borstwering konden eenvoudig goederen worden
gestapeld. De dekbalken en korbeelsiii in de
constructie zorgden echter voor een beperkte
stahoogte waardoor de zolders voor een andere
functie dan opslag of slaapplek ongeschikt waren
en bleven.
Zoals gebruikelijk voor kleine gemeenschappen
zoals Noordwijk aan Zee, werd de bouwtraditie
lange tijd vrijwel ongewijzigd van vader op zoon
doorgegeven, waardoor de sobere tuitgevels en
zadeldaken met oranje dakpannen het straatbeeld
van Noordwijk aan Zee lang domineerden.

Hierin kwam verandering toen aan het einde van
de negentiende eeuw het toerisme opkwam en de
kleine vissersplaats zich binnen een aantal
decennia transformeerde tot badplaats. Het
groeiende aantal toeristen en de stijgende
welvaart van de dorpsbewoners zorgde dat de
bebouwing in het dorp en de omgang met de
bebouwing veranderden. De oude huizen werden
samengevoegd en verbouwd of maakten plaats
voor nieuwbouw. Dit alles ten behoeve van cafés,
pensions, hotels en winkels. Of gewoon om de
kwaliteit van de woning, en daarmee de
levensstandaard, te verbeteren.

Eten
Het voedsel werd er niet beter op na de zomer
van 1944. In de zomer waren we er op
uitgestuurd om aren te lezen in de
Haarlemmermeerpolder. Ik had daar een pijnlijk
achterwerk aan overgehouden, want ik moest bij
mijn broer achterop de fiets. Geen luchtbanden,
ook geen massieve banden, maar kale velgen.
Daar ging je gauw mee onderuit, maar we
kwamen er. “Aren lezen” is het oprapen van door
de boer gemiste aren en dat waren er niet veel.
Liever zou je een greep doen uit de schoven, die
links en rechts van je stonden. Thuis werden de
tarwekorrels eruit gehaald en in de ton op de
zolder bij de voorraad gedaan. Wee de muis, die
hierin betrapt werd. Twee broers verdwenen naar
Friesland, waar voldoende eten was en hun
vertrek betekende ook twee monden minder te
voeden. Een ander teken van de verslechterde
toestanden was de aankomst van een mand
tulpenbollen. Je proefde er een beetje van,

Hout
Naast eten was verwarming het meest knellende
probleem. De kolen waren al lang op, maar wij
hadden thuis nog een voorraad hout aangelegd in
de werkplaats. Maar hout vliegt er zo door dus
wij werden er iedere middag op uitgestuurd om
hout te halen. Waar? Dat was ons probleem. We
moesten het doen met een bot houtbijltje.
Meestal gingen we – en we waren niet de enigen
– naar ‘Dobbelmann’ tegenover de Villa Sans
Souci. De Noordwijkse politie surveilleerde
echter overal en op een kwade dag misten we de
alarmkreet en confisqueerde Agent Imthorn onze
bijl. Voortaan moesten we met handkracht en het
blik brandstof bemachtigen. Meestal wortels en
takken van struiken in het ‘lage weggetje’.
Mijn oudste broer ging met het onderstel van een
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Nard Augustinus
Dit bielsen plastiek van Henny Bal geplaatst in 1973 bij de R.K.Kleuterschool aan de Van de
Mortelstraat heeft voor veel commotie gezorgd. Maar zoals het gaat met onbegrepen kunst; je
houdt er van of niet. Aan Nard Augustinus, de plaatselijke volksdichter, was dit niet besteed.
In 1985 is dit kunstwerk verplaatst naar het dierenkamp aan de Van de Mortelstraat. Het
oogde niet meer als kunstwerk, maar velen vonden het leuk voor de geiten, die er dankbaar
gebruik van maakten.

De bielsen

Hoofdstraat
Eén van de belangrijke verbindingen met
Noordwijk-Binnen was en is de Hoofdstraat. De
bebouwing concentreerde zich lang in het
westelijk deel ervan. Pas vanaf het eerste kwart
van de zeventiende eeuw verrees lintbebouwing
aan de straat. Eerst aarzelend — een schooltje in
1611— maar al snel breidde de dorpskern zich
rap in oostelijke richting uit. Dat de straat zich
tot de belangrijkste van de dorpskern
ontwikkelde, blijkt uit het gegeven dat er aan het
begin van de negentiende eeuw de kerk, twee
scheepsmakerijen, het gasthuis, de school, enkele
cafés en winkels (waarbij de functie werd
gecombineerd met wonen) en relatief grote aan
visserij gerelateerde bedrijven gevestigd waren.
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Ik heb in Boerenburg gewandeld
Bleef bij het kleuterschooltje staan.
Zag daar een stapel oude bielsen
En dacht: wie heeft dat nu gedaan?
Wat zonde van het speelterrein hier
Want zoiets ziet men niet vaak meer
Zo’n fijne speelruimte voor kleuters
Waarom legt men die bielsen neer?

Kijk, al die bielsen liggen keurig
Maar vijf er van, die staan rechtop.
Dat is nu echte moderne kunst man,
Het kost ook zevenduizend pop
Het is ook in de raad besproken,
De nestor, meneer Vogelaar
Hij sprak: wie daarvoor zoveel geld krijgt
Noem ik beslist een kunstenaar.

De schooljuffrouw kwam juist naar buiten
Ik riep: zeg juf, dat is te gek
Als daar uw kleuters straks op spelen
Breken ze stuk voor stuk hun nek.
De juffrouw gaf een snedig antwoord
- Zij leek mij trouwens bijdehand –
Zij sprak, dat is moderne kunst man
Daarvan heeft U geen BAL verstand,

Voor zoiets zo’n bedrag ontvangen
En dat dan niet zien als een gunst,
Voor zo’n man heb ik waardering
Dat is een meester in de kunst.
Helaas, ik ben te vroeg geboren
Het vak wat ik heb is maar snert
Ik denk, als ik weer mocht beginnen
Dat ik dan bielsenlegger werd.
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Door de opkomst van het toerisme veranderde
het karakter van de Hoofdstraat. Het groeiend
aantal toeristen maakte dat winkeliers hun winkel
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branderig maar niet onmogelijk om te eten, als ze
gekookt waren. Maar een broer kreeg er
huiduitslag van en moest bij een tante andere
dingen gaan eten. Naast de tulpenbollen
beschikten we ook nog over een zootje
suikerbieten. Er waren hele kookboeken over hoe
je van die bieten iets lekkers kon maken. Taart
bijvoorbeeld, maar dat was wat mij betreft geen
traktatie: een weeë lucht en smaak.
En dan kwam de gaarkeuken. Weer een stap
achteruit. De onze was aan de overkant van de
Quarles, in de garage van Kloos. Die had och
geen emplooi voor zijn vrachtwagens. In grote
houten tonnen werd het eten aangevoerd. Om de
dag soep, als hoofdmaaltijd wel te verstaan. Met
je bonnen en je pannen in de rij staan tot je aan
de beurt was. Per bon één schep. Veel
voedingswaarde had het allemaal nieten erg
proper leek het niet bereid.
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Michel van Dam,
bouwhistoricus bouwhistorie@yahoo.co.uk,
m.vandam@baac.nl
De oudste huizen in Noordwijk aan Zee waren bescheiden van formaat en bestonden uit een begane rond
en een zolder onder het zadeldak dat tussen de voorgevel en de achtergevel was geplaatst.1)

Jan stelde onlangs zijn herinneringen op papier. Ook zijn herinneringen aan Noordwijk. Uit
die memoires volgen hieronder drie passages over de zijn jeugd in de Tweede Wereldoorlog.
Die herinneringen spreken voor zich:
Jan van Duin (De Tulp) groeide op aan de
Quarles
van
Uffordstraat,
volgde
de
“Kippeschool” aan de Hoofdstraat, ging naar de
School van Kok aan de Nieuwe Zeeweg en daarna
de MULO. Na een baantje bij het
Belastingkantoor in Noordwijk-Binnen pikte hij
de draad van studeren weer op: hij ging naar de
HBS in Leiden en ging in die stad ook studeren:
moleculaire biologie. Die studie bracht hem
onder andere voor langere of kortere tijd naar de
Verenigde Staten (Wisconsin), naar Berlijn,
Uppsala en weer de Verenigde Staten
(Californië). Hij was daarnaast vooral verbonden
aan de Leidse Universiteit en is nu weer op het
oude nest in Noordwijk neergestreken.

P11
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Willem Baalbergen
Je wilt het niet geloven, maar Jan is als rasechte Noordwijker in Katwijk geboren. Zijn vader
en moeder kochten voor hun trouwen een huisje in de Julianastraat dat door aannemer George
Krau werd gebouwd.

hadden lol in ons vrijwilligerswerk. Ook
verdiepten we ons hoe langer hoe meer in alle
facetten van de klederdracht.
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Sjaan van Kekeren - Brouwer

Peter Mulder

klederdrachten’, in de serie ‘Op zoek naar het
verleden’, deel III.

In 1974 verscheen van Jan Wolkers “De Walgvogel”, een adembenemend epos over een
jeugdliefde in Leiden, na de oorlog voortgezet in Nederlands Indië als de hoofdpersoon zijn
jeugdliefde daar weer tegenkomt. Het is ook een aanklacht tegen het koloniale verleden van
Nederland en tegen de politici die daar het langst in bleven geloven. Maar het gaat ook een
(klein) stukje over Noordwijk.

Wat heeft dit blesje of ferronnière nu te maken
met Leonardo da Vinci, die leefde van 14521519? Hij was een universeel genie, die in diverse
steden van Italië werkte en stierf aan het Franse
hof. Hij was schilder, beeldhouwer, architect,
filosoof, dichter, natuurvorser, ingenieur en
musicus. Hij maakte zelfs het eerste
vliegtuigontwerp. Als schilder zijn twee
hoofdwerken wereldberoemd zoals ‘Het laatste
avondmaal’ uit Milaan en de ‘Mona Lisa’ uit het
Louvre, Parijs.

la-belle-ferroniere: leonardo-da-vinci.

Hoe komt een voorwerp aan zijn naam?

Het boek is ‘adembenemend’ ook in die zin dat
de lezer nauwelijks de tijd vergund wordt adem te
halen. Alleen het begin van een nieuw hoofdstuk
biedt enig soelaas. Daartussen worden de zinnen
als mitrailleurvuur achter elkaar gezet zonder
enige vorm van alineëring (als dat al een
Nederlands woord is). In 1973 vertelde Wolkers
tijdens een lezing op een studentenvereniging in

Leiden dattie gebruik maakte van rollen
kastpapier die hij doormidden zaagde en dan de
typemachine indraaide, zodat hij niet gestoord
werd door het telkens weer indraaien van een
nieuw A-viertje en hij achter elkaar kon
doorgaan. Ook dat leest zich terug als een
bommentapijt op papier.
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‘Van 1880 tot 1925 droegen Roomskatholieke
vrouwen in Noordwijk, ten teken van hun
geloof, een ‘bles’ op het voorhoofd aan het begin
van de haarscheiding. Dit was een gouden,
zilveren of juwelen versiersel met pegeltje,
hangertje of baardje dat aan kettinkjes om het
hoofd gehouden werd. Van achteren zat er vaak
een elastiek aan of een bandje. Waarschijnlijk is
dit versiersel een vervanger van een vroegere
voorhoofdsnaald en werd overgenomen van de
modedracht rond 1830. Dit blesje werd ook wel
ferronnière genoemd”, aldus schrijft Puck van
der Zwan in het boekje ‘Noordwijk en zijn
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Foto’s: Eli van Kekeren
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De Grote Palace Brand
Een ooggetuigeverslag door Rob Caspers
Dezer dagen is het precies 36 jaar geleden dat het Palace Hotel aan de Noordboulevard in
vlammen opging. Een regelrechte ramp voor het aangezicht van Noordwijk, dat nooit meer
hetzelfde zou zijn. Het Palace Hotel was overigens ook toen al met een klein stukje Huis ter
Duin en met wat kleiner grut, zoals Casa Mare en Seinpost zo ongeveer het enige ‘oude’
gebouw aan de boulevard. Maar tegelijk was het het meest beeldbepalende gebouw en als
zodanig iconisch voor Noordwijk als badplaats. Rob Caspers runde in die tijd ‘Rob’s (vroeger
Leen’s) Eethuis’ aan het Palaceplein. Hij was één van de eerste ooggetuigen van de ramp die
zich vanaf een uur of half drie ’s nachts aan het voltrekken was. Lees hieronder zijn
indrukwekkende relaas:

Het is inderdaad in de nacht van 9 op 10
december geweest. 1978 was het eerste seizoen
dat mijn vrouw en ik “Rob’s Eethuis” hadden.
Tot Mei van dat jaar hadden we de oude naam
nog op de gevel: “Leen’s Eethuis”, bij
Noordwijkers ouder dan 50 nog wel bekend
onder die naam, maar Leen werkte zelf bij Van

Hese aan de overkant in snackbar Atlantis en die
wilde dat niet meer hebben dus heb ik mijn eigen
naam er op gezet. Maar we verkochten wel tot
diep in de nacht broodjes Vlam, en ook dat was
tegen het zere been van Leen. Dat is echter een
ander verhaal waar ik nog welderis op terug zal
komen.
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Knallen
In ieder geval waren we ook die zaterdagavond
open geweest tot 1 uur, in de winter was de
sluitingstijd een uur vroeger dan ‘s zomers. Het
was erg rustig geweest die avond, het vroor een
graad of 4 en de kou hield de mensen binnen.
We waren al snel klaar met de schoonmaak dus
om 2 uur gingen we naar boven. Daar woonden
we toen, we hadden de slaapkamer op het
zoldertje. We gingen net naar bed om kwart voor
drie toen we buiten een hoop knallen hoorden,
en we mopperden al op de jeugd die vuurwerk
aan het afsteken was, maar dit klonk toch anders.
We deden het gordijn open en zagen
onmiddellijk dat het dak van Palace in brand
stond, het gedeelte aan de achterkant van het
hoofdgebouw wat boven de keuken grensde. Het
was al een uitslaande brand! Het eerste wat ik
deed was de brandweer bellen. Ik was de tweede
die het meldde, en daar waren ze blij om. Ze
wisten niet zeker of de eerste melding wel serieus
was maar die was van 1 minuut eerder.
We hebben ons onmiddellijk aangekleed, hebben
vaders en moeders van weerskanten gebeld, en de
belangrijkste zaken klaargelegd voor een
eventuele evacuatie. Dat klinkt misschien
overdreven, maar het zag er heftig uit en er was
nog niet eens politie! Dat duurde niet zo lang,
binnen no time was er zat volk op de poot met al
die sirenes midden in de nacht. Toen de
brandweer kwam en begon te spuiten bleek dat
ze geen druk genoeg hadden om tot boven aan
het dak te komen, en intussen breidde het vuur
zich uit tot het hoge middengedeelte. Het was
best een akelig gezicht om te zien dat het zich
niet tegen liet houden, omdat er geen bluswater
bij kwam. Intussen was mijn halve familie
gearriveerd, en die zaten allemaal beneden in de
zaak, allemaal gebiologeerd naar buiten te kijken,
terwijl Jan en Alleman ook naar binnen wilde:
die dachten dat ik de zaak gewoon weer had
opengedaan!

Brood en Zopie
Nu was ik in die tijd verwoed super-8 filmer, en
ik zag meteen al het belang dat er lag van een
opname. Ik had helaas geen Ektachrome op
voorraad, alleen 2 cassettes Kodachrome 40 en
dat is veel minder gevoelig. Desalniettemin ben
ik toch gaan opnemen, en ik ben er zeker van dat
ik de eerste ben geweest die bewegende beelden
schoot van deze memorabele brand. Allicht was
alles onderbelicht, maar toch zijn het herkenbare
beelden geworden.
Toen mijn twee rolletjes vol waren ben ik terug
naar mijn zaak gegaan, waar ik hoorde dat er
intussen een verslaggever van de NOS was
geweest die naar mij op zoek scheen. Ik heb de
man niet meer gezien en ik kreeg er ook geen tijd
meer voor, want tijdens mijn afwezigheid was
mijn winkeltje volgelopen met een bont
gezelschap. Mijn zwager Koos de Ruijter stond
bij de deur te selecteren wie er naar binnen
mocht. Ik trof burgemeester Bonnike aan die in
gesprek was met de heer Van Hese die in tranen
was, de accountant Van Hese, Henk Slobbe,
commandanten van de brandweren uit Katwijk,
Noordwijkerhout en Leiden en nog zeker 10
mensen die ik niet kende.
De brand bleek intussen opgeschaald naar ‘zeer
grote uitslaande brand’ , omdat er geen
waterdruk genoeg was had men personeel van de
Waterkelder aan de Nieuwe Zeeweg wakker
gebeld en bevolen de druk te verhogen. Want
nog steeds breidde de brand zich uit, intussen
ook tot in het dak dat uitkeek op het Palaceplein.
Naarmate de tijd vorderde ging het ernaar uit
zien dat het een heel lange nacht zou worden, en
er kwamen steeds meer brandweerkorpsen
opdraven.
Ik kreeg van de burgemeester opdracht om alle
spuitgasten en dienders van koffie en een warme
hap te voorzien, het was immers stevig onder nul
en de eerste lichting van de Brandweer
Noordwijk was al een behoorlijke poos in touw.
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Dat betekende dat ik me niet langer met het
buitengebeuren
kon
bezighouden,
bij
gemeentelijk bevel werd mijn winkeltje ineens tot
brood-en-zopietent omgetoverd en kwamen er
steeds roeden van 8 zwart of blauw
geüniformeerde heren ontdooien met koffie en
broodjes kroket.
Toen er eenmaal voldoende water voorhanden
was, was het eigenlijk al veel te laat om nog gepast
op te kunnen treden, en er werden zulke
ongelooflijke hoeveelheden bluswater naar
binnen gespoten dat het beneden de deuren uit
kwam lopen. Gevaar voor overslag naar
belendende percelen was er toen niet meer, alleen
zakten de restanten van het dak steeds verder
brandend in, en tegen zevenen ‘s ochtends hoorde
ik dat men de brand meester was. Misschien was
dat al eerder, maar toen hoorde ik het pas. Er
kwam weinig van om nog naar bed te gaan, het
was een enorme smeerboel in mijn winkeltje
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tegen de tijd dat iedereen er uit was, en we zijn
nog tot half negen bezig geweest om de boel aan
de kant te krijgen. Het was de heftigste nacht die
ik daar in 36 jaar heb meegemaakt!

Films
O ja, die films. Het duurde in die tijd minstens
een week tot 10 dagen voordat je je films terug
had van de ontwikkelcentrale, en ik kon ze pas ‘s
maandags bij Lex wegbrengen en meteen nieuwe
kopen. Het hele vervolg van de brand heb ik in de
loop van de weken daarna vastgelegd, en toen de
vorst nog veel harder toesloeg raakte het gebouw
reddeloos verloren. Eerst door de brand- en
waterschade, daarna omdat alle water- en
verwarmingsleidingen kapot vroren, om nog
maar te zwijgen van het vocht in de muren.
Weinig mensen weten meer dat het toen tijdens
de jaarwisseling 14 graden onder nul was en dat
er in 1979 bijna een Elfstedentocht zou worden
verreden.

8
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Intussen groeide mijn super-8 verslag. Bij de
brandweer wist men dat ik er een film van had
(uiteraard) en ik kreeg het verzoek die te vertonen
in de brandweerkazerne in de Bronckhorststraat.
Dat heb ik ook gedaan, en dat is de enige keer
geweest dat anderen de beelden gezien hebben,
behalve de familie Van Hese. Ten behoeve van de
verzekering was er bewijs nodig van het verloop
van de brand. Omdat ik al heel snel was
begonnen te filmen kon daarmee worden
aangetoond waar het vuur (ongeveer) was
begonnen en kon worden uitgesloten dat er opzet
in het spel was: er gingen in die tijd geruchten dat
het op twee plaatsen was begonnen.

Omdat ik mijn film niet wilde afstaan heb ik er
een kopie van laten maken bij een
filmlaboratorium. Die kopie ligt waarschijnlijk bij
een verzekeraar ergens te verstoffen op een plank.
Feit is dat het gebouw reddeloos was, ondanks dat
er aanvankelijk nog wel degelijk plannen waren
voor herstel. Daarvan getuigen de opnamen die ik
later maakte. Ook het verdere verval en de sloop
heb ik gefilmd, waaronder spectaculaire beelden
(met geluid!) van het omvallen van de metershoge
schoorsteen wat zowat een catastrofe op de
Parallelboulevard veroorzaakte. De beelden staan
opYouTube
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
detailpage&v=IkqHA3vlyVI
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Afscheid
Eli en Sjaan van Kekeren-Brouwer.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
Het is 28 jaar geleden dat wij gegrepen werden
door een optreden van de voormalige
Klederdrachtgroep na een jaarvergadering in de
Rank op het Wantveld (waar nu de Muze staat).
In die tijd werd er nog overal gerookt, ook in de
kleedkamer van de Klederdrachtgroep, en dat
weerhield ons actie te ondernemen. Maar na een
half jaar konden we kleding overnemen en sloten
Eli, onze dochter Caroline en ik ons aan bij de
Klederdrachtgroep. Het was een leuke tijd en we

hadden lol in ons vrijwilligerswerk. Ook
verdiepten we ons hoe langer hoe meer in alle
facetten van de klederdracht.
Eind 1996 vroeg het toenmalige bestuur ons
leiding
te
geven
aan
een
nieuwe
klederdrachtgroep. Wij stelden wel bepaalde
condities en streefden naar zoveel mogelijk
originele kleding, sieraden, accessoires etc. Maar
dat kostte veel geld. Mondjesmaat werd ons
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budget verhoogd. Wij, een Dordtenaar en een
Zwijndrechtse, moesten echt bewijzen dat we er
verstand van hadden. Puck van der Zwan uit Urk
heeft ons lang met raad en daad terzijde gestaan.
Zelf werkten we als groep hard om zoveel
mogelijk geld binnen te halen, zoals met het Rad
van Avontuur op het Vuurtorenplein en betaalde
optredens. Er werd gebreid aan braamsteektruien,
genaaid aan kleding met de originele belijning.
Alles werd bestudeerd. Immers aan een ‘dode’
klederdracht mag je niets toevoegen of afhalen.
Het moet blijven zoals het geëindigd is.
Het land werd afgestruind naar zilveren en
gouden oorijzers, sieraden etc. Wij leerden onze
kanten kappen borduren, netten boeten,
kettingen knopen en repareren. Ach, wat hebben
we niet gedaan.
Zo langzamerhand werden we hoe langer hoe
meer in het land gevraagd vanwege de goede
kwaliteit.
Nu, na ruim 18 jaar leiding geven, kunnen we
trots zijn op de Klederdrachtgroep G.O.N. Onze
groep heeft al die jaren veel mensen blij gemaakt
met optredens, en was het visitekaartje van het
museum.

Mede dankzij ondersteuning van de leden van de
Klederdrachtgroep hebben we het al die jaren vol
kunnen houden. Maar nu is het door ziekte, tijd
geworden om te stoppen.
Mijn man en ik bedanken de leden van de
Klederdrachtgroep voor hun jarenlange inzet en
enthousiasme. Met elkaar hebben we belangrijk
werk gedaan nl. een stuk Noordwijkse cultuur
levend gemaakt en bewaard voor de toekomst.
We bedanken de besturen dat we als
Noordwijkers de kans en het vertrouwen hebben
gekregen om de Noordwijkse klederdracht op de
kaart van Nederland te zetten.
We zijn dan ook heel trots dat we dit jaar
ereleden werden van het Genootschap ‘Oud
Noordwijk’ en in 2006 de Jan Kloosprijs
ontvingen voor onze inspanningen.
Zo langzamerhand zijn wij ‘echte’ Noordwijkers
geworden. We zoeken opvolgers die we graag
willen inwerken. Natuurlijk zullen we nog wel
eens in het ‘pak’ verschijnen, maar niet meer als
leidinggevenden.
Ook
blijven
we
tentoonstellingen maken op kledinggebied en de
restauratiegroep leiden.
Tot ziens.
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De ‘Noordwijkse’
Werken van Henk Jesse
Peter Mulder
De architect Henk Jesse (1860-1943) was geboren in Zaltbommel, maar zijn ouders hadden
hun wortels in Leiden en dat bracht Henk al op jonge leeftijd weer terug naar deze streken.
Hij wilde architect worden. Zijn technische
opleiding deed hij bij het Leidsche Genootschap
der Beschouwende en Werkdaadige Wiskunde,
een opleiding die via allerlei tussenwegen
uiteindelijk opging in wat wij nu het ROC
Leiden noemen. Na nog verder in de leer te zijn
geweest bij een aantal Amsterdamse architecten
en een vervolgstudie aan de Polytechnische
School in Delft trad hij in 1884 voor het eerst
naar voren als zelfstandig architect. Hij bouwde
in 1884 de Nieuwe Kerk in Katwijk en deed in
datzelfde jaar mee met een concours voor het
ontwerpen van een Kurhaus in Noordwijk aan
Zee, het latere Huis ter Duin (hij won overigens niet).

marezate

Henk Jesse zou zijn leven lang in de omgeving
van Leiden blijven werken en het is in die regio
dat hij ook vrijwel al zijn werk heeft nagelaten.
Zijn meeste werk (restauratie en nieuwbouw)
kwam uiteindelijk te staan in Leiden, Oegstgeest
en Katwijk. Aan dat werk was in 1997 een grote
overzichtstentoonstelling gewijd in Katwijk, bij
gelegenheid waarvan ook een mooie monografie
over hem verscheen van de hand van Joyce
Hoogeveen (antiquarisch nog wel verkrijgbaar).

Noordwijkse werken
Jammer genoeg kwamen zijn ‘Noordwijkse
werken’ noch in de tentoonstelling, noch in de
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poolstar

zeeleeuw

monografie goed tot hun recht en dat mag gerust
jammerlijk worden genoemd. Want het zijn niet
zijn minste werken. Ik noemde al zijn ontwerp
voor een Kurhaus uit 1884 in een concours dat
was uitgeschreven door de Noordwijkse
Maatschappij tot Exploitatie van de
Duingronden. De inzending van Jesse was
prachtig van vormgeving, zij het dat hij naar de
smaak van die tijd nog wel erg was blijven hangen
in een soort van Hollandse neo-Renaissance-stijl
die toen al eigenlijk ter discussie stond bij de
grotere architecten, die naar meer zakelijkheid op
zoek waren.

inmiddels in Noordwijk was neergestreken – de
prachtige Villa Hoogduin aan de (latere)
Erasmusweg. En ook de Villa Desirée verrees aan
de Zuidboulevard uit het duinzand omhoog. Het
hek was van de dam en de opdrachten vanuit
Noordwijk regen zich aaneen. In 1902 bouwde
hij de Villa Verhoef aan de Zuidboulevard en in
1903 volgde het Landhuis Waller (het latere
Marezate) iets verderop. Dat laatste in opdracht
van de industrieel François Gerard Waller, mede
directeur van de gist- en spiritusfabriek in Delft.
Het waren bij hun oplevering al monumentale
panden, met kenmerken die steeds meer ‘des
Jesses’ waren: grote vlakken van baksteen,
toepassing van ronde boogvormen voor ramen en
deuren, groen geglazuurde raamdorpelstenen,
bovenramen met roedenverdeling ingevuld met
groen glas, (trap)torens, stijlvolle interieurs, etc.
Ook de Villa Duna aan het (latere) Picképlein
dateert uit die tijd.

Henk Jesse bleef niettemin nog enige tijd
vasthouden aan zijn ‘eigen’ stijl en zou pas tegen
het einde van zijn carrière op de meer zakelijke
toer gaan. In Noordwijk brak hij door met een
grote opdracht van de reder Van Beelen voor de
bouw van een groots pension aan de NoordBoulevard (die toen nog niet echt ‘boulevard’
mocht heten): Pension Noordzee met aanpalende
villa’s werd gebouwd tussen 1898 en 1905, kort
daarna nog aangevuld met het karakteristieke 8hoekige torentje, dat vandaag de dag nog als enig
element uit die tijd resteert.
In diezelfde periode bouwde hij – waarschijnlijk
in opdracht van de Tappenbeck-familie die

Tussen al deze explosies van Noordwijkse
bouwkunst door draaide Jesse ook zijn hand niet
om voor een grootscheepse restauratie van de
Hervormde Kerk in Noordwijk-Binnen, een
project dat alles bij elkaar 4 jaar in beslag nam
(1900-1904). Het lijkt erop dat de ene opdracht
in Noordwijk de andere uitlokte, Zijn
werkzaamheden gingen in gestaag tempo door.
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punt

Tussen 1908 en 1911 bouwde hij in opdacht van
de Weduwe Lau Dirkzen het grote pension Sole
Mio in de Zuidduinen, gevolgd door het pension
Ons Huis (het latere Poolstar/Picadilly) aan de
Noordboulevard. Voor drogist Duyster bouwt
hij in die tijd monumentale panden aan de
Voorstraat/hoek Doelensteeg en aan de
Hoofdstraat: het gebouw dat wij nog steeds
kennen als “De Punt”, misschien wel zijn meest
beeldbepalende en mooiste pand van Noordwijk

Laatste Villa
Zijn laatste Noordwijkse villa, in 1912, was die
voor de Leidse professor Blok aan de
Noordboulevard (later: De Zeeleeuw). Hij zou –
curieus genoeg – in 1914 het poortje ontworpen
hebben van de Nederlandse Protestantenbond
aan het Lindenplein en in 1918 deed hij nog een
verbouwinkje aan het landhuis Vreewijk in de
Zuid in opdracht van de Alphense uitgever
Samsom, maar daarna was het gedaan met zijn
activiteiten in Noordwijk. In de jaren twintig en
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dertig zou hij zich vrijwel helemaal ‘terugtrekken
op bouwwerken in Leiden en Katwijk en daarna
ging het sowieso minder als gevolg van de
intredende crisis.
Zijn lijst van werken is ellenlang: de
plaatsingslijst van zijn archief in het Nederlands
Architectuur Instituut in Rotterdam beslaat
alleen al 30 bladzijden. Kenners zijn het erover
eens dat Henk Jesse een hoogst onderschatte
bouwmeester is geweest. Zijn werk verdiende
meer aandacht en waardering. Die aandacht en
waardering was er in ieder geval in Leiden en
Katwijk, maar niet in Noordwijk. Op één
uitzondering na: recentelijk werd de Villa
Waller/Marezate in zijn oude Jessiaanse luister
hersteld, een prachtig eerbetoon! Bij mijn weten
is dit artikeltje een eerste poging tot (her-)
waardering van alles wat Jesse in Noordwijk heeft
gebouwd. Die gebouwen en hun geschiedenis
verdienen een diepgaandere studie en misschien
ook wel een aparte tentoonstelling. Waarom
niet?

hoogduin

14

nr.171

Foto’s van Arie Barnhoorn
Twee foto’s uit de oude schoenendoos. Een foto zoals het nu is.

Schoenenzaak van Bestebroer in het pand Voorstraat 60
Het gaat hier om een heeloud pand,waarvan de geschiedenis teruggaat tot aan het begin van
de 17e eeuw.De eerste berichten hierover dateren uit 1612 toen Huijbrecht Pietersz.Van den
Houve, baljuw van Noordwijk, hier zijn intrek nam. In de tweede helft van de 17e eeuw werd
in dit pand een grutterij gevestigd. Met behulp van de rondlopend paard werden daar
boekwijtkorrels gemalen. Dit was een zg. rosmolen. De herinnering aan deze grutterij wordt nu
nog levendig gehouden door een uithangbord met de volgende tekst: "Ik breek de boekwyt soo ik
kan tot nut en voedsel voor alleman".
Tot 1840 bleef deze grutterij gehandhaafd. Het gebruik van boekwijt als voedsel raakte in
onbruik door de komst van de aardappel. Na 1840 kwam hier eerst een bakkerij en later een
bloemisterij. Omstreeks 1915 kwam hier de schoenenwinkel van G.C.Bestebroer. Na zijn
overlijden zette zijn weduwe de zaak voort. Later kwam haar zoon in de winkel, totdat hij in
1970 dit pand (winkel en woonhuis) verkoopt. Uiteindelijk krijgt dit pand een
woonbestemming. De hier afgebeelde foto is van omstreeks 1930 en laat dit pand zien, toen hier
nog de winkelvan Bestebroer gevestigd was.
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In gesprek met Jan Duindam
Willem Baalbergen
Je wilt het niet geloven, maar Jan is als rasechte Noordwijker in Katwijk geboren. Zijn vader
en moeder kochten voor hun trouwen een huisje in de Julianastraat dat door aannemer George
Krau werd gebouwd.

Het huis kreeg een kleine smalle keuken in plaats
van de gebruikelijke woonkeuken. Krau was van
mening dat ook arbeiders in de woonkamer en
niet in de keuken moesten eten. Op de
trouwdatum was het huis nog niet klaar zodat de
familie Duindam tijdelijk in Katwijk ging wonen.
Voor moeder Duindam betekende het dat ze in
haar geboortedorp bleef. Haar vader was kuiper
van beroep en woonde met zijn Noordwijkse
vrouw in Katwijk. Jan was de oudste van de vier

jongens die geboren werden, met een meisje als
nakomertje. Zijn drie broers zijn niet oud
geworden; een van hen leed aan de zogenaamde
Katwijkse ziekte. Een virusziekte die ook in deze
tijd de kop nog wel eens opsteekt.
De eerste werkervaring deed Duindam op in de
bollen. Als dertienjarige van school afgekomen,
zei zijn moeder dat hij maar een baantje moest
gaan zoeken. Dat lukte als snel bij zijn
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De gemeenteraad: Van links naar rechts zittend : Jan van Nes, Cees Benschop, De Haas, Jac. De Geus en Jan
van Leeuwen. Staand: Abels en Klaas Passchier, verder zittend: Piet den Otter, Gerard Vogelaar, Willem van
Sprang en Sedelaar. Staand: Jan Duindam en Leo Alkemade. Verder zittend: Engel de Witt, Greveling, Van
Riemsdijk en Faase.

overbuurman Jan Klaas Barnhoorn. Zo werkte
hij in de zomer en het najaar in de bollen, maar
het betekende wel dat er in de winter gedolven
moest worden. Dan werden stukken land een
paar steken omgezet, verse grond naar boven en
uitgeteelde grond naar beneden. Dat beviel
minder, zwaar werk dat je uiteindelijk de rug
kost. Het roer werd omgegooid, hij ging naar de
avondschool en werd loodgieter bij Schreuder.
Dit beroep is hij, bij verschillende werkgevers,
blijven uitoefenen. In die tijd, zo vlak na de
oorlog, was er sprake van de `geleide
loonpolitiek`. Een arbeider mocht niet meer dan
45 gulden verdienen, ook al wilde de baas wel
meer betalen. Geen vetpot dus!
In de beginjaren zestig van de vorige eeuw kwam
Jan in contact met pacifisten in het dorp. In de
jaren voor de oorlog had je al een pacifistische
politieke partij, de Christen Democratische Unie,
in Noordwijk. De leden van deze partij
sympathiseerden met het zogenaamde `gebroken
geweertje`. Ze vonden elkaar na de oorlog weer
bij de PSP. Met mensen als Jaap Ammeraal, Jan
Hoek, Johan Moerkerk en Willem Barnhoorn. Er

werd een plaatselijke afdeling opgericht met Jan
Duindam als voorzitter. In 1962 deed men mee
aan de raadsverkiezingen en werd Jan met
driekwart van de kiesdeler in de gemeenteraad
gekozen.
Zo begon zijn politieke carrière als een van de
zeventien raadsleden. Hij heeft daar volop van
genoten. In de raad was sprake van twee
machtsblokken van acht raadsleden, zodat hij als
zeventiende op de wip zat. Zij stem gaf nogal eens
de doorslag en zodoende werd er flink aan hem
getrokken.
Van 1962 tot en met 1970 zat hij in de raad; een
periode waarin belangrijke zaken aan de orde
kwamen. Dat betrof onder andere het verzoek
van Estec om zich in Noordwijk te mogen
vestigen. En dat op de beste bollengrond van de
streek. Om een of andere reden moest een
dergelijk besluit met unanieme stemmen worden
genomen, en Jan was tegen. Uiteindelijk werd er
gestemd in een plaspauze van Jan en kon het
ruimtevaartcentrum naar Noordwijk komen.
Van dat plasje heeft hij nu nog spijt!
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Jan in het museum

Een andere heikele zaak betrof de reinwaterkelder
op de hoek van de Nieuwe Zeeweg en de Prins
Hendrikweg. Deze kelder had een overloop naar
het riool voor eventueel overbodig water. Deze
overloop lag echter zo laag dat er bij een zware
regenbui vuil water in de kelder liep. Met als
gevolg dat heel Noordwijk aan Zee (Binnen had
toen Leid`s water) verontreinigd water dronk en
prompt ziek werd. Het werd ontdekt door Jan
van Nes, de plaatselijke arts. Om grote
schadeclaims te voorkomen besloot de politiek de
zaak uit de publiciteit te houden, alleen Jan was
daar tegen. Hij gaf aan dat hij het in de volgende
raadsvergadering aan de orde zou stellen. Maar
ja, hoe gaat dat? Door de burgemeester en de
wethouders werd zoveel druk op hem uitgeoefend
dat hij ook die keer overstag is gegaan. Hij zat in
die jaren voor zijn partij alleen in de raad,maar
kijkt toch terug op een interessante periode in
zijn leven. Hij wist de plaatselijke pers goed te

vinden en legde de vinger vaak op de wonde plek.
Van zijn mederaadsleden oogstte hij veel kritiek,
maar ook wel waardering. Zoals alle raadsleden
kreeg hij tegen de kerst van Van Riemsdijk een
geschoten patrijs die hij zich goed liet smaken.
Jan Duindam is nog steeds actief, nu als suppoost
in het museum. Hij staat de bezoekers te woord
en geniet van deze contacten. Dat is zeker het
geval als er oud-Noordwijkers het museum
bezoeken. Als geen ander kent hij de geschiedenis
van het dorp met de sterke en zwakke kanten van
de bewoners. Van die zwakke kanten zou hij nog
wel eens een boekje open willen doen, maar dat
bewaren we voor een ander gesprek.
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Schipperen met ruimte
Michel van Dam,
bouwhistoricus bouwhistorie@yahoo.co.uk,
m.vandam@baac.nl
De oudste huizen in Noordwijk aan Zee waren bescheiden van formaat en bestonden uit een begane rond
en een zolder onder het zadeldak dat tussen de voorgevel en de achtergevel was geplaatst.1)
De begane grond van deze kleine huizen was vaak
niet meer dan een kamer die zowel als
woonkamer, slaapkamer en als keuken diende.
De zolders werden niet gebruikt als woonruimte,
maar vooral voor de opslag van goederen en in
mindere mate als slaapplek. De zolders waren
dan ook niet beschoten, je keek zo tegen de
pannenlatten en dakpannen aan. Bekend zijn de
verhalen van bedden vol stuifsneeuw in de
winter. Om de zolders, waarvan het efficiënt
gebruik werd beperkt door de aanwezige
kapconstructie, optimaal voor opslag te kunnen
benutten, werden bij de bouw van de huizen de
zijgevels hoger opgemetseld dan het niveau van
de zoldervloer. Tegen de hierdoor ontstane
borstwering konden de spantbenen van de
eikenhouten kapconstructie worden geplaatst,
die aan de onderzijde iets gekromd waren. En
omdat zij vrijwel tegen de borstwering geplaatst
konden worden bleef het verlies aan
vloeroppervlak redelijk beperkt.2) Tegen de
borstwering konden eenvoudig goederen worden
gestapeld. De dekbalken en korbeelsiii in de
constructie zorgden echter voor een beperkte
stahoogte waardoor de zolders voor een andere
functie dan opslag of slaapplek ongeschikt waren
en bleven.
Zoals gebruikelijk voor kleine gemeenschappen
zoals Noordwijk aan Zee, werd de bouwtraditie
lange tijd vrijwel ongewijzigd van vader op zoon
doorgegeven, waardoor de sobere tuitgevels en
zadeldaken met oranje dakpannen het straatbeeld
van Noordwijk aan Zee lang domineerden.

Hierin kwam verandering toen aan het einde van
de negentiende eeuw het toerisme opkwam en de
kleine vissersplaats zich binnen een aantal
decennia transformeerde tot badplaats. Het
groeiende aantal toeristen en de stijgende
welvaart van de dorpsbewoners zorgde dat de
bebouwing in het dorp en de omgang met de
bebouwing veranderden. De oude huizen werden
samengevoegd en verbouwd of maakten plaats
voor nieuwbouw. Dit alles ten behoeve van cafés,
pensions, hotels en winkels. Of gewoon om de
kwaliteit van de woning, en daarmee de
levensstandaard, te verbeteren.

Hoofdstraat
Eén van de belangrijke verbindingen met
Noordwijk-Binnen was en is de Hoofdstraat. De
bebouwing concentreerde zich lang in het
westelijk deel ervan. Pas vanaf het eerste kwart
van de zeventiende eeuw verrees lintbebouwing
aan de straat. Eerst aarzelend — een schooltje in
1611— maar al snel breidde de dorpskern zich
rap in oostelijke richting uit. Dat de straat zich
tot de belangrijkste van de dorpskern
ontwikkelde, blijkt uit het gegeven dat er aan het
begin van de negentiende eeuw de kerk, twee
scheepsmakerijen, het gasthuis, de school, enkele
cafés en winkels (waarbij de functie werd
gecombineerd met wonen) en relatief grote aan
visserij gerelateerde bedrijven gevestigd waren.
Door de opkomst van het toerisme veranderde
het karakter van de Hoofdstraat. Het groeiend
aantal toeristen maakte dat winkeliers hun winkel
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moderniseerden en het winkeloppervlak
vergrootten. Ook werden woonhuizen tot winkel
verbouwd en nieuwe winkels gebouwd. Nieuw
gebouwde winkelpanden werden vrijwel allemaal
met een verdieping uitgevoerd. Een duidelijke
scheiding tussen wonen en werken en een breuk
met de oorspronkelijke kleinschalige opzet van de
bebouwing. De Hoofdstraat kreeg hierdoor meer
het karakter van een winkelstraat, maar nog niet
in de vorm of schaal zoals wij die nu kennen.
Uitbreiding van de winkelruimte had, buiten een
grotere omzet, natuurlijk tot gevolg dat het
beschikbare woonoppervlak minder werd. Dan
maar de lucht in! De oude zadeldaken werden
gesloopt en maakten plaats voor Mansardedaken.
Een type kapconstructie dat al in de zeventiende
eeuw was ontwikkeld door de Franse architect
François Mansart (1598-1666), maar in
Nederland pas vanaf de negentiende eeuw
algemeen werd toegepast.3) Kenmerkend voor
het type dak is de geknikte dakvorm die het
gevolg is van de zeer steil geplaatste,
hoogopgaande spantbenen. Zij breken het
dakvlak als het ware naar buiten waardoor het
bruikbare zolderoppervlak, zowel de oppervlakte
als de stahoogte, werd vergroot. Dit type
dakconstructie werd vanaf de negentiende eeuw
dan ook vaak toegepast om de zolders van
kleinere woningen te vergrootten.4) Het
vervangen van het dak had ook tot gevolg de
voor- en achtergevels aangepast moesten worden.
De oude geveltop, in Noordwijk aan Zee vaak
een eenvoudige tuit met pinakel, werd dan
gesloopt. Omdat een dergelijke afgetopte
tuitgevel als voorgevel geen fraai gezicht was,
werd in Noordwijk aan Zee (maar natuurlijk ook
elders in Nederland) het resterende deel van de
gevel boven de begane grond voorzien van
inzwenkingen en afgesloten met een
(eenvoudige) geprofileerde lijst. De gevel kreeg
hierdoor een compleet nieuw uiterlijk.
Natuurlijk kon ook besloten worden om de
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gehele voorgevel te moderniseren. Zeker als ook
de inpandige indeling van de begane grond
gewijzigd werd, zoals het aanbrengen van een
gang langs een zijmuur die de winkelruimte van
het woongedeelte scheidde.5)

Winkelpanden
In de periode tussen 1908 en 1930 zijn er niet
minder dan 28 (gegunde) aanvragen voor het
(ver)bouwen van woonhuizen tot winkel/huizen.
De meeste panden zijn op basis van historische
foto’s, prenten en de oudste kadastrale kaart
(1832) nog te relateren aan de periode vóór de
negentiende eeuw. Zij zijn dus ouder dan het
negentiende-eeuwse voorkomen dat zij nu
hebben.
Op de vele historische foto’s, van Noordwijk aan
Zee en Binnen, is deze kenmerkende laat
negentiende-/vroeg twintigste-eeuwse verbouwingsfase duidelijk te herkennen. Voorbeelden die nu nog in Noordwijk aan Zee te zien
zijn: Hoofdstraat 111 (Snackbar A&P),
Hoofdstraat 28-32 (Intersport Wout Bergers) en
Hoofdstraat 67 (Outfitters Nation). Ook de
voormalige stal van de museumboerderij aan het
Jan Kloosplein 4 heeft in de negentiende eeuw
een mansardedak gekregen. Bij de restauratie in
1986-1987 werd de oorspronkelijke dakvorm
gereconstrueerd. Het vervangen van het oude
zadeldak boven het woonhuis voor een
Mansardekap in 1924 is gelukkig niet
doorgegaan.vi Het zadeldak van het museum is
vermoedelijk de oudste kap van Noordwijk aan
Zee.
De bebouwing voor de “gewone man” die in het
eerste kwart van de twintigste eeuw in het dorp
verrees was nog steeds kleinschalig van opzet. De
laatnegentiende-eeuwse ontwikkeling van het
verbeterd Hollands spant als constructie van het
zadeldak, waarbij door de constructie van de
spantbenen net als bij het Mansardedak weinig
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zoldervloeroppervlak verloren ging, zorgde
ervoor dat het zadeldak en het Mansardedak
vrijwel gelijkmatig werden toegepast. Beide
vooral als gemeenschappelijk dak van de
huizenblokken die ten noorden van de
Hoofdstraat werden gebouwd. De hang naar
meer comfort, meer leef- en werkruimte in huis
zorgde in de loop van de twintigste eeuw voor een
andere ontwikkeling; die van de gevelbrede
dakkapel. Door deze dakdoorbraken werd het
gebruik van de zolder als leefruimte
geoptimaliseerd. En zo zien we dat de dakvorm
ons al veel kan vertellen over de ontwikkeling die
een pand heeft doorgemaakt.
1)In eerste instantie zorgde een bedekking van stro,
riet of hout voor waterdichte dakvlakken. Het
gebruikte dakbedekkingmateriaal was het meest
effectief wanneer het dak een steile kaphelling had:
50 tot 55 graden. Later werd dit “weke dak”
vervangen door een minder brandgevaarlijk hard
dak van daktegels, -pannen of leisteen. De
kaphelling kon hierdoor iets flauwer gemaakt
worden, maar niet minder dan 30 graden.

2)Het hout waaruit de kapconstructie (en uiteraard
ook de vloerconstructie) werd vervaardigd, werd tot
aan de zestiende eeuw in de directe omgeving
gehaald. Na 1500 waren de bossen in de omgeving
verdwenen.
iii Een dekbalk is de horizontale balk die op de
spantbenen ligt, de korbeels schoren de dekbalk en de
spantbenen en zorgen zo voor een versteviging van
de constructie.
3)De term Mansarde wordt dan ook als aanduiding
voor een zolderkamer gehanteerd.
v Omdat bouwmaterialen kostbaar waren en
arbeidskracht goedkoop was, bleven de delen van het
pand die nog in goede bouwtechnische staat waren,
zoals zijgevels en vloerconstructies, behouden en
werd zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. Een
pand met een negentiende-eeuwse voorgevel en
Mansardedak kon dus best een ouderdom hebben
die in enkele gevallen kon terugvoeren naar de
zeventiende eeuw.
Zie ook mijn artikel in De Blauwdotter nummer
160, herfst 2011, p.19-22: Het pand Hoofdstraat
77A.

01. Een verbouwingstekening uit 1920. Door het vernieuwen van de kap werd het woonoppervlak bijna
verdubbeld. (Herkomst: Regionaal Archief Leiden.)
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02. Details uit verbouwings-plattegronden van Hoofdstraat 80. Het pand werd in de jaren 1920 als eenvoudig
winkel/woonhuis gebouwd. De begane grond was geheel in gebruik als winkel, de verdieping was als woonhuis in
gebruik. (Herkomst: Regionaal Archief Leiden.)

03. De zaken gingen goed in Hoofdstraat 80 zodat in
1927 de winkel en het woonhuis konden worden
gemoderniseerd. Tegelijk werd het lage zadeldak
vervangen door een Mansardedak zodat ook de
zolder bewoond kon worden.

04. De niet doorgevoerde verbouwing van Jan
Kroonsplein 4. Het wijzigen van de kap had ook
gevolg voor de gevelvorm, zoals duidelijk op de
tekening te zien is. (Herkomst: Regionaal Archief
Leiden.)

05. Door het wijzigen van de kap
zouden twee volwaardige
slaapkamers gemaakt kunnen
worden. Links is de nieuwe situatie.
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Herinneringen 20ste Eeuw
Nard Augustinus
Dit bielsen plastiek van Henny Bal geplaatst in 1973 bij de R.K.Kleuterschool aan de Van de
Mortelstraat heeft voor veel commotie gezorgd. Maar zoals het gaat met onbegrepen kunst; je
houdt er van of niet. Aan Nard Augustinus, de plaatselijke volksdichter, was dit niet besteed.
In 1985 is dit kunstwerk verplaatst naar het dierenkamp aan de Van de Mortelstraat. Het
oogde niet meer als kunstwerk, maar velen vonden het leuk voor de geiten, die er dankbaar
gebruik van maakten.

De bielsen
Ik heb in Boerenburg gewandeld
Bleef bij het kleuterschooltje staan.
Zag daar een stapel oude bielsen
En dacht: wie heeft dat nu gedaan?
Wat zonde van het speelterrein hier
Want zoiets ziet men niet vaak meer
Zo’n fijne speelruimte voor kleuters
Waarom legt men die bielsen neer?

Kijk, al die bielsen liggen keurig
Maar vijf er van, die staan rechtop.
Dat is nu echte moderne kunst man,
Het kost ook zevenduizend pop
Het is ook in de raad besproken,
De nestor, meneer Vogelaar
Hij sprak: wie daarvoor zoveel geld krijgt
Noem ik beslist een kunstenaar.

De schooljuffrouw kwam juist naar buiten
Ik riep: zeg juf, dat is te gek
Als daar uw kleuters straks op spelen
Breken ze stuk voor stuk hun nek.
De juffrouw gaf een snedig antwoord
- Zij leek mij trouwens bijdehand –
Zij sprak, dat is moderne kunst man
Daarvan heeft U geen BAL verstand,

Voor zoiets zo’n bedrag ontvangen
En dat dan niet zien als een gunst,
Voor zo’n man heb ik waardering
Dat is een meester in de kunst.
Helaas, ik ben te vroeg geboren
Het vak wat ik heb is maar snert
Ik denk, als ik weer mocht beginnen
Dat ik dan bielsenlegger werd.
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herinnering Jan van Duin
Jan stelde onlangs zijn herinneringen op papier. Ook zijn herinneringen aan Noordwijk. Uit
die memoires volgen hieronder drie passages over de zijn jeugd in de Tweede Wereldoorlog.
Die herinneringen spreken voor zich:
Jan van Duin (De Tulp) groeide op aan de
Quarles van Uffordstraat, volgde de
“Kippeschool” aan de Hoofdstraat, ging naar de
School van Kok aan de Nieuwe Zeeweg en daarna
de MULO. Na een baantje bij het
Belastingkantoor in Noordwijk-Binnen pikte hij
de draad van studeren weer op: hij ging naar de
HBS in Leiden en ging in die stad ook studeren:
moleculaire biologie. Die studie bracht hem
onder andere voor langere of kortere tijd naar de
Verenigde Staten (Wisconsin), naar Berlijn,
Uppsala en weer de Verenigde Staten
(Californië). Hij was daarnaast vooral verbonden
aan de Leidse Universiteit en is nu weer op het
oude nest in Noordwijk neergestreken.

Eten
Het voedsel werd er niet beter op na de zomer
van 1944. In de zomer waren we er op
uitgestuurd om aren te lezen in de
Haarlemmermeerpolder. Ik had daar een pijnlijk
achterwerk aan overgehouden, want ik moest bij
mijn broer achterop de fiets. Geen luchtbanden,
ook geen massieve banden, maar kale velgen.
Daar ging je gauw mee onderuit, maar we
kwamen er. “Aren lezen” is het oprapen van door
de boer gemiste aren en dat waren er niet veel.
Liever zou je een greep doen uit de schoven, die
links en rechts van je stonden. Thuis werden de
tarwekorrels eruit gehaald en in de ton op de
zolder bij de voorraad gedaan. Wee de muis, die
hierin betrapt werd. Twee broers verdwenen naar
Friesland, waar voldoende eten was en hun
vertrek betekende ook twee monden minder te
voeden. Een ander teken van de verslechterde
toestanden was de aankomst van een mand
tulpenbollen. Je proefde er een beetje van,

branderig maar niet onmogelijk om te eten, als ze
gekookt waren. Maar een broer kreeg er
huiduitslag van en moest bij een tante andere
dingen gaan eten. Naast de tulpenbollen
beschikten we ook nog over een zootje
suikerbieten. Er waren hele kookboeken over hoe
je van die bieten iets lekkers kon maken. Taart
bijvoorbeeld, maar dat was wat mij betreft geen
traktatie: een weeë lucht en smaak.
En dan kwam de gaarkeuken. Weer een stap
achteruit. De onze was aan de overkant van de
Quarles, in de garage van Kloos. Die had och
geen emplooi voor zijn vrachtwagens. In grote
houten tonnen werd het eten aangevoerd. Om de
dag soep, als hoofdmaaltijd wel te verstaan. Met
je bonnen en je pannen in de rij staan tot je aan
de beurt was. Per bon één schep. Veel
voedingswaarde had het allemaal nieten erg
proper leek het niet bereid.

Hout
Naast eten was verwarming het meest knellende
probleem. De kolen waren al lang op, maar wij
hadden thuis nog een voorraad hout aangelegd in
de werkplaats. Maar hout vliegt er zo door dus
wij werden er iedere middag op uitgestuurd om
hout te halen. Waar? Dat was ons probleem. We
moesten het doen met een bot houtbijltje.
Meestal gingen we – en we waren niet de enigen
– naar ‘Dobbelmann’ tegenover de Villa Sans
Souci. De Noordwijkse politie surveilleerde
echter overal en op een kwade dag misten we de
alarmkreet en confisqueerde Agent Imthorn onze
bijl. Voortaan moesten we met handkracht en het
blik brandstof bemachtigen. Meestal wortels en
takken van struiken in het ‘lage weggetje’.
Mijn oudste broer ging met het onderstel van een
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oude kinderwagen naar het bos van
Leeuwenhorst. Dat was het hol van de leeuw,
want daar zaten veel Duitse kantoren en er was
veel Duitse bewaking. Hij werd betrapt en kreeg
20 slagen met een Spaans rietje op zijn blote
achterste, we mochten thuis allemaal de striemen
zien.
Twee andere broers vonden op de Duinweg een
omgewaaide telefoonpaal, die met vereende
krachten op hetzelfde onderstel naar huis werd
gesleept. Hoe hoog de brandstofnood was, bleek
spoedig daarna: een dikke boom in de
Hoofdstraat was op een nacht doorgezaagd en
spoorloos verdwenen. Hetzelfde gebeurde in de
Egbert de Grootstraat. Hoe het mogelijk was,
wist niemand, want het moet toch een hoop
herrie hebben gemaakt.
Hoe kreeg je zoveel mogelijk profijt van hout?
Dat was onderwerp van serieuze studie. De
Wonka werd ervoor ontworpen: deze
WONderKAchel zou in de handel zijn en je zou
je hele kamer ermee warm kunnen stoken met
twee houtjes. Maar wij hadden zo’n
wonderkachel niet en moesten ons warm houden
met één krant op de borst en een tweede in je
schoenen.

Mijnen en Kogels
Na de oorlog konden we eindelijk weer naar het
strand. Op de boulevard stond een hoge dikke
muur, waar je zonder hulp niet overheen kon
komen. Dan twee grote bunkers, één ten noorden
en één ten zuiden van de boulevard. In zee zware
hekken om een invasie te bemoeilijken.
Zwemmers konden zich er lelijk aan bezeren. En
dan de ‘Golf’: daar lag hier en daar nog een
verdwaalde mijn. Soms trapte iemand erop, dan
was je een been kwijt. We zagen ook op het
strand een boot liggen met allemaal mensen er
omheen in uniform. In de boot twee Duitse
krijgsgevangenen die mijnen van de zeebodem

moesten ruimen op last van de Binnenlandse
Strijdkrachten of de Marine. Eén van hen had het
te kwaad. De Duitsers hadden de mijnen
neergelegd en zij moesten ze ook weer weghalen.
Maar ze waren bang dat bij het demonteren een
mijn zou ontploffen.
Voor ons was het een opwindende tijd. We
werden aangetrokken door de bunkers en alles
wat ermee samenhing. Ze waren nog intact, met
grote kanonnen en je vond er van alles: rekjes van
5 kogels, ‘brandplaatjes’ van samengeperst kruit,
rookgordijnen, soms een handgranaat. Thuis
werden alle verzamelde kogels gedemonteerd, dat
wil zeggen: met een nijptang werden de kogels uit
de hulzen getrokken. Dan kon je het kruid eruit
schudden. Dat ging allemaal in een oude pan en
als je genoeg had, moest je er een brandende
lucifer ingooien. Dat gaf een geweldige
steekvlam. Het lood van de kogels werd
gesmolten en daarvan werden pijlen gemaakt op
een bamboestok. Meest riskant was een spelletje,
waarbij je een vuurtje stookte in het zandgat naast
ons huis. Daarin gooide je drie kogels en zocht je
dekking. Na drie kogelschoten kon je weer uit de
dekking komen. Het was een onverantwoord
tijdverdrijf, maar we hadden geluk.
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Voor de Politierechter
Kees van der Luijt.
Uit de Zeekant van 13 september 1957 opgedoken door Kees van der Luijt. Hij vond het een
verademing iets om te lachen te hebben gevonden tussen de vele serieuze artikelen in de krant.
Misbruik van een paraplu.
De potige dame in het verdachtenbankje stak ver
uit boven haar onvolgroeid echtgenootje, die met
pleisters beplakt de afloop van de rechtszaak
afwachtte. Hij had gezegd dat hij even sigaretten
zou gaan halen en dan gelijk weer terug zou
komen. Zij zei: “Oké, dan zet ik alvast koffie.”
Maar helaas. Echtgenootje Henk kwam een oude
vriend tegen en ze raakten aan de praat. Toevallig
stonden ze voor een café. De vriend zei: “Laten
we even een kopje koffie gaan drinken.”
Maar de koffie werd een biertje, toen nog een
paar. Vrouwen weten niet hoe gezellig het dan
kan worden. Plotseling besefte Henk dat hij
beloofd had vlug thuis te zijn. Zijn vrouw was wel
een schatje maar als het erop aan kwam geen
makkelijke tante.
Zijn vriend kwam op een goed idee en zei: “Ik zal
quasi je vrouw opbellen en als zij zegt dat je nog
niet thuis bent, zeg ik: als hem maar niets
overkomen is. Dan wordt ze wanhopig ongerust
en als je dan heelhuids thuis komt, zal ze erg blij
zijn en praat ze nergens meer over.” Zo gezegd zo
gedaan en op dit staaltje hersenwerk moest
gedronken worden.
De struise dame over haar toeren liet een taxi
komen en begon een zoektocht naar haar
echtgenoot. Nergens was gelukkig een ongeluk
gebeurd en op haar zoektocht kwam ze langs het
terras van haar borrelde echtgenoot met vriend
zaten. Ze was woedend en met haar paraplu ging
ze haar man te lijf. Ook zijn vriend kreeg de

nodige klappen te verwerken. Een surveillerende
agent haalde het drietal uit elkaar. Moeder de
vrouw ging met de taxi terug naar huis, Henk
keerde op de fiets huiswaarts en zijn vriend ging
lopend verder. Nu stonden de potige dame en
Henk voor de rechtbank. De rechtbank gaf haar
een boete van f. 5,— omdat zij de paraplu voor
andere doeleinden had gebruikt dan waarvoor de
fabrikant hem had gemaakt. Daar hoort het
afranselen met een paraplu van man en zijn
vriend niet toe. Oneigenlijk gebruik dus!
Wat een prijzen! Maar goed, de tijd was toen zo.
In De Zeekant van 7 juni 1975 stond de uitslag
van een aanbesteding voor het bouwen van
woningen met schuurtjes verdeeld in twee kavels
A en C of gezamenlijk A/C in Noordwijk/Binnen
en Noordwijk aan Zee.
Kavel A: Het bouwen van 16 etagewoningen, 38
eengezinswoningen en 54 schuurtjes
in
Noordwijk-Binnen.
Kavel C. Het bouwen van 40 etagewoningen, 9
bejaardenwoningen en 40 schuurtjes op een
terrein in Noordwijk aan Zee.
De meeste aannemers schreven op beide kavels
in. De laagste inschrijver voor 56 etagewoningen,
38 eengezinswoningen en 40 schuurtjes was
aannemer Verdoes en Vooijs uit Katwijk voor de
gezamenlijke prijs van f. 1.654.000,—.
Gemiddeld per woning ca. f. 16.000,—.
Voor velen was een huis van rond de f. 16.000,—
toen onbetaalbaar. Nu lachen we er om.

26

nr.171

WIE O WIE?
Helpt ons uit de “brand?”

Herma van Veldhuizen-Willemse

De textielgroep vraagt uw hulp: wij hebben een voorwerp in ons bezit gekregen (door de
vorige eigenaar gekocht bij een antiquair) waarvan wij ons afvragen hoe het heet en waar het
voor het gebruikt is!

Wellicht kan iemand van u ons helpen?
Het is een ronde houten “doos”, met een losse
houten deksel, die voor een deel open geklapt kan
worden d.m.v. een scharnierend deel.
Deze “doos” is ons oorspronkelijk aangeboden als
zou het een hoedendoos zijn, maar gezien de
grootte, de uitvoering (geen handvat o.i.d.) en
dikte van het materiaal lijkt ons dat zeer
onwaarschijnlijk...
Aan de achterzijde zit een soort metalen klem (zie
foto), de doorsnee van de doos is ongeveer 40 cm,
evenals de hoogte. Op de onderzijde staat een
stempel van de fabrikant:
P.P. Van Veen
Fabrikant van Zeeft- en Builwerken
Nieuwemarkt no 3
Rotterdam.

Door de gegevens van het genoemde stempel
bestaat het vermoeden dat het voorwerp in een
molen (een buil is een zeefinstallatie voor meel) is
gebruikt, maar dat kunnen we tot op heden niet
staven. De fabrikant bestaat niet meer en het is
ons niet gelukt informatie over deze firma te
achterhalen.Ter illustratie hebben wij een aantal
foto’s bijgevoegd.
Uw tips/oplossingen kunt u sturen aan
herma.h@casema.nl, of stuur een kaartje/briefje
naar:
Herma van Veldhuizen-Willemse,
Cor van Osnabruggelaan 5,
2251RD Voorschoten!
Alvast onze hartelijke dank!
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Noordwijkse episoden in
“De Walgvogel” van Jan Wolkers

Peter Mulder

In 1974 verscheen van Jan Wolkers “De Walgvogel”, een adembenemend epos over een
jeugdliefde in Leiden, na de oorlog voortgezet in Nederlands Indië als de hoofdpersoon zijn
jeugdliefde daar weer tegenkomt. Het is ook een aanklacht tegen het koloniale verleden van
Nederland en tegen de politici die daar het langst in bleven geloven. Maar het gaat ook een
(klein) stukje over Noordwijk.

Het boek is ‘adembenemend’ ook in die zin dat
de lezer nauwelijks de tijd vergund wordt adem te
halen. Alleen het begin van een nieuw hoofdstuk
biedt enig soelaas. Daartussen worden de zinnen
als mitrailleurvuur achter elkaar gezet zonder
enige vorm van alineëring (als dat al een
Nederlands woord is). In 1973 vertelde Wolkers
tijdens een lezing op een studentenvereniging in

Leiden dattie gebruik maakte van rollen
kastpapier die hij doormidden zaagde en dan de
typemachine indraaide, zodat hij niet gestoord
werd door het telkens weer indraaien van een
nieuw A-viertje en hij achter elkaar kon
doorgaan. Ook dat leest zich terug als een
bommentapijt op papier.
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De Walgvogel is volgens mij het enige boek van
Wolkers waarin Noordwijk voorkomt. De boeken
die over zijn jeugd gaan spelen zich grotendeels af
tegen het decor van de Leidse binnenstad en
Oegstgeest. En Katwijk, waarheen de familie in
zonnige weekends trok, lopend over het pad van
het Groene Kerkje langs het Oegstgeester Kanaal
naar de uitwatering bij zee. Het wordt beschreven
in “Dominee met Strooien Hoed” uit de bundel
“Gesponnen Suiker” en dat is misschien wel zijn
mooiste verhaal. “Terug naar Oegstgeest” en “De
Walgvogel” zijn wat mij betreft zijn mooiste
romans.
In De Walgvogel ontmoet de hoofdpersoon Lien,
“de Venus van de katholieke huishoudschool in
Leiden”, afkomstig uit Noordwijk. Met haar heeft
hij nog voor de oorlog een korte maar heftige
affaire tot het moment dat Liens vader er achter
komt en haar persoonlijk weer wegplukt van de
zolder aan de Lange Mare, waar de hoofdpersoon
woont. Ze wordt verbannen naar familie in
Brabant en de hoofdpersoon trekt nog enkele
malen naar Noordwijk om tenminste zijn
herinnering maar een beetje te kietelen:
“Voor de buitenwereld was Lien verdwenen. Een
paar weken lang ging ik iedere dag met de tram naar
Noordwijk. Als we langs dat alleenstaande huis met
het gele tegeltableau waarop in blauwe letters
HUIZE LIEN stond reden, probeerde ik naar
binnen te kijken om een glimp van haar op te
vangen. Maar de vitrages waren bijna demonstratief
voor alle ramen dichtgeschoven. Een sterfhuis
waaruit ieder moment een begrafenisstoet voorbij
zou kunnen komen. (….) De eerstkomende halte
stapte ik uit en liep aan de overkant van de weg in
de beschutting van het langs de berm groeiende
struikgewas, de kant van haar huis op. Als ik het
dicht genoeg genaderd was om die geblindeerde
ramen goed in de gaten te houden, ging ik – half
verscholen onder de struiken – in het gras liggen. En
maar staren naar dat huis dat onbewoond leek, waar

zelfs geen tocht de vitrages bewoog, en naar de
bollenschuur ernaast waar ook geen sterveling te
zien was.(…..) Ik lag dood te gaan van heimwee.”
Kort na de bevrijding jat de hoofdpersoon een
fiets in Leiden en rijdt erop naar Noordwijk, naar
het huis van Lien “vanzelf alsof ik dat al bedacht
had voordat ik hem had gestolen”. Maar in
Noordwijk wacht hem een nieuwe teleurstelling:
“Toen ik zo dichtbij was dat ik de begroeiing van de
duinen al kon waarnemen, zag ik nog steeds niet,
tegen die zanderige bollenvelden waarop bijna geen
kleurrijke vlakken te bekennen waren omdat de
bollen meer voor de consumptie hadden opgebracht
dan ze ooit als bloem hadden kunnen opbrengen,
dat oranje pannendak van haar huis waarop het
tegeltableau zat met HUIZE LIEN erop. Als die
roestige rails niet aan de andere kant van de berm
hadden gelopen had ik kunnen denken dat ik me
vergist had in de weg. Maar nu kreeg ik een
wonderlijk gevoel, maar ook angstaanjagend. Alsof
er iets verschoven was in dat landschap.(…..) Ik
gooide mijn fiets in het gras en over de tramrails, die
bovenop ook roestig waren omdat de tram er al meer
dan een half jaar niet meer overheen gereden was,
liep ik ernaar toe. Alleen de fundamenten lagen er
nog waar je duidelijk de indeling van het huis aan
kon zien. (…..) Ik liep weer naar mijn fiets en reed
naar het dichtstbijzijnde bollenbedrijf. Daar
vertelden ze dat het huis en de schuren in november
waren afgebroken omdat het het eerste huis achter de
duinen was en de Duitsers bang waren geweest voor
een invasie van de geallieerden toen ze niet over de
grote rivieren konden komen. De bewoners waren
naar Brabant gegaan. Maar een adres wisten ze
niet.”
De hoofdpersoon ziet Lien na de oorlog eerst nog
kort in Nederland, vlak voordat hij als vrijwilliger
naar Indië vertrekt. Ook Lien gaat naar –
inmiddels getrouwd met een vaandrig – naar
Indië. Daar bloeit de jeugdliefde uit Leiden nog
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een keer op, maar het loop slecht af met Lien. In
haar huis in Bandoeng staat nog wel een foto van
het oude huis in Noordwijk.
Waar HUIZE LIEN dan in Noordwijk gestaan
moet hebben, áls het al ergens ge- of bestaan
heeft? De aanwijzingen zijn redelijk helder: een
vrijstaand huis met een bollenschuur, met andere
bollenschuren in de omgeving. En vooral: de
tramrails en de berm er tegenover: ik kan me
alleen bedenken dat het om de Herenweg moet
zijn gegaan of misschien om het stukje Nieuwe
Zeeweg door het niemandsland tussen Zee en
Binnen. “Het eerste huis achter de duinen” doet
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vermoeden dat het - vanaf Zee bemeten – ging
om de Nieuwe Zeeweg.
Wolkers zal ongetwijfeld wel in Noordwijk zijn
geweest in die tijd en hij zal ongetwijfeld ook een
beeld gehad hebben bij wat hij schreef. Maar
helemaal waarheidsgetrouw zal het niet geweest
zijn en het is natuurlijk onzin om uit de mist van
dichterlijke vrijheid een werkelijkheid te
reconstrueren. Ik weet ook van geen huis dat
door de Duitsers gevorderd was en daarna
afgebroken. En een liefde uit Noordwijk zal
misschien ook wel hebben bestaan, maar ze zal
geen ‘Lien’ hebben geheten

Uit het museumarchief
Foto van Rudolf Tappenbeck
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Uit het museumarchief
Foto’s van Rudolf Tappenbeck
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Hof van Holland
Met de ontwikkelingen rond het aloude “Hof van Holland” aan de Voorstraat kan het geen
kwaad om nog eens de rijke geschiedenis van dit etablissement breed neer te zetten, al is het
slechts in een nieuwe poging om deze ‘lieu de mémoire’ ook het nodige cultuur-historisch recht
te doen. Daarvoor moeten we terecht bij de onvergankelijke hoofdstad van de streek, Leiden,
een stad die zich veel rekenschap geeft niet alleen van haar eigen geschiedenis, maar ook van
die van de buurtgemeenten, waaronder Noordwijk (bakker/hiostoricus Jan Kloos zat jarenlang
in de redactie).

In het Leidsch Jaarboekje van 1910 wordt de geschiedenis van het “Hof van Holland“, voorheen “Het
Moelenshoff” , breed uitgemeten. Er is een mooi citaat uit Noordwyckse Arkadia van Jacob van der
Valk:

“Daar zien wij ‘t Hof van Holland staan,
Dat, met een groenen krans omhangen,
Al zijn begeerten, en verlangen,
In Kermistyden ziet voldaan!
Dan treên de Boeren, en Boerinnen,
Met volle beurzen, op ‘t geklank
Van snarenspel, en zoeten zank,
Hier met vermaak ter Herberg binnen.”
Er is een aantal jaren geleden een mooie herdruk verschenen van ‘Noordwyckse Arkadia’ dat
antiquarisch nog wel verkrijgbaar is. De Leidsche Jaarboekjes zijn van 1904 tot 2005 integraal te lezen
op de site http://www.oudleiden.nl/jaarboekjes-index/blog
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Het blesje van Leonardo da vinci
Sjaan van Kekeren - Brouwer
klederdrachten’, in de serie ‘Op zoek naar het
verleden’, deel III.
Wat heeft dit blesje of ferronnière nu te maken
met Leonardo da Vinci, die leefde van 14521519? Hij was een universeel genie, die in diverse
steden van Italië werkte en stierf aan het Franse
hof. Hij was schilder, beeldhouwer, architect,
filosoof, dichter, natuurvorser, ingenieur en
musicus. Hij maakte zelfs het eerste
vliegtuigontwerp. Als schilder zijn twee
hoofdwerken wereldberoemd zoals ‘Het laatste
avondmaal’ uit Milaan en de ‘Mona Lisa’ uit het
Louvre, Parijs.

la-belle-ferroniere: leonardo-da-vinci.

Hoe komt een voorwerp aan zijn naam?
‘Van 1880 tot 1925 droegen Roomskatholieke
vrouwen in Noordwijk, ten teken van hun
geloof, een ‘bles’ op het voorhoofd aan het begin
van de haarscheiding. Dit was een gouden,
zilveren of juwelen versiersel met pegeltje,
hangertje of baardje dat aan kettinkjes om het
hoofd gehouden werd. Van achteren zat er vaak
een elastiek aan of een bandje. Waarschijnlijk is
dit versiersel een vervanger van een vroegere
voorhoofdsnaald en werd overgenomen van de
modedracht rond 1830. Dit blesje werd ook wel
ferronnière genoemd”, aldus schrijft Puck van
der Zwan in het boekje ‘Noordwijk en zijn

Foto’s: Eli van Kekeren
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Leonardo maakte waarschijnlijk een schilderij ‘La
belle Ferronnière’, of vertaald uit het Frans ‘De
mooie ijzerwarenverkoopster’. Deze prachtige
vrouw draagt het haar in het midden gescheiden
en vlak eronder een kettinkje met sieraadje op het
midden van haar voorhoofd. Er zijn diverse
schilderijen bekend uit die tijd van vrouwen die
zo’n sieraad droegen.
Waarom kreeg dit sieraad in Noordwijk de naam
‘blesje’? Het zit nl. net als de lichte plek genaamd
‘bles’ bij het paard, op het voorhoofd. Niet alle
Katholieke vrouwen droegen een blesje. Zij

werden zowel bij de lange kanten kap als de korte
kanten mopmuts gedragen.
Her en der werden deze voorhoofdsieraadjes ook
bij diverse klederdrachten in Nederland
gedragen. Het kon dan een andere betekenis
hebben, bijv. dat een meisje of vrouw
ongetrouwd was.
U ziet wat een naam van een schilderij uit de 15e
eeuw kan betekenen voor een onderdeel van de
Noordwijkse klederdracht.

Boek over het Langeveld
Het Langeveld kent een lange historie, maar
er is weinig over gepubliceerd. Dat is in
november van dit jaar veranderd. Toen
verschijnt het boek “Het Langeveld Voor en
na de ruilverkaveling”. Een fors boek van
bijna 200 pagina`s met informatie over het
landschap, de bewoners, de kampeer
terreinen en de geschiedenis, waaronder die
van het vliegveld dat daar ooit lag. Het boek
is geschreven door Loes Mooiman met
bijdragen van enkele anderen. De tekst is
verluchtigd met 185 foto`s, kaarten en
illustraties. Het boek is in de boekhandel te
koop voor de prijs van ruim €30 dertig euro.
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Hoek Wilhelminastraat / St. jeroensweg, begin 20e eeuw.
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Sponsors Museum Noordwijk
Met uw bijdragen van de afgelopen jaren is het ons mogelijk gemaakt het culturele erfgoed van
Noordwijk verder uit te bouwen. Het Genootschap “Oud Noordwijk” is onze hierna te
noemen sponsors zeer erkentelijk.

Club van 100 sponsors
Alexander Hotel – R. A. H. van Egmond – A.C. Groeneveld – Hotels van
Oranje B.V. – J. & B. van Stijn B.V. – J. & R. Lijm & Metselwerken – Krijn
van der Bent Keurslager – Van der Meer Makelaars en Taxateurs – Gebr.
Van der Putten B.V. – Salman Ruimtelijk Advies B.V. – Stichting Landgoed
Veldzicht – G. van Tilburg – Proeflokaal Thomas – Van Egmond Totaal
Architectuur- J.A. Verbeek & H. Kors – Villapark de Witte Raaf - Vlak en
Strak Onderhoudsbedrijf – Vlieland Dierenspeciaalzaken – Volmerk – Van
der Wiel Bouw B.V. – Restaurant De Duinrand

Project Sponsors
Rabobank Bollenstreek- Lions Club Noordwijk – Stichting
Baalbergenfonds – Fonds 1818 – Gemeente Noordwijk – Prins Bernhard
Cultuurfonds – Gravin van Bylandt Stichting – Stichting Vrienden van
Museum NoordwijkAdmiraal Schilders b.v. - Van Asten Elektrotechniek
b.v. - Koninklijke Beuk groep - Jora Vision b.v. - Lionsclub Noordwijk Marcel Verheggen - Noordwijkse Ondernemers Vereniging - Rotaryclub
Katwijk-Noordwijk - Stichting Baalbergen Fonds - Stichting Vrienden van
Museum Noordwijk

Sub Sponsors
ASP Administratiekantoor - Buro Binnen – Fixet Noordwijk – Hubo
Noordwijk – Joop Faase – Lassooy De Verfspecialist – Boekhandel Van
der Meer – Multicopy Katwijk – Notariskantoor Kruis-Sweere – Putman
Installaties B.V.

