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Redactioneel

Door Peter Mulder

Op de omslag het affiche van één van de tentoonstellingen,
die momenteel lopen in Museum Noordwijk en
Museumboerderij veldzicht. Verderop in dit nummer een
nadere toelichting daarop. Verder wordt dit lentenummer
van de De Blauwdotter grotendeels gevuld door twee
lange verhalen: één van de hand van Rob Caspers over zijn
eigen geschiedenis met het befaamde “Leen’s Eethuis”,
later omgedoopt tot “Rob’s Eethuis” en nog later tot “Rob’s
IJshuis”. Het is niet alleen de geschiedenis van een eethuis,
annex ijshuis, maar ook de geschiedenis van het befaamde
broodje “Vlam in de Pan”, tot in de verre omstreken het meest
gewild. En passant onthult Rob in deze Blauwdotter ook het
recept van ‘de vlam’, een moment waarop vele Noordwijkers
ongetwijfeld hebben zitten wachten.
Verderop een mooi verhaal over de vroegste vissersactiviteiten
in Noordwijk, met name over de vaak erbarmelijke
levensomstandigheden van de Noordwijkse vissers en hun
gezinnen. En over dominee Arent Haverkamp, die als eerste
opkwam voor deze vissers en probeerde het sociaaleconomisch
tij voor hen tenminste nog een beetje te keren.
En er zijn nog verschillende andere mooie verhalen: over
een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd aan de Lageweg
in Noordwijk Binnen in 1941. Over strandvondsten
tussen Noordwijk en Katwijk en over de vraag welke
geloofsgemeenschap nu recht had op erediensten in de Grote
Vervolg op pagina 5
Afbeelding Voorpagina Twee Noordwijkse vrouwen in
traditionele klederdracht bekijken de eerste elektrische
tram in Noordwijk op 15 juni 1912.
Afbeelding Achterkant: de toegang aan de Zuidboulevard
van “De Heremiet”, de verboden hut in de zeereep.
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75 jaar tram in Noordwijk.

Door Jan Oosting

Noordwijk heeft goede verbindingen nodig. Dat
staat vandaag de dag te lezen in allerlei beleidsstukken en in krantenberichten. Maar dit deed
ook opgeld medio 19e eeuw. Zo rond 1850 kwam
in Nederland toerisme op gang. Dit was mede een
gevolg van de uitvinding van de stoommachine
die circa 1800 leidde tot het ontwerpen van een
rijdende machine die ook een serie voertuigen aan
de haak kon nemen. Dat gebeurde niet zozeer in
ons land als wel in Frankrijk, Duitsland en met
name in Engeland. Vader en zoon Stephenson uit
Engeland ontwierpen stoomlocomotieven die tegen een stootje konden en ook snelheid konden
maken. De ontdekking van de fotografie, die in
die tijd viel, deed misschien ook wel een duit in
het zakje bij de totstandkoming van het toerisme.
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Door Willem Baalbergen

stand. Tussen 1840 en 1843 werd de treinverbinding Amsterdam - Haarlem verlengd naar Leiden
en Den Haag. De lijn werd door de Bollenstreek
aan de oostzijde van de Leidsevaart (daterend van
1657) aangelegd, niet onlogisch omdat op deze
route geen extra brug over dat water nodig was.
Maar Noordwijk viel hierdoor net buiten het
tracé. De torens van Noordwijk waren vanuit de
trein te overigens wel te zien.

In de vorige Blauwdotter stond een gedicht over
het katholieke Noordwijk van weleer. De auteur
was op dat moment nog niet bekend, maar we
werden snel uit de droom geholpen. Het gedicht
is van niemand minder dan van Leo de Ridder.
Leo was een zoon van een bollenkweker, broer
van Willem, Jan en Job de Ridder. Hij koos niet
voor het bollenvak, maar wilde priester worden.
Hij volgde daarvoor opleidingen in Heemstede en
Warmond, maar koos uiteindelijk voor het onderwijs. Hij werd leraar Nederlands in Voorschoten.
Leo was een dichter. Van zijn hand verschenen
verschillende bundels zoals Koffers op Hageveld en
Munchen was Ludwig. Zijn jeugdherinneringen
aan Noordwijk publiceerde hij in Van Lijnbaanweg
naar Duinpan. Veel werk is antiquarisch nog wel
verkrijgbaar (Moby Dick!). Leo tobde veel met zijn
gezondheid. Al jong leed hij aan tbc, later kreeg
hij te maken met de ziekte van Parkinson. Het genoemde boek Munchen was Ludwig kwam, als een
eerbetoon aan hem, enkele jaren na zijn overlijden
uit. Het eerste gedicht in deze bundel gaat over het
Lindenplein:

Toen de geesten in Noordwijk rijp waren om een
aandeel in het internationale toerisme te nemen
deed zich het gebrek voor aan adequate verbindingen. Mensen konden zich verplaatsen met de
benenwagen of paardrijdend. Vanaf de Noordwijkerhoek (waar de Schie in de Leidsevaart uitkomt) kon men van de veerdienst Haarlem – Leiden gebruikmaken en later van de marktschuit op
Leiden. Het mooiste zou zijn een rechtstreekse

P5

Niet zonder koninklijke inspanning kwamen vanaf 1839 ook in ons land de eerste spoorlijnen tot
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Leo de Ridder 1937-1992

P10
Zoals de Romeinen uit de buitenwijken
graag op het oude Forum willen zijn
om heden met verleden te verrijken,
zo drentel ik graag op het Lindenplein.

20

nr. 176

De Heremiet

Door Peter Mulder

Bestuurlijk en politiek gedoe over een hut

|
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Als autobussen haastig langs mij schieten,
weet ik de hoge huifkar van weleer
voorgoed vervaagd als tot een oude mythe.
Geen voerman houdt hier nu de teugels meer.

Uit het Archief
De armen van de beide waterpompen
staan vast gekneveld met vermoeid gebaar.
van Arie Barnhoorn
Geen huisvrouw komt nog op gewitte klompen
hier waterhalen in haar boezelaar.

Feestelijk onthaal van de eerste elektrische tram aan de Voorstraat in Noordwijk Binnen. Eveneens op
15 juni 1912.

De sluiting van het
Oranjebad

P14

“De Heremiet” in de zeereep
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Boerhaaveweg. De Duinexploitaworden
tiemaatschappij “De Toekomst” had er toestemming voor gegeven en ook een huurcontract met
eigenaar J.C. Voorhoeve uit Den Haag afgesloten
voor de duur van één jaar. Een gemeentelijke vergunning voor de bouw was nooit afgegeven, maar
het waren tijden, waarin precisie niet altijd nodig
was en de werkzaamheden van de gemeente en
exploitatiemaatschappij
wel eens door
Ikdeweet
niet of er nog veel geschaakt
wordtelkaar
in
liepen. en omstreken, afgezien dan natuurlijk
Noordwijk
van de nodige activiteiten binnen de Schaakvereniging Daniël Noteboom. Het was misschien
Noteboom wel, die Noordwijk ook als schaakdorp enigszins op de kaart heeft gezet, maar misschien is dat te veel eer. Hij was in ieder geval
geboortig van Noordwijk, als zoon van de gelijknamige kunstschilder, en is er na zijn te vroege
dood in 1932 ook begraven. Op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg is zijn graf met
een gestileerd schaakbord niet te missen. De grote
Max Euwe sprak er nog bewogen woorden.
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bezetter riep het gebied aan de kust in 1942 uit
www.voetbalindebollenstreek.nl
tot ‘Sperrgebiet’ en de Heremiet lag in dat verband
opeens danig in de weg. Toen de Duitsers dreigden de boel op te blazen, was het de gemeente
Noordwijk die met veel gevoel voor service en een
weinig vooruitziende blik het huisje redde uit de
klauwen van de Teutoon. De bezetter legde schriftelijk vast dat het opdracht had gegeven aan de
gemeente om “das Gartenhäuschen bei Strandpfahl
83 zu entfernen.”

Schaakgeschiedenis in
Door Peter Mulder
Noordwijk

Het toernooi van 1938
Daniël Noteboom wordt in de internationale
schaakliteratuur wel gekend (er is zelfs een openingszet die officieel zijn naam draagt), maar het
begrip ‘Noordwijk’ zal men niet zo snel met zijn
naam verbinden. ‘Noordwijk’ in de internationale
schaakwereld is het Noordwijk van juni 1938, van
het vermaarde schaaktoernooi in het Rembrandt
Hotel in De Zuid (dat ook als sponsor van het
toernooi optrad). Dokter Jan van Nes was voorzitter van het organisatiecomité. Een onbekende
auteur schreef : “Apparently spurred by the 1936
Zandvoort tournament, the seaside resort Noord-

Het Oranjebad in de jaren ’20. De vuurtoren is nog niet wit gepleisterd.
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In de zomer van 1986 stonden veel Noordwijkers,
maar met hen ook buitenlandse badgasten op hun
achterste benen, toen zij vernamen dat hun geliefde Oranjebad zou verdwijnen. Het Oranjebad,
gelegen ter hoogte van de Koningin Wilhelminaboulevard, was een unieke instelling langs het
Noordwijkse strand met daarbij ruim honderd
houten omkleedhokjes, douches en een consumptietentje. Het lag ingegraven in de zeereep en was
daarom ideaal beschut tegen de wind. Op zomerse dagen was het er hierdoor zeer goed vertoeven.
Dat het bad deels was ingegraven in de duinen
had naast een groot pluspunt ook een negatieve
kant. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wilde deze zwakke plek aan de kust aanpakken en het
Oranjebad, dat eigendom was van de Maatschappij Zeebad Noordwijk, zou hierdoor verdwijnen.
Badgasten uit binnen- en buitenland reageerden
hier erg negatief op en begonnen een handtekeningenactie voor het behoud van dit stukje luxe
erfgoed.
Zes afdelingstitels en twee landstitels: vv Noordwijk grossierde tussen 1968 en 1983 in kampioenschappen met een elftal dat in die periode voor een
flink gedeelte bestond uit studenten. Het leverden
de roodwitten zelfs de eretitel ‘het Ajax van het zaterdagvoetbal’ op. Die successen waren overigens

Het Oranjebad
In 1911 werd de Maatschappij Zeebad Noordwijk
opgericht. Oprichters en tevens bestuursleden van
het eerste uur waren onder andere H. Tappenbeck, eigenaar van Grand Hotel Huis ter Duin, W.
van Beelen, eigenaar van hotel-pension Noordzee
en tevens de laatste reder van Noordwijk en M.
den Hollander, eigenaar van hotel Den Hollander. Doelstelling van de Maatschappij Zeebad was
het bevorderen van de belangen van de badplaats.
Dit was in die tijd niet nieuw. Er waren meerdere verenigingen die het zelfde wilden. Daarvan
waren de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
nr. 176 | 21
Noordwijk (VVV) en de Vereeniging van Pensionhouders, Kamer- en Villaverhuurders ‘Zeebad
Noordwijk aan Zee’ de voornaamste.

Misschien is het wandeling van een al toegelaten
jaarclub over het strand richting Katwijk om hun
escapades van de vorige avond te doen vergeten.
Sommige Noordwijkers weten zich misschien
nog wel de komst van dronken studenten met
de Blauwe Tram te herinneren. Eenmaal aangekomen op de Huis ter Duinstraat trokken zij
richting boulevard en strand om zich daar in café
Seinpost verder te benevelen of om hun roes uit
te slapen op het strand. Een bijzondere wereld die
studentenwereld. Toen en nog steeds.
Dank gaat uit naar Willem van den Haak voor het
aanleveren van de foto van de studenten op het
Noordwijkse strand.

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
• Peter Sigmond en Paul Menken, Minerva voor
het leven. Bij het tweede eeuwfeest van Sociëteit Minerva (Leiden 2014).
• Leidsch Dagblad, 19 september 1870.
• Leidsch Dagblad, 20 oktober 1888.
• Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), Collectie Topografisch Historische Atlas, Club-Feest,
2 november 1888 (PV66077), lithografie.
• Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), Collectie
Topografisch Historische Atlas, Hof van Holland (periode 1882) (KFO20070093), foto.

Waarom Johan Derksen in 1977
Deze versplintering van verenigingen met dezelfniet naar Noordwijk
kwam
de doelstellingen werd ook waargenomen door de
Door Leo Schrama

toenmalige directeur van de VVV. A. Dorsman.
Hij benadrukte dat nog eens tijdens aan Algeniet alleen te danken aan de uitstekende voetbalcapaciteiten die de selectie herbergde. De spelers
trokken ook buiten het veld met elkaar op. Een
gezamenlijk bezoekje aan de Grent, het Noordwijkse uitgaanscentrum, was eerder gewoonte dan
uitzondering.
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wijk had its own international tournament in
1938, organised by the Daniel Noteboom Chess
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Wonen op kloosterland

Door Harrie Salman

Aan de noordelijke rand van de oude dorpskern van Noordwijk-Binnen bezat het St. Barbara
klooster veel land. Hier zijn in pas in de late 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw woningen
gebouwd. Op een groot gedeelte van het voormalige kloosterland zijn eerst kruiden geteeld en
lijnbanen ingericht.
een kleine stad gekregen, zoals blijkt uit de stichting van een Latijnse school (gymnasium) en uit
de bouw van stenen huizen aan de Voorstraat. In
1398 en 1399 had Noordwijk een jaar lang stadsrechten.
In Noordwijk woonden in de late middeleeuwen
veel edelen uit het Noordwijkerhoutse geslacht
Van de Boekhorst. Een van hen, Vrank van de
Boekhorst (ca 1395-1463), heeft tussen 1429 en
1438 een huis aan de Heilige Geestweg ter beschikking gesteld voor het stichten van het St.
Barbara klooster. Na de dorpsbrand van 1450
zorgde hij ervoor dat het opnieuw kon worden
opgebouwd. Hij schonk daarvoor ook een drietal
stukken land die bij het klooster lagen.

P30
Het ommuurde klooster, getekend door Cornelis
van Alkemade rond 1700. De Moleweg is de Wilhelminastraat. De tekening berust op fantasie

Het St. Barbara klooster
Het St. Barbara klooster lag aan de Heilige Geestweg, waar zich nu het Digros-complex en het
woonzorgcentrum Jeroen bevinden. Een klooster
midden in een dorp is heel bijzonder, want dit
vinden we meestal alleen in een stad. Door de
grote toeloop van pelgrims die vanwege de sche-
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In de loop van de tijd verwierf het klooster meer
land en daarnaast werd er ook land geschonken.
In 1514 bedroeg het totale grondbezit ca 81 ha,
waarvan ruim 53 ha in Noordwijk, ruim 21 ha
in Noordwijkerhout en 6 ha in Voorhout. Na de
opheffing van het klooster in 1572/73 kwam het
beheer over de goederen in handen van de Hollandse overheid. De landerijen werden al voor
1572 door Noordwijkers gepacht en dat bleef zo.
Pas in 1639 werden de eerste stukken land van het
voormalige klooster verkocht.
Het kloosterland
Aan de rand van de toenmalige bebouwde kom
van Noordwijk lagen 8 percelen die op de kaart
zijn ingetekend. Hun totale oppervlakte bedroeg

|

29

P21

nr. 176

“De Heemborgh”. Van
bouw aan de Noordboulevard.
Het was van oor- appartementencomplex
Leidse
Studenten
in Noordwijk
sprong een villaatje, dat ooit aan alle kanten een de oorspronkelijke plek is al helemaal niets meer
“Seinpost” was niet het meest beeldbepalende ge-

bouwden er de verschillende onderdelen van het

Gerard de Lange uit de Redactie

beetje uitgezet was. Er kwam een midgetgolfbaan
bij en later ook nog een overdekt terras. “Seinpost/
De Parasol” ging het uiteindelijk heten, maar toen
Dat
de band
tussen
Leiden
en Projectontwikkelaars
Noordwijk al vanaf
kwam
er ook
een einde
aan.
het
begin van
veertiende
eeuw
grootboulevard
was, is bijen
maakten
zichdemeester
van dit
stukje
veel Noordwijkers al bekend. Leiden was met een
bevolking van ongeveer 4000 inwoners voor het
vissersdorp Noordwijk in die tijd al een belangrijke afzetmarkt. Vis werd met paard en wagen naar
de Leidse markt gebracht, waar het gretig aftrek
vond onder de bevolking. Maar ook de band tussen de Universiteit Leiden en het zeedorp is groot.
Noordwijker Jan van der Does, oftewel Janus
Dousa (1545-1604), was naast Heer van Noordwijk
nog eens bevelhebber tijdens het beleg
| nr. 176
32 ook
van Leiden alsmede curator en de eerste bibliothecaris van de Leidse Universiteit. Nog steeds zijn
Boerenburgerweg (9,7 ha). De huizen tussen
veel dorpsgenoten werkzaam bij de universiteit,
de Scheveningsstraat en de Egmonderstraat
hebben daar gestudeerd of zijn of een andere mazijn voor een groot deel voor de 2e Wereldnier betrokken bij de Academia Lugduno Batava,
oorlog gebouwd, de andere huizen (tot aan
de term voor de universiteit die tevens gebruikt
de Van de Mortelstraat) vlak erna.
wordt in het universiteitslogo. Elke dag trekken
6. De Schaapscroft, tussen de Boerenburgerveel Noordwijkers richting Leiden om daar hun
weg en de St. Jeroensweg (4,1 ha). Hier zijn
dagelijkse werkzaamheden te vervullen.
kort na de Tweede Wereldoorlog huizen gebouwd.
Wat echter veel dorpsgenoten niet of nauwelijks
7. Het Slachtveld, vanaf de Wilhelminastraat
weten is dat er in het verleden ook migratie in annaar het noorden (7 ha). Deze geestgrond
dere richting voor kwam. Leidse studenten trokis steeds in verschillende percelen verpacht.
ken richting Noordwijk om aldaar feestavonden
Aan de Wilhelminastraat en de H. Geestweg
mee te maken, hun roes op strand uit te slapen of
zijn al in de 2e helft van de 16 eeuw enkele
gewoon te genieten aan het Noordwijkse strand.
huizen gebouwd. Aan de Gooweg zijn in de
Over het algemeen waren deze studenten lid van
17e eeuw een paar huizen van kruidenkwehet ‘corps’, de oudste studentenvereniging van de
kers gebouwd. Tussen de Wilhelminastraat
stad: Minerva. Opgericht in 1814 is deze verenien de Marcellusstraat heeft een blekerij
ging een bijzondere waarbij ongeschreven regels,
gelegen en aan de Wilhelminastraat lagen
de zogenaamde mores, gelden. De studenten vermeerdere tuinen, waarop o.a. in de late 17e
zamelen zich in jaarclubs, groepen studenten die
eeuw asperges werden geteeld. Op een groot
zich allen in hetzelfde jaar hadden aangemeld.
Hun thuisbasis is de sociëteit (de Tent genoemd)
aan de Breestraat, daar waar borrels in volle gang
zijn maar ook ontgroeningen plaats vinden. Maar
bij speciale gelegenheden verlieten de studenten

over: hier stond ooit een echte seinpost, van waaraf onder meer met behulp van vlaggen en wimpels
boodschappen werden meegegeven aan passerenvan
hunzee.
thuisstad en trokken ze richting
de Minerva
schepen op
andere plaatsen. Aan de hand van twee afbeeldingen uit het verleden proberen we hun komst naar
ons zeedorp onder de loep te nemen.

Sinds kort ontbreekt de naam van Gerard de Lange in de redactiecolofon van De Blauwdotter. Na een
lange periode van medewerking aan dit blad is hij daarmee gestopt. Als zoon van fietsenmaker De Lange uit de Molenstraat in Noordwijk Binnen is Gerard geschiedenis gaan studeren en in het onderwijs
gaan werken. Van zijn hand zijn enkele boeken en tal van artikelen afkomstig. Over zijn familie en over
Brabant, maar vooral over Noordwijk. Daarnaast werkte hij mee aan de totstandkoming van enkele
boeken over het dorp. Zijn laatste bijdrage aan De Blauwdotter ging over de Eerste Wereldoorlog. De
redactie is hem zeer dankbaar voor al zijn bijdragen door de jaren heen. Wellicht en hopelijk zullen er
in de toekomst nog artikelen van hem in De Blauwdotter verschijnen. (Willem Baalbergen)

Door Koen Marijt

komt later na defintieve indeling
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Het clubfeest in het Hof van Holland
De eerste afbeelding is een getekende uitnodiging
voor een club van Minerva voor een feestavond
op 2 november 1888 te Noordwijk en Leiden.
Het is vermoedelijk een tekening van P. Somerwil, (oud-) lid van Minerva en tevens eigenaar
en uitgever bij boekhandel P. Somerwil uit de
Breestraat. Daarnaast was hij vanaf 1870 ook nog
jaren pedel van Minerva geweest, de persoon waar
gedeelte van het Slachtveld werden kruiden
aspirant leden zich na de zomer meldden om lid
geteeld. Uit de kruidenkwekerij van de fate worden. Op de afbeelding valt in de verte de
milie Groeneveld is het landgoed Calorama
stad Leiden te zien. De rook van de fabrieken,
ontstaan. Tussen 1950 en 1954 is aan de St.
evenals de contouren van de Leidse kerken zijn
Jeroensweg de wijk Calorama gebouwd.
goed zichtbaar. Vandaaruit trokken de Leidse stu8. De St. Jeroenscroft, tussen de St. Jeroensweg
denten met koetsen richting Noordwijk. De tekst
en de Gooweg (2 ha). Dit land lag aan de
onderaan de afbeelding is: ‘Aankomst bij Konijn’.
zuidkant van de R.K. Begraafplaats en maakt
Het gaat hier om de aankomst van de studenten
nu onderdeel uit van het landgoed Calorabij het Hof van Holland in de Voorstraat, het esma. Hier ligt het zogenaamde Martelveld,
tablishment van Anton Raal van Konijnenburg.
waar St. Jeroen in de 9e eeuw ter dood zou
Hier werd gedineerd en zoals goede studenten
zijn gebracht.
betaamde ook flink geborreld. Op de afbeelding
zijn de champagneflessen goed zichtbaar. Hierbij
Geraadpleegde literatuur:
moet worden wel opgemerkt dat studeren in de
• Frans
Angevaare,
Rechtsprekers
en
negentiende eeuw, maar tevens ook vele decennia
schuinsmarcheerders – De geschiedenis van
daarna alleen was voorbehouden aan de rijkere
het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekklassen. Voor de gewone arbeider was er geen geld
horst, Noordwijk, 2014.
om te studeren.
• G..P. de Lange, Het Sint-Barbara en Sint-CaNu zou de kritische en opmerkzame lezer kunnen
tharina klooster in Noordwijk, Voorhout,
stellen dat de begeleidende tekst van ‘Aankomst bij
2002.
Konijn’ ook zou kunnen verwijzen naar badhotel
Konijnenburg, eigendom van een van de stichters
van de badplaats, W.H. van Konijnenburg. Deze
had namelijk op het zeedorp al sinds 1866 een
hotel voor overnachtende badgasten. Maar ook
Op 9 december j.l. overleed op 79-jarige leeftijd
Eli van Kekeren. Samen met zijn vrouw Sjaan was
hij een vaste factor in het Museum Noordwijk.
Hij beheerde in het museum onder meer de collectie sieraden en kleding van het oude Noordwijk. Sjaan en Eli waren daarnaast de trekkers van
de klederdrachtgroep. Jarenlang trad deze groep
met veel succes in en buiten Noordwijk op. In
het museum stelden zij , over tal van onderwerpen, kleine exposities samen. Voor het vele waardevolle werk in het museum werd Eli, samen
met zijn vrouw, tot erelid van het Genootschap
Oud-Noordwijk benoemd. In 2006 ontvingen zij
beiden de Jan Kloosprijs voor het toegankelijk
maken van de geschiedenis van Noordwijk met
behulp van hun beschrijvingen, werkzaamheden
en optredens. Wij zullen Eli zeer missen en wensen Sjaan veel sterkte toe om dit verlies te dragen
(Willem Baalbergen)
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In Memoriam Eli van Kekeren
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Prins Willem V in de
Maandagsche Wetering

Door Peter Mulder

aan politiek inzicht en zelfvertrouwen en hij bezat
geen sterke wil. Dat had misschien wel te maken
met het feit dat hij al op jonge leeftijd zijn vader
verloor en sindsdien lange tijd onder voogdijschap
stond van Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolvenbuttel, bijgenaamd “De Dikke Hertog.” Aan
dat voogdijschap kwam na veel scandaleus gedoe
pas in 1784 (!) een eind, maar toen stond Willem dan ook hulpeloos alleen in de samenleving,
waaraan hij geacht werd leiding te geven. Hij
deed erg zijn best, maar het schoot allemaal niet
erg op: als het op een gegeven moment tot ongeregeldheden in het land komt en de Prins niet
ingrijpt, ontnemen de Staten van Holland hem in
1785 het commando van het Haagse Garnizoen,
zo ongeveer de laatste dignitaire strohalm, waaraan hij zich kon vastklampen. Als de Fransoos
tenslotte in 1795 het hele land inlijft is het ook
met de Prins gedaan en vertrekt hij - gelijk zijn
nazaten 145 jaar later zouden doen - stiekem en
overhaast naar Engeland. Dat vertrek vindt plaats
op het Scheveningse strand met de weinig profetische woorden: “Ik ga, maar ik kom weder”.
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Portret van Stadhouder Willem V (1748-1806) van
Johann Georg Ziesenis, circa 1768-1769. (Coll.
Mauritshuis, Den Haag)

Prins Willem V Batavus was de vader van de latere
Koning Willem I, maar koning zou hij zelf nooit
worden. Hij was wél Prins van Oranje en Nassau,
Vorst van Fulda, Markies van Veere en Vlissingen,
Graaf van Katzenelnbogen, Vianden, Corvey,
Dietz, Spiegelberg, Buren en Leerdam, 10de Graaf
van Culemborg, Heer en Baron van Breda, Beilstein, Grave en het land van Cuyck, etc., Ridder
in de Orde van de Kouseband, Erfstadhouder van
de Republiek der Verenigde Nederlanden (17511795).
Last

Als balling leefde hij eerst in Engeland op Hampton Court later op zijn stamkasteel Nassau. Als
hij in 1806 zijn dochter Louise te Brunswijk
bezoekt overlijdt hij en wordt daar begraven. In
1958 wordt het stoffelijke overschot overgebracht
naar Nederland en bijgezet in het familiegraf in
de Nieuwe Kerk te Delft. Over ‘wederkomst’ gesproken.
Nou ja, deze Kroonprins mocht van geluk spreken dat hij het nog tot 1806 uit kon zingen. Uit
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Kerk (protestanten, katholieken, of allebei?).
Leendert Plug ergert zich wederom en alsnog en
nog steeds aan Leidse corpsballen, Koen Marijt
is op zoek naar een Gulden Boek en Michel
van Dam vraagt zich af wie het prachtige Hotel
Hollander indertijd ontworpen heeft. En er is
nog een beetje ‘Nachschub’ op het verhaal van
Harry Salman in de vorige Blauwdotter over het
Barbaraklooster in Noordwijk-Binnen.
De volgende Blauwdotter is een bijzonder
nummer, want een gemeenschappelijke uitgave
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met ‘Kernpunten’ . Een speciale uitgave bij
gelegenheid van het 150 Jaar bestaan van
Noordwijk als bloemenbadplaats. Nadrukkelijk:
bloemenbadplaats, in de wetenschap dat zowel
het badleven als de bloembollencultuur hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van de beide
Noordwijken en dat die beide Noordwijken ook
niet zonder elkaar hadden gekund.
In het najaar zijn we er weer met de ‘gewone’
Dotter.

“Een Noordwijkse
Broodjeszaak met een
Hoofdletter”
Leen’s Eethuis – door Rob Caspers
Op talloze oudere foto’s van het Palaceplein in
Noordwijk staat een karakteristiek laag pandje, naast het hogere gebouw op de hoek van de
Hoofdstraat. Aan wat daar in de loop der jaren
allemaal gevestigd is geweest wil ik in dit schrijven
voorbij gaan, maar begin jaren vijftig vestigde zich
daar Leen Houwer. Hij was chef-kok geweest op
Soestdijk bij Koningin Juliana, daarvan getuigde
dan ook een foto die later in de zaak hing. Noordwijkers van boven de 70 kunnen zich dat wellicht
nog herinneren. Leen was niet geheel vrijwillig
het zakenleven in gegaan: hij werd ontslagen nadat hij in een interview met een damesblad bekend had gemaakt wat en hoe het koninklijk paar
zoal te eten nam. In die tijd werd het bepaald niet
op prijs gesteld dat er uit de Koninklijke keuken
werd geklapt en Leen kon vertrekken.
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Vlam-in-de-Pan
Zijn loslippigheid deed aan zijn culinaire vaardigheden natuurlijk niets af. Hij begon in het kleine
pandje op Palaceplein 4 een eetgelegenheid. Op
de gevel kwam de naam “Leen’s Snackbar” in
neon blokletters en op het zonnescherm liet hij
weten dat er Sateh, Croquetten en Kip van het
Spit te koop was. Op dat moment was de latere specialiteit van het huis, het fameuze broodje
Vlam-in-de-Pan nog niet uitgevonden. Dat kwam
pas nadat Leen op vakantie was geweest in Spanje.
Daar ontdekte hij een vleesgerecht met de naam
‘Flamborja d’Espagnol’. Kundig als hij was ontleedde hij de ingrediënten en met enige aanpassingen ging hij dit in zijn eigen bedrijf verkopen
onder de naam Vlam-in-de-Pan.
Dat sloeg enorm aan. Natuurlijk mag niet vergeten worden dat er in die tijd minder eetgelegenheden beschikbaar waren voor het uitgaanspubliek,
en bij Leen kon je tot na sluitingstijd van alle
kroegen nog terecht. Als het àl te laat werd ging
de binnenverkoop over op luikverkoop: dan ging
de onderdeur stevig op slot, maar de bovendeur
stond open. Daar kon dan nog een snelle hap
worden gehaald door hongerige stappers. Daar
was het Broodje Vlam dan nièt bij, want dat werd
met vork en mes gegeten vanaf een bord. Het best
kwam deze specialiteit tot zijn recht wanneer hij
daar meteen werd genuttigd. Je kon er zitten, hoewel er niet veel plaats was. 13 barkrukken stonden
er, 6 langs de voorramen, 1 langs het zijraam en
6 voor de vitrine. Als je aan de vitrine zat kon je
goed zien hoe alles werd klaargemaakt en wat je
bestelde werd met een potloodje op het formica
blad geschreven waar je bord op werd aangereikt.
Jarenlang werd Leen’s Snackbar zo een vaste pleisterplaats voor de liefhebber van het betere belegde broodje, min of meer naar het voorbeeld van
Van Dobbe in Amsterdam, alleen op veel kleinere
schaal. De populariteit groeide en de omzet ook.
Dat leidde ertoe dat Leen eind 1964 het kleine
pandje liet afbreken en er een gebouw van 3 verdiepingen met hetzelfde grondoppervlak liet neer-

zetten. Voorjaar 1965 werd de nieuwe zaak geopend. Omdat toentertijd de gegrilde kip enorm
in opmars was, had Leen op de voorgevel tussen
de ramen van de tweede en derde etage heel opvallende gele neonreclame laten installeren, waarvan de onderdelen elektrisch geschakeld aan- en
uitgingen: een ei, een kuikentje, een kippetje en
een volwassen kip.
Deze lichtreclame heeft maar een paar jaar dienst
gedaan, want het broodje Vlam werd veel belangrijker, en kip kon je overal kopen. Aldus verhuisde
de familie Kip naar de zijgevel om vandaar neer
te kijken op het postkantoor, en de voorgevel
werd nu gesierd door grote oranjerode blokletters VLAM, dan een blauwe kookpot met gele
vlammen erboven, en vervolgens een langwerpig
blok met de tekst IN met eronder DE. Rechts van
dat blok dan de grote blokletters PAN. Die fraaie
neonreclame heeft vele jaren dienst gedaan, van
1968 tot 1978 en daarna in gedeeltelijk gewijzigde vorm tot 1982.
Natuurlijk kwamen er kapers op de kust die dat
succesvolle broodje ook wilden gaan verkopen,
maar dat was tegen de zin van Leen. Daarom
vroeg hij in 1971 Europees patent aan op de namen FLAMBORJA D’ESPAGNOL en VLAM
IN DE PAN. Het recept hield hij min of meer
geheim, hoewel iedereen die bij hem werkte wist
wat er in zat. Buiten dat, een recept is vrijwel niet
te patenteren omdat de geringste verandering al
buiten dat patent zou vallen. Dat patent op die
namen werd hem in 1973 daadwerkelijk verleend.
Dientengevolge konden na-apers in de regio er op
rekenen dat zij last kregen wanneer ze een gerecht
verkochten onder die naam.
De zaken gingen goed aan het Palaceplein en
Leen opende een tweede zaak in Leiden op de
Beestenmarkt. Een huurpand, in tegenstelling tot
het eigendom alhier. In Leiden stond hij zelf, het
bedrijf in Noordwijk werd gerund door een pachter, B. van V. Ik vermeld zijn naam niet omdat
het onder diens beheer niet bepaald goed ging:
na 2 jaar verdween van V. met de noorderzon met
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achterlating van enorme schulden. Leen moest
halsoverkop de Leidse vestiging van de hand doen
om het schip in Noordwijk van de ondergang te
redden!

Leen’s Eethuis –zowel bedrijf als pand- van eigenaar wisselde. Leen zou als ‘baas’ in zijn oude zaak
blijven werken, maar nu in dienst van Van Hese
en dus keurig sociaal verzekerd.

Monstrueus grote snackbar
Maar Leen Houwer was ook de jongste niet meer.
De escapades van Van V. en de daarbij komende stress om zijn zaak te redden deden hem en
zijn hart geen goed, en hij begon om zich heen te
kijken hoe hij zijn oudere dagen op een minder
inspannende manier kon vullen. Hij nam vaker
vrij en liet de zaak dan draaien door een vast aantal hulpen. In 1976 geraakte hij na een vrolijke
avond met zijn personeel (ze waren naar een voetbalwedstrijd geweest) voor een drankje-na in de
Miramar, de bar onder het Palace Hotel. Daar
was misschien niet geheel toevallig ook de eigenaar aanwezig, de heer Nico van Hese. Het exacte
verloop van de gesprekken aldaar zal nooit meer
duidelijk worden, maar het resultaat was wel dat

Of Van Hese van meet af aan al plannen had
gehad om het restaurant Bistro Fondu (naast de
Miramar, gelegen op de hoek met de Parallelboulevard) om te bouwen tot een grote snackbar zal
evenmin meer duidelijk worden, maar hij deed
het wel. Er kwam een monstrueus grote snackbar
op die hoek, met de naam Atlantis. Op zich ook al
een oude bekende, omdat op diezelfde plek in de
jaren vijftig al een snackbar had gezeten met dezelfde naam! En wat Leen Houwer niet had verwacht maar wèl gebeurde: hij werd als chef daar
‘neergezet’ om de tent te runnen, terwijl aan de
overkant in zijn oude zaak ander personeel werd
gestationeerd. Daarmee verloor Leen’s Eethuis
zijn naamgever en zijn charme. Uiteraard ging de
aanwezigheid van zo’n grote eetgelegenheid direct
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aan de overkant ten koste van flink wat omzet.
Oude wijsheden zeggen ook: ‘Als de kat van huis
is…’ en ‘Ik wens je veel personeel…’ De winstgevendheid van Leen’s Eethuis voor het Van Hese
concern werd minder en minder om over naar
huis te schrijven.

Het assortiment was ongewijzigd: luxe belegde
broodjes in allerhande variëteiten, maar ook de
bekende saté en ambachtelijke ‘croquetten’ , alsmede broodje Warm Vlees, Crab- en Zalmsalade.
En natuurlijk ook het bekende broodje VLAM
IN DE PAN.

En zo geschiedde in die dagen dat ik ten tonele
verscheen. Ik had al vanaf mijn 13e in mijn vaders bedrijf vakantie- en weekeindwerk gedaan
op het Vuurtorenplein en was na 10 jaar toe aan
een eigen bedrijf. Na de HBS in Lisse en de lerarenopleiding Frans/Engels in Den Haag en later in Delft had ik wel gezien dat ik liever een
eigen bedrijf zou runnen dan voor de klas te staan.
Maar de geschikte bedrijven hangen niet als rijpe
appelen in een boom, dus ik had eerst nog een
herfst en winter rondgekeken. Toen kregen we de
tip: Leen’s Eethuis was wellicht te koop! Daarover
hoefden we in familie- en gezinsverband niet lang
na te denken, en de onderhandelingen werden gestart. Om een lang verhaal kort te maken: Ik werd
eigenaar. De bedrijfsleider van Leen’s Eethuis,
Ruud Witteman, was op vakantie in Thailand in
januari 1978. Toen hij daarvandaan terugkwam
had hij geen bedrijf meer.

Het duurde twee maanden. Begin mei kreeg ik
van Leen Houwer een officieel schrijven dat ik
de naam Vlam in de Pan niet mocht gebruiken.
Die naam stond natuurlijk nog fier op de gevel,
een Leen keek daar vanuit snackbar Atlantis met
misnoegen tegenaan. Hij verkocht in Atlantis óók
Vlam in de Pan, maar dat liep daar voor geen meter, en bij mij was het een klapper. In het koopcontract stond dat ik eigenaar was geworden van
pand, bedrijf, inventaris en goodwill. In heel kleine lettertjes stond onderaan dat de naam Vlam in
de Pan niet bij de koopprijs was inbegrepen dus
leuk of niet, die naam moest er af. Ook de naam
‘Leen’ mocht ik niet meer gebruiken.

Rob’s Eethuis
De feestelijke heropening vond plaats op 3 maart.
Ik had niet zo heel veel veranderd aan de gang van
zaken, alleen het restaurant op de tweede etage
heb ik meteen opgedoekt om een zeer eenvoudige reden: die ruimte ging ik met mijn vrouw
als woning gebruiken. De keuken bleef hetzelfde,
maar de toiletgroep sloot ik af voor publiek. Het
bedrijfje had een gevestigde naam als nachtzaak,
en daar was niets tegen. Maar de toiletruimte zou
fungeren als verzamelplaats voor ongewenste bezoekers en activiteiten en daar voelde ik niets voor.
Daarom kwam er een stevig luik vóór de trap en
daarmee was duidelijk dat het publiek niet langer
werd geacht zich verder in het pand te begeven
dan de begane grond. Dat werkte goed.

Nu is het zo: op alleen het woord VLAM rust
geen patent. Dus om kosten te besparen liet ik
de firma Star Neon de lichtreclame eenvoudig
aanpassen. In hun archief lagen de complete ontwerptekeningen en zo werd de rechterhelft van de
gevelreclame vervangen: IN DE PAN werd simpelweg óók VLAM. En LEEN verdween en ROB
verscheen. De familie Kip van de zijgevel vertoonde ernstige mankementen dus die heb ik ook laten verwijderen, de kip-rage was ook al jaren over.
Hierop had Leen geen weerwoord dus verder bleef
de situatie als tevoren: men bestelde gewoon een
broodje of een loempia VLAM en kreeg dat ook.
Vermoedelijk is Leen’s misgenoegen alleen maar
erger geworden. Zelfs zijn naam stond niet meer
op de gevel, al heeft het nog zeker een jaar of tien
geduurd voordat mijn zaak niet meer door deze
en gene als “Leen’s” werd aangeduid. De kwelling
voor Leen duurde tot 9 december van dat jaar.
Toen brandde het Palace Hotel af (zie mijn verhaal daarover in De Blauwdotter 171 – Herfst
2014). Resultaat: Atlantis dicht, Leen werkloos…
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Nachtzaak
Leen’s Eethuis was altijd een typische nachtzaak.
Tegen en na sluitingstijd was het altijd druk, en
er liep ook weleens publiek op straat dat het niet
al te nauw meer nam met de plaatselijke wet- en
regelgeving. De bars hadden daarvoor een portier,
en de Miramar had er zelfs twee: Toon en Rinus.
Die stonden er streng op toe te zien dat het ook
op straat niet uit de hand liep, en als het zo gebeurde dat er bij Leen’s Eethuis ongeregeldheden
waren kwamen zij in no-time vanaf de overkant
om de boel te sussen. Alleen al het feit dat zij er
wáren voorkwam moeilijkheden. Maar nadat de
brand het hotel in een dichtgespijkerde ruïne
veranderde werd dat anders. De tijd veranderde,
het uitgaanspubliek veranderde en dat ging niet
allemaal ten goede. De eventuele ‘bescherming’
van Toon en Rinus was weggevallen, en het zakendoen in de nachtelijke uren werd allengs minder aangenaam, en dan met name op zaterdag.
Na verloop van een aantal weken werd het steeds
vervelender. Er kwamen groepen uit Den Haag
die in Noordwijk kwamen stappen en belust waren op een relletje of handgemeen met andere
groepen, bijvoorbeeld uit Katwijk maar voornamelijk uit Leiden. Op een zekere zaterdagavond
(of beter: zondagmorgen) in die zomer van 1981
liep het gigantisch uit de hand. Het heeft toen
weinig gescheeld of ik was ten prooi gevallen aan
razernij, vanwege een serie opzettelijke vernielingen, urineren in de hoek en vuilbekkerij. Na die
bewuste avond viel de beslissing: jammer voor de
goede klanten, maar ná 12 uur ’s nachts zou Rob’s
Eethuis gesloten zijn.

|

9

Van de ene op de andere dag veranderde ik de menukaart: het repertoire werd uitgebreid met een
eenvoudige vorm van plateservice. Biefstuk, karbonade of varkenshaas met frites en groente werden als maaltijd aangeboden, maar dat dan wèl tot
12 uur ’s nachts. Daar bleek gelukkig verassend
veel vraag naar, dus ondanks een gevoelig omzetverlies van de late top-uren kon ik toch die zomer
de boel draaiend houden. En na dat seizoen veranderde ik het bedrijfje radicaal. Voortaan geen
publiek meer binnen, alleen buiten.
Dat was wel het begin van het einde voor het
fameuze Broodje Vlam. Uiteindelijk kun je dit
gerecht niet echt gemakkelijk uit een plastic bak
eten, het moet liefst vanaf een bord. Met vork en
mes. En dat kon niet meer nadat ik van de broodjeszaak een luikverkoop-snackbar had gemaakt.
Er gingen nog wel ‘vlammen voor de export” –
netjes ingepakt in een bamibak, omwikkeld met
aluminiumfolie – maar de charme was er af, ook
al omdat ik niet meer ’s nachts open was.
Van Eethuis naar IJshuis
Met die omschakeling ontstond ook de vraag naar
softijs. Eerlijk gezegd had ik daar geen ervaring
mee, maar ik ontdekte al snel dat daar een heel
gebied braak lag. Steeds meer en grotere ijsmachines vonden na ieder volgend seizoen hun plek
in mijn kleine winkeltje, na een paar jaar hadden
we zes smaken softijs en 12 smaken milkshakes…
want in de winter van ’83 op ‘84 had ik intussen
in Amsterdam het diploma ‘Ambachtelijk IJsbereider’ gehaald. Toen de verkoop van softijs steeds
belangrijker werd en de populariteit van Vlam in
de Pan een zachte dood was gestorven ben ik er
helemaal mee gestopt.
De frites-en snackverkoop waren belangrijk, maar
zoals ik zei werd het aandeel ijsverkoop steeds
belangrijker. En toen er op het gebied van de frites en snacks een geduchte concurrent bij kwam
(McDonalds opende zijn deuren) schakelde ik helemaal op het ijs over.
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Na de vreselijk natte zomer van 1994 kozen we
er voor om Rob’s Eethuis om te dopen tot Rob’s
IJshuis. En daarmee kwam er een definitief einde
aan het EETHUIS-tijdperk.
Vlam uit de Pan
Dat is het verhaal van VLAM IN DE PAN. Van
tijd tot tijd maak ik het nog wel eens, thuis. Al
is het vrij lastig om alle ingrediënten te vinden,
vooral omdat bepaalde fabrikanten ervan niet
meer bestaan of omdat ze niet in kleinverpakking
leverbaar zijn. En dan moet ik improviseren om
toch de smaak terug te halen. Dat lukt mij wel,
maar daarmee is het nu lastig om een exact recept
te geven.
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Dat laatste brengt me bij mijn belofte om het recept dat ik destijds gebruikte te openbaren. Het is
alleen een ‘groot’ recept: het komt neer op meerdere liters in totaal. Desalniettemin: door alle
hoeveelheden evenredig te verkleinen kom je aardig in de richting. Overigens heb ik afgelopen jaar
het recept naar originele smaak weer samengesteld
bij restaurant Malegys op de Boulevard, daar heeft
het op de kaart gestaan. Maar het Broodje Vlam
is niet meer bekend zoals destijds. En als je het
goed wilt doen is het tevens een kostbaar gerecht
geworden met de hedendaagse prijzen. Tja, tegenwoordig is er zo veel op de markt dat de behoefte
aan het eertijds zo befaamde Broodje Vlam voor
95% bestaat uit nostalgie. Hoewel het nog steeds
lekker is!

Broodje Vlam

Rob’s Eethuis broodje vlam(+saus) basisrecept maart 1978
t.b.v. saus: 1 afsluitbare emmer (10 l)
vlamsaus:
1l ketchup
1l curry
1l zigeunersaus
0,2 l ketjap manis (= zoet)
1 potje sambal oelek (0,1 l)
1 flinke scheut tabasco (1/4 flesje)
1 scheutje worcestershiresaus (niet noodzakelijk, wel beter)
1l ananasstukjes (blik)
0,5 l blikmandarijntjes
0,5 l water (max) (om alle flessen en emmers leeg te spoelen)
indien niet zoet genoeg (te zuur (door de ketchup)) meer ananassap toevoegen (evt. mandarijn))
mengen en afmaken naar smaak
alles nogmaals mengen en 1 dag laten trekken in afgesloten emmer (koelkast)
voor gebruik: nogmaals doorroeren
bereiding broodje vlam:
in koekenpan of braadpan saus opwarmen met gelijke hoeveelheid (gewicht) vlees [dik gesneden
ham + pekelvlees (en/of fricandeau)]
flamberen met vieux op broodje scheppen en af garneren met mayonaise, piccalilly en ½ schijfje
ananas
© Rob Caspers 03-03-1978

met (nu postume) dank aan Koos de Ruyter en Leen Houwer
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Een Muur in de Oude Jeroen

Door Willem Baalbergen

In Noordwijk Binnen staan twee grote kerken,
beide genoemd naar de heilige Jeroen. Het was
aan het begin van de 19e eeuw een dubbeltje op
zijn kant of het was er bij één gebleven. Het zag
er in die jaren naar uit dat de kerk in twee delen
zou worden gesplitst. Een deel voor de katholieke
en een deel voor de protestantse gelovigen van
het dorp. Alleen een hardnekkige pastoor en een
slimme dominee voorkwamen dit onzalige plan.
De jaren van de republiek en het koninkrijk onder Lodewijk Napoleon brachten grote veranderingen, ook in Noordwijk. Koning Willem de
Eerste vond bij zijn aantreden in 1813 een verarmd en verdeeld land, maar de republiek had
ook veel goeds gebracht. Een belangrijk wapenfeit is de godsdienstvrijheid die werd bereikt. De
macht, niet alleen van de adel, maar ook van de
protestantse kerk werd in die jaren gebroken.
Zowel de joden als de katholieken mochten vrij
hun geloof gaan belijden en kregen dezelfde rechten als de protestanten. Dit had gevolgen voor
de kerken die met de Reformatie in protestantse handen kwamen. In Noordwijk betrof dit de
Oude Jeroenskerk. Over het bezit van deze kerk
ontstond een jarenlange strijd, die met recht een
klucht genoemd kan worden.
Onderhandelingen
Kloos schrijft in zijn bekende boek iets over deze
jarenlange onderhandelingen, maar in zijn archief
is daarover veel meer te vinden. In 1798 werd
door het uitvoerend bewind van de Bataafsche
Republiek een bepaling naar buiten gebracht.
Katholieke kerken die rond 1570 door de protestanten waren overgenomen mochten niet zonder meer in hun bezit blijven. Tenzij men eigendomspapieren kon overleggen zou de kerk met
eventuele bijgebouwen eigendom worden van de
geloofsgemeenschap met de meeste leden in het

dorp of de stad. In Noordwijk aan Zee speelde dit
niet. De kapel is door de protestanten rond 1640
gebouwd op een stuk grond dat werd gekocht.
Voor Noordwijk Binnen lag dit anders. Daar is
de kerk zonder meer overgenomen (gestolen zeggen de katholieken) zonder enige vergoeding.
Aangezien het binnendorp, in tegenstelling tot
het zeedorp,bij de reformatie grotendeels katholiek is gebleven leek dat een gelopen zaak. Pastoor
Pouwels, die zich al in de Jeroenskerk de mis zag
opdragen, had echter buiten de waard, in dit geval
de inmiddels gepensioneerde dominee Abraham
van Royen, gerekend. De protestanten haalden
alles uit de kast om toch maar in het bezit van
`hun` kerk te blijven.
Vanuit het bewind in Den Haag werd bepaald dat
men er, uitgaande van de genoemde bepalingen,
met elkaar moest zien uit te komen. Om te beginnen werden de leden van de kerkgenootschappen geteld. Daar kwamen in eerste instantie de
volgende aantallen uit: 857 protestanten en 1128
katholieken. Dat leek een duidelijke uitkomst,
echter de protestanten roken `nattigheid`. Onder
leiding van het plaatselijke bestuur vond een nieuwe telling plaats met een verassende uitslag: 846
protestanten en slechts 836 katholieken. Dit laatste aantal werd naderhand nog wat opgevijzeld tot
849, dus de meerderheid, zij het met maar 3 zielen. De protestanten werden voor de keus gesteld,
of de kerk overdragen, of de katholieken schadeloos stellen. De kerk werd getaxeerd op 16.000
gulden, door de protestanten te betalen om in
het bezit van de kerk te blijven. Een derde mogelijkheid betrof het aankopen van de kerk door de
plaatselijke gemeente. Beide kerkgenootschappen
konden in dat geval van het gebouw gebruik gaan
maken. Die oplossing viel echter vanwege geldgebrek af.
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Gepalaver
In het laatste jaar van de 18e en het eerste jaar van
de l9e eeuw wordt er nog volop gediscussieerd en
ruzie gemaakt en dan valt het stil. In de stukken
valt er tot 1809 weinig meer over de zaak te lezen.
De protestanten blijven in die periode in het bezit van de kerk. In mei 1809 gaat een landelijke
commissie kerkelijke zaken er zich mee bemoeien.
Hoewel die van mening is dat `de kerk zeer oud
en groot is en in vele opzichten een bouwvallig
gevaarte` zijn de leden van deze commissie van
mening dat er nu een oplossing moet komen. Na
veel gepalaver en talloze bijeenkomsten wordt op
11 januari 1810 uiteindelijk een overeenkomst
opgesteld. Die houdt in dat de kerk zal worden
gesplitst in twee delen. De katholieken krijgen
het deel van de toren tot de pilaar waar de preekstoel staat. De protestanten behouden het andere
deel met het koor. Een dubbele spouwmuur moet
de schapen van de bokken scheiden. Daarnaast
wordt bepaald dat de protestanten een bedrag van
8000 voor hun deel moeten betalen aan de ka-

tholieke parochie. Op hun beurt moeten die voor
een nieuwe ingang voor de protestanten zorgen.
Al met al een voor de katholieken mooie uitkomst
die met enig tandengeknars aan de andere zijde
wordt ontvangen. Zij gaan bepaald niet van harte
akkoord. Zij laten weten dat `alleen de volharding
der roomsch-katholieken in hunne bovenmatige
vorderingen` tot dit resultaat hebben geleid.
Er wordt met de landelijke commissie een afspraak
gemaakt om op 7 maart 1810 de overeenkomst in
Den Haag te tekenen. De ondertekening wordt
echter op verzoek van de katholieken uitgesteld.
Zij hopen nog op een subsidie van Lodewijk Napoleon. Dit uitstel wordt hen echter fataal. Keizer
Napoleon lijft op 9 juli het Koningrijk Holland
in bij Frankrijk. Daarbij worden alle afspraken en
overeenkomsten die nog niet zijn vastgelegd ter
zijde geschoven. Zo bleef de Jeroenskerk, anders
dan de kerk in Voorhout, verschoond van een
scheidingsmuur en staan er twee Jeroenskerken in
Noordwijk.

Op zoek naar het ‘Gulden boek
van de badplaats Noordwijk’
Dit jaar bestaat de badplaats Noordwijk aan Zee
150 jaar. De Gemeente Noordwijk, Noordwijk
Marketing (voorheen de V.V.V.), maar veel andere personen en instanties zijn bezig met organiseren van evenementen en het uitgeven van
publicaties over deze anderhalve eeuw aan rijke
historie. Dit is niet heel gek. Het badleven heeft
Noordwijk groot gemaakt, dat is wel te stellen.
Helden van het eerste uur, zoals uitbater Willem
van Konijnenburg, badman Piet Bedijn, burgemeester C.L.C.W. Pické en hotelhouder Heinrich
Tappenbeck, worden ook nu nog geëerd voor hun
moeite die zij in de badplaats hebben gestoken.
Zij worden genoemd in magazines, artikelen en
interviews met diverse hoogwaardigheidsbekleders.

Door Koen Marijt
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Heldenverering
Deze ‘heldenverering’ is echter niet nieuw. In
1911 schonk jonkheer mr. L.A. van Schuylenburch, op dat moment bestuurslid van de V.V.V.
te Noordwijk, een Gulden boek van de badplaats
Noordwijk aan diezelfde vereniging. Het was een
soort herdenkboek, eenmalig uitgegeven en bestemd voor o.a. handtekeningen voor personen
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
badplaats. Daarnaast zou het ‘luxe memorieboek’
zoals Kloos dat in zijn Loop der eeuwen omschrijft
ook voorzien zijn van diverse tekeningen van de
eerder genoemde helden, maar ook van Adriaan
Dorsman en gemeentesecretaris Egbert de Groot.
Zeer interessant, daar van laatst genoemde tot op
heden geen bekende foto of afbeelding bestaat!
De tekeningen zijn afkomstig van Leo Klein Diepold, Ludolph Berkemeier maar ook Leon Senf
heeft zich niet onbetuigd gelaten. Hij tekende
de watertoren van Noordwijk, waarschijnlijk een
unieke afbeelding.
Ook Albert Verwey, een der grootste dichters,
heeft een bijdrage voor het boek geleverd met zijn
bekende gedicht uit 1911 ‘Aan Noordwijk’ (“Zoo
zijn al uw seizoenen / Begeerenswaardig, / Waren
maar tot verzoenen / Uw menschen vaardig.”).
De bedenker van het boek, de eerdergenoemde
Van Schuylenburch was overigens een behoorlijk
druk baasje. Hij was in 1911 niet alleen burgemeester van Bennebroek en Noordwijkerhout,
maar tevens ook nauw betrokken bij de Naamloze Vennootschap Hotel-Maatschappij Noord-
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wijk aan Zee. Daar bekleedde hij een bestuurlijke
functie. Deze maatschappij zorgde voor de bouw
van het imposante Palace Hotel in 1912. Zo was
het in die tijd niet geheel ongebruikelijk om privé aangelegenheden te combineren met officiële
functies. Een soort koning-koopman idee.
Bruinlederen Kaft
De vraag is echter: waar is het boek gebleven? In
het Straatnamenboek van Noordwijk, geschreven
door Ton Meijer, wordt vermeld dat het boek
inmiddels is verdwenen. Bij een brand? Ergens
opgeslagen? Meegenomen en voor veel geld op
een veiling aangeboden? Of echt voor altijd verdwenen? Heel even dacht ik hem te hebben gevonden. Op een zonnige dinsdagmiddag in het
voorjaar. Ergens in Noordwijk op een zolder vol
uniek materiaal. Maar helaas. De zoektocht gaat
voort! Dus, kijk vooral uw zolder eens goed na
want mocht het Gulden boek van de badplaats
boven komen, dan zou dat niet alleen de vondst
van de eeuw zijn, maar tevens een fantastisch stuk
historie. Hoe kan het boek eruit zien? Welnu, het
is minstens honderd jaar oud en heeft een gulden
titel met een gepolychromeerd (met veel kleuren)
wapen van onze gemeente op een bruinlederen
kaft. Een afbeelding zou wonderen doen bij de
zoektocht, maar zover ik weet bestaat die niet.
Mocht u trouwens ook informatie of fotomateriaal van gemeentesecretaris Egbert de Groot in
uw bezit hebben, dan hou ik mij van harte aanbevolen!uw bezit hebben, dan hou ik mij van harte
aanbevolen!
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Wie ontwierp Hollander?
Pension Hollander
Het pension dat aannemer C. den Hollander in
1910 aan de Noordboulevard bouwde behoorde
samen met de hotels Noordzee, Palace en Huis
ter Duin tot de meest opmerkelijke en beeldbepalende gebouwen uit de eerste fase van de badplaats. Het meest in het oog springende aan het
wigvormige gebouw, dat bestond uit een vleugel
aan de Noordboulevard en een zuidvleugel aan
de Schoolstraat, was de samenkomst van deze
vleugels. Deze was niet haaks, maar afgerond. Eigenlijk had deze gevelhoek nog bekroond moeten worden door een achtkantig torentje, maar
dat werd niet uitgevoerd. De architectuur van
het gebouw was sober maar zeer zorgvuldig. De
architectonische kenmerken, zoals de halfond afgesloten gevelopeningen, de strokenvensters en de
bovenramen die een kleine roedeverdeling hadden waren kenmerkend voor de bouwtijd.
De interieurindeling van Hollander werd bepaald
door de centrale hal die toegankelijk was vanuit de
entrees in de beide vleugels. In de hal kwamen de
twee gangen vanuit de vleugels samen en bevond
zich het ruim opgezette trappenhuis. Vanuit de
hal was ook de grote eetzaal in de afgeronde hoek
te bereiken. Het uitzicht vanuit deze zaal moet
geweldig zijn geweest. In de vleugels bevonden
zich de kamers voor de gasten, de keuken was in
de zuidvleugel geplaatst. Recht daaronder, in het
souterrain met bergplaatsen en de wc’s voor het
personeel, bevond zich een bijkeuken. Alle grote
kamers op de begane grond, aan de voorzijde van
de vleugels, hadden toegang tot een eigen deel van
de veranda. Zowel op de begane grond waren toiletten, op de kopse kanten van de vleugels, maar
er was maar één badkamer voor het hele hotel.
Deze bevond zich op de begane grond. Al met
al een eenvoudig, maar zorgvuldig vormgegeven
bouwwerk. Na aanpassingen in de decennia na de

Door Michel van Dam

bouw moest het in de jaren ‘70 plaats maken voor
het Heemborgh-complex.
Maar wie was nu eigenlijk verantwoordelijk voor
het ontwerp van Hollander? Dat was tot voor kort
nog onduidelijk.
Architecten en aannemers
Aannemers, meestermetselaars en -timmerlieden
waren tot aan de negentiende eeuw verantwoordelijk voor het aanzien van Noordwijk aan Zee.
Zij ontwierpen, bouwden en verbouwen alle panden in het vissersdorp. Het architectenvak zoals
wij dat kende ontstond rond het midden van de
achttiende eeuw maar was rond het einde van de
negentiende eeuw pas echt geprofessionaliseerd.
In de eerste fase van de badplaats (1866-1945)
werd in de dorpskern nog vooral gebouwd en verbouwd onder architectuur van lokale aannemers
zoals De Bes, Verloop en Hollander. De ontwerpen van de villa’s, pensions en hotels die in deze
tijd aan de boulevards en in de duinen verrezen
werden veelal geleverd door architecten van naam.
Architect Henk Jesse
Eén van de architecten die bepalend was voor het
nieuwe dorpsgezicht was de Leidse architect Henk
Jesse. Hij was zeer actief in de regio en ontwierp
talloze gebouwen in Leiden, Katwijk en Noordwijk. Bekende Noordwijkse werken van hem zijn
het Hotel Noordzee en De Punt, op de kop van de
Hoofdstraat. Maar hij ontwierp ook de bekende
villa’s Duna (gesloopt in 1999) en Marezate.
De karakteristieke vormentaal van deze gebouwen
deden vermoeden dat Jesse wel eens verantwoordelijk kon zijn geweest voor het ontwerp van Hollander. Het gebouw wordt echter nergens vermeld
in de beschreven werken van Jesse. En aangezien
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Het iconische pension Hollander. Eén van de fraaiste gebouwen van de badplaats.

De zijgevel van Hollander op de oorspronkelijke bouwtekening. Het torentje werd nooit uitgevoerd.
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Den Hollander aannemer van beroep was kon
het ook niet worden uitgesloten dat hij zelf het
ontwerp had gemaakt en daarvoor rijkelijk had
geciteerd uit de werken van Jesse. De architectuur
van de nieuwe gebouwen die in het dorp verrezen
hebben zo hun invloed gehad op de ontwerpen
van de lokale aannemers.
Op de oorspronkelijke bouwtekeningen van Hollander, die zich in het Regionaal Archief Leiden
bevinden, prijkt slechts één naam en dat is die
van C. den Hollander. Den Hollander zal zelf dus
het ontwerp geleverd hebben. Toch? Het bleef wat
onbevredigend.

dus wel door Jesse zijn ontworpen. Bleef alleen de
vraag over waarom de signatuur van Jesse ontbrak
en zijn naam verder in de documenten nergens
voorkwam. Een korte speurtocht naar bouwtekeningen van Jesse leverde diverse ontwerpen op die
hij in samenwerking had gemaakt met architect
Splinter. Alleen de naam van Splinter staat op
deze vermeld, de signatuur van Jesse ontbreekt,
maar het handschrift in onmiskenbaar dat van
Jesse. We kunnen er nu dus van uitgaan dat het
ontwerp van Hollander een samenwerking is geweest tussen Jesse en Hollander en dat het ontwerp aan Jesse kan worden toegeschreven.

Architectentekeningen
Op dit moment wordt door Koen Marijt en ondergetekende hard gewerkt aan een nieuwe en
diepgravende publicatie over de ontwikkeling van
Noordwijk aan Zee tot Badplaats. Bij het lichtten
van de bouwdossiers, als onderdeel van het onderzoek naar de bouw- en architectuurgeschiedenis
van de badplaats, viel mij op dat iedere actieve
aannemer en architect zijn eigen karakteristieken voor de bouwtekeningen hanteerde. Aan de
hand daarvan heb ik enkele ongesigneerde bouwtekeningen en ontwerpen kunnen toeschrijven
aan bepaalde aannemers. Ik besloot de tekening
van Hollander er nog eens bij te pakken en die
te vergelijken met het ontwerp van De Punt dat
Jesse in 1911 leverde. Tot mijn verrassing was het
handschrift overeenkomstig. Hollander moest

De geveltypografie en de handschriften van Jesse.

Villa Vera?
Rijst nu de vraag of de eerste villa die in het zeedorp werd gebouwd, de houten Villa Vera (1888),
ook door Jesse werd ontworpen. De typografie
van de naam op de gevel lijkt wel erg op het handschrift van Jesse. Wordt vervolgd (hopelijk).
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De Noordwijkse visserij in de
negentiende eeuw

Deel I : De bomschuit in actie - door Koen Marijt

Bij het lezen van de titel van dit artikel zal menig
lezer van de Blauwdotter zich goed achter de oren
krabben. Alweer een stuk over de Noordwijkse
visserij? Alweer een stuk dat gaat over het logge
optreden van de bomschuit? Is daar al niet genoeg
over verschenen? Hun reactie is deels terecht.
Over de Noordwijkse visserij en daarbij horende
ook de bomschuit, is sinds het verschijnen van de
Blauwdotter al veel geschreven. Zo heeft u in editie 38 kunnen lezen over het leven aan boord van
een Noordwijks visserschip rond 1910/1911. Een
zeer interessant stuk wat laat zien hoe het zware
leven aan boord van een visserschip geweest moet
zijn. Vers voedsel was binnen enkele dagen op en
aan enig comfort ontbrak het geheel.
Ook is het een en ander over de visserij tijdens
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) verschenen.
Gerard de Lange schreef in editie 172 van de
Blauwdotter over de gevaren die de vissers meemaakten op hun tocht. Naast onheil voor slecht
weer en stormen op zee, kwamen daar tijdens de
oorlog nog mijnen en Duitse onderzeeboten bij.
Dat het risico op zee groot was, bleek terecht.
Door toedoen van een zeemijn liep de Noordwijkse logger Johanna Jacoba op 28 november
1917 op een mijn. Hierbij vonden alle opvarenden de dood.
Naast de Blauwdotter zijn er in de loop der jaren
door Noordwijkse historici boeken en artikelen
geschreven die het vissersleven van Noordwijk beschrijven. In de Atlas van Noordwijk, Noordwijk
aan Zee en op de Geest en het werk van Kloos,
Noordwijk in den loop der eeuwen, komt het thema
veelvuldig onder de aandacht. Dit is niet geheel
vreemd. Tot 1700 was de visserij en de daarbij be-

Prent uitgegeven door D.J. Couvee “Ten voordeele
der Vereeniging tot Ondersteuning van Weduwen
en Wezen van verongelukte Visschers te Katwijk
en Noordwijk aan Zee in 1868.” Onder de prent
staat een gedicht van dominee E.Laurillard (18301908) uit Amsterdam: “Gods hand gebiedt den
storm, Gods hand ontboeit de baren / O sterveling (aanschouwt) vol eerbied’s Heeren kracht /
En mocht gij twijflend staan, omdat door storm en
winden / In menig huis en hart de rouw wordt uitgebracht / Bedenk dat velen dan, door broederzin
bewogen / Gereed zijn om te doen al wat de smart
verzacht. / En dat het minnend hart een blijk is van
Gods liefde / Gelijk het rouwend hart terugwijst
op Gods macht.”

horende nijverheid van onschatbare waarde voor
de dorpelingen van beide dorpen. Beide dorpen?
Tegenwoordig een gemeente, maar in de negentiende eeuw dikwijls nog door het bestuurlijke
apparaat als twee aparte dorpen aangekondigd.
Zo liet de eerste burgemeester van Noordwijk, J.J.
Schäffer, zich in officiële paparassen uit 1824 geregeld omschrijven als ‘de burgemeester van beide
Noordwijken.’ Ook tegenwoordig zien Zeeërs en
Binders hun dorpen gescheiden.
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Een globaal overzicht biedt ook Zilver in de netten, onder redactie van Willem Baalbergen. Hij
maakte gebruik van informatie en kwantitatieve
gegevens uit het werk van Noordwijk als vissersplaats, bijeengebracht door H. van der Niet, W.J.
Varkevisser en A.W. Weelen. Allen schrijven zij
over deze bijzondere tak van nijverheid, een zeer
arbeidsintensieve sector waarbij de inkomsten van
de visser na elke zeetocht fluctueerde. ‘Hard voor
weinig’ zou een kreet van de Noordwijkse visserman uit deze tijd kunnen zijn.
De Negentiende Eeuw
Toch ontbreekt naar mijn mening nog een artikel of hoofdstuk over de Noordwijkse visserij wat
specifiek over de negentiende eeuw gaat. Waarom
is deze negentiende eeuw zoveel bepalender of belangrijker geweest dan andere eeuwen? Daarvoor
is een aantal redenen aan te wijzen. De negentiende eeuw, ook wel de IJzeren eeuw genoemd,
kenmerkt zich als de eeuw waarin het Koninkrijk
der Nederlanden tot stand kwam (1813), waar de
modernisering van het land begon en waar het
liberalisme van Thorbecke vanaf 1848 voor veel
verandering zorgde in het politieke bestel. Dit liberale gedachtegoed zou ook zijn invloed hebben
op de economie, de visserij en zelfs het armenwezen in Nederland. Deze armenzorg speelde een
bijna dagelijkse rol in het leven van de armlastige
vissersfamilies.
Daarnaast hebben interne en externe factoren in
diezelfde visserij in de negentiende eeuw ervoor
gezorgd dat Noordwijk, in contrast met andere kustdorpen zoals Katwijk en Scheveningen,
na 1929 geen vissersdorp meer zou zijn. Externe ontwikkelingen zorgden voor een schijnbare
tegenstelling in de Noordwijkse visserij. Aan de
ene kant grote veranderingen, aan de andere kant
ook weer niet. De komst van lichtere visnetten, de
ontwikkeling van de logger in Nederland in 1866
en het afbreken van het kaakmonopolie in 1857
met de daarbij behorende liberaliserende invloed
zijn van grote invloed geweest. Tezamen hebben

zij gezorgd voor grote economische, sociale, technologische en ook fysieke veranderingen in de vissersdorpen langs de Nederlandse kust.

`Hierbij kunnen we in het kader van 150 jaar
badplaats dit jaar, ook een externe factor zoals
de opkomst van het bad- en kusttoerisme vanaf
1866 in Noordwijk niet achterwege laten. Met de
komst van de eerste badgasten merkten de lokale
inwoners dat er geld te verdienen viel. Er vond
een wisselwerking plaats tussen de visserij en het
toerisme, waarbij het toerisme als sterkste uit de
strijd kwam. Hoteliers zoals Willem Hendrik van
Konijnenburg en Willem van Beelen waren niet
alleen in het toerisme betrokken, tevens waren zij
als reder actief en hadden enkele bomschuiten onder hun bewind. Toen het er eenmaal naar uitzag
dat in het toerisme en niet in de visserij het meeste
geld was te verdienen, stapten zij over.
Tenslotte moeten we in een artikel over de visserij
in de negentiende eeuw de miserabele omstandigheden van de vissersgezinnen niet vergeten. Zoals
vaak bij historische verhalen worden helden geëerd, namen van grote personen onthouden, maar
worden de gewone man en vrouw vergeten. Ook
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dit is een aspect dat meer aandacht verdiend. Met
name over de rol die vrouwen en kinderen in de
visserij speelden dient nog het een en ander uit
de boeken worden gedaan. De vissersvrouwen,
weken wachtend op hun man, hopende dat deze
veilig thuis zouden komen. De kinderen, geen tijd
om te spelen, maar op hun vierde levensjaar al aan
het werk om netten te boetsen. Altijd te weinig
geld, altijd die onzekerheid. Armoede en honger
waren er aan de orde van de dag en de grens tussen leven en dood was flinterdun. De negentiende
eeuw was bij uitstek de eeuw geweest waarin grote
sociale veranderingen en voorzieningen zouden
ontstaan. Ook voor de visserij speelde ze een rol,
doch erg gematigd en zeker niet voor iedereen.
Aspecten die men in onze huidige tijd nog vaak
ten onrechte vergeet.
Reglementering van de visserij
Zoals reeds genoemd bleef de visserij samen met
haar nevenactiviteiten tot 1700 de hoofdbron van
inkomsten van de gemeente Noordwijk.1 Daarna
ontstond een kentering. Dit had te maken met
de massale opkomst van kwekerijen voor de kruidenteelt in de eerste helft van de achttiende eeuw.
Al vanaf de zestiende eeuw stond Noordwijk bekend vanwege de teelt van kruiden en werden
deze voor medicinale redenen gebruikt. Inwoners
die voorheen werkzaam waren in de visserij of
een van haar nevenactiviteiten, meenden dat zij
door de grote vraag naar kruiden na 1700 met de
kruidenteelt meer geld konden verdienen. Vissers
maakten daarom de overstap van de visserij naar
de kruidenteelt. Zij prefereerden werk aan de wal
boven het wisselvallige en gevaarlijke bestaan op
zee.2 Ook de bloementeelt, die weliswaar pas in
de negentiende eeuw op gang kwam maar zeer belangrijk bleek, deed veel dorpelingen overstappen
van de visserijsector.
Alleen in Noordwijk aan Zee waren de banden
1
2
3
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met de visserij in de achttiende en negentiende
eeuw nog sterk, alhoewel dit al vrij spoedig een
armzalig bestaan werd. Met de komst van de Bataafse Republiek in 1795, en daarna met de komst
van de Fransen was het gedaan met de bloei van
de Nederlandse visserij. Ook de Noordwijkse visserij raakte hierdoor in het slop. Het werd door
de aanhoudende oorlog tussen de Fransen en de
Engelsen op zee steeds gevaarlijker om tot visserij
over te gaan. Daarnaast werd in 1801 de Haringwet ingevoerd. Zij omvatte alles wat te maken had
met de reglementering van de zoutharingvisserij.
Een van de punten was het kaakverbod voor de
kustdorpen aan de Zijde (de kustdorpen langs de
Hollandse kust, zoals Scheveningen, Katwijk en
ook Noordwijk). Om te begrijpen wat dit kaakverbod precies in hield moeten we teruggrijpen

op reglementen uit de zestiende eeuw.
Stedelijke overheden hadden in de zestiende eeuw
gemerkt dat de gekaakte en gezouten haring uit
de Nederlanden erg geliefd was in andere landen
vanwege de uitstekende kwaliteit van het product.
3
Haring was hét exportproduct van de Republiek. Wilde men de kwaliteit en daarmee de leidende positie op de markt echter behouden, dan
moesten er bepaalde voorschriften zijn voor kwaliteitsbehoud van de haring. De stadbestuurders
poogden allerlei maatregelen in te voeren om de
kwaliteit van de gezouten haring te waarborgen.

Van der Niet, Varkevisser en Weelen, Noordwijk als vissersplaats, 12.
Van der Niet, Varkevisser en Weelen, Noordwijk als vissersplaats, 13.
Ibidem.
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De maatregelen werden nog weleens overschreden
en mede daardoor vaardigde Karel V. in 1519 het
‘Placaet ende Ordonnantie op ’t Stuk van den Haringhvaert, ’t Branden van de Tonnen en ’t Souten
van den Haringh’ uit. 4 Het was een privilege op de
haringvangst, voorbehouden aan de vissersdorpen
van de Zeeuwse en Zuidhollandse wateren en de
Zuidzeekust.

teerde. Het had een negatief effect op de Noordwijkse visserij. Dit is terug te zien in het aantal
Noordwijkse bommen wat ter visserij uitvoer.
Voeren er in 1791 nog vijftien schuiten uit, slechts
tien jaar later waren dat er nog maar drie. Naast
dit verbod hadden ook de aanhoudende oorlogen
ter land en ter zee hun negatieve effect op de visserij. De Fransen en Engelsen maakten elkaar op zee
het leven zuur en daarbij liepen ook schepen uit
de Nederlanden kans om slachtoffer te worden.
Het behoeft weinig uitleg dat ook deze ontwikkelingen erg nadelig waren voor de vissers en hun
gezinnen. Veel vissers ‘bleven op zee.’

De Noordwijkse vissers vielen buiten het privilege en werden zelfs verboden om gekaakte haring
aan wal te brengen. Zij mochten wel steurharing
lossen: dit was niet gekaakte haring. Probleem
hierbij echter was dat een ongekaakte haring beperkt houdbaar was. Hierdoor konden de vissers In maart 1802 werd de Vrede van Amiens gezich alleen toeleggen op de lokale vismarkten. Wel tekend, nog voor het begin van het visseizoen.
mochten de vissers hun vis roken, een techniek Voor de vissers hoopvol want het impliceerde dat
die ook werd toegepast om de vis langer te con- de rust op de zee weer hersteld zou worden. Het
serveren. Hier was echter minder vraag naar dan bleek een terechte constatering, ook als we kijken
de verse haring en leverde naar verhouding ook naar de Noordwijkse vlootomvang van 1802 in
minder op. 5					
vergelijking met het jaar daarvoor. In 1801, toen
		
de oorlog nog in volle gang was, voeren slechts
In de zeventiende eeuw werd het verbod op het drie Noordwijkse schepen uit. Hierbij waren de
aanbrengen van gekaakte haring op de markt door stuurlieden Engel van der Wiel, Pieter Vink en
Noordwijkse vissers weleens ontdoken. Zij kon- Dirk Mooijekind aanwezig. Na de getekende vreden met de verse haring immers meer verdienen. de kozen maar liefst elf bommen het ruime sop.
Dit bleek de stedelijke overheden op dat moment
niet erg te deren, daar de gehele economie in die Na inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810
eeuw opbloeide. Toen in de tweede helft van de werd de situatie niet beter. Het enige bestaan wat
zeventiende en in de gehele achttiende eeuw de kustdorpen in die tijd nog hadden werd aan banHollandse economie stagneerde en ook de visserij den gelegd door de Franse autoriteiten. Met de
met een crisis te maken kreeg, werd het verbod totstandkoming van het Koninkrijk der Nederstrenger gehandhaafd. Zo werd het vanaf 1751 landen in 1813, leek het er voor de vissers ietwat
voor de Noordwijkse vissers niet meer mogelijk rooskleuriger uit te zien. Nu de Fransen waren
om mee te doen in de haringhandel gericht op verdwenen, dachten zij dat ook de Franse regels en
gekaakte vis. 6
wetten losgelaten zouden worden. Niets was minder waar. In 1818 had Koning Willem I door midDe Franse tijd
del van een nieuwe wet wederom beschermende
Zo keren we weer terug naar 1801, toen de in- maatregelen voor de gehele Nederlandse visserij
gevoerde Haringwet al het voorgaande reglemen- ingevoerd. Het monopolie voor het aanbrengen
Ibidem, 14.
Den Heijer, Scheveningse haringvissers, 14.
6
L.M. Akveld, ‘Noordzeevisserij,’ in: Gustaaf Asaert, Maritieme geschiedenis der Nederlanden. Deel 3
(Bussum 1977), 326.
4
5
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van haring, dat was voorbehouden aan de ‘Groote
Visscherij’, betekende opnieuw dat de vissers uit
Katwijk, Scheveningen en Noordwijk geen haring
aan de wal mochten brengen. Volgens historicus
A. Beaujon, die over de Noordzeevisserij schreef,
kwam er hierdoor veel kritiek van de vissers, ook
uit Noordwijk. In de jaren ’20 van de negentiende
eeuw overspoelden de Schotse, Duitse en Noorse
haring de Europese markten. Zij concurreerden
hevig met de Hollandse haring. De ingevoerde
maatregelen van Willem I hadden zo hun negatieve weerslag op de haringhandel.
Vanaf 1813 was het een slechte periode voor de
visserij te Noordwijk. De omvang van de Noordwijkse vloot en de vangsten konden enorm verschillen. 7 De vangsten per seizoen vielen tegen
en ook de nijverheid had hier erg veel last van.
De vissers kregen het zwaar te verduren. Daardoor
heerste er in Noordwijk aan Zee grote armoede.
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In een periode waarin grote gezinnen van om
en nabij tien kinderen standaard waren, was het
moeilijk rondkomen.
Dominee Haverkamp
In 1824 was de situatie in Noordwijk aan Zee zo
schrikbarend dat Arent Haverkamp (1773-1835),
dominee te Noordwijk, een brief stuurde aan koning Willem I met het verzoek om hulp. Na twaalf
jaar van tegenspoed in de visserij was Noordwijk
aan Zee in diep verval geraakt. Zo schreef hij weemoedig aan de koning: ‘De visscherslieden zwichtten met zware huisgezinnen onder dien last der armoede worden moedeloos onder het doorstaan van
gebrek en kommer’
Haverkamp zag in zijn eigen gemeente geen kans
om te investeren in de visserij of herstelplannen te
kunnen uitvoeren. Er waren nog weinig reders in
Noordwijk over en ook de vermogende inwoners,
die eventueel in de visserij zouden kunnen investeren, waren naar elders vertrokken. Haverkamp
richtte zich daarom tot de koning. 8 Hij verzocht
hem om een subsidie te geven voor de bouw van
vier bomschuiten om zo op die manier de visserijsector te ondersteunen. Dit verzoek werd door de
koning ingewilligd. 9
De aanvraag van Haverkamp rond deze tijd kwam
niet toevallig. In 1824 werd de Nederlandsche
Handel-Maatschappij (NHM) op initiatief van
de koning opgericht. De doelstelling hiervan
was het bevorderen van de handel, scheepvaart,
scheepsbouw en visserij. Deze sectoren zag de
koning als belangrijkste voor de Nederlandse
economie. 10 Het initiatief van het Noordwijkse
plan kan gezien worden binnen het kader van de
gevoerde NHM-politiek: bevorderen van eigen
economische sectoren. Met de gesubsidieerde

Salman, Noordwijk, 275.
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 2440, brief Arent Haverkamp gericht aan Koning Willem I inzake
herstelplannen visserij Noordwijk aan Zee.
9
Van der Niet, Varkevisser en Weel, Noordwijk als vissersplaats, 14.
10
Filarski en Mom, Van transport naar mobiliteit, 89.
7
8
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gelden konden namelijk vier bomschuiten op een
Noordwijkse werf worden gebouwd. Deze werden
uitgerust door de lijndraaiers en taanderijen die in
het dorp gevestigd waren. 11
Daarnaast werd in het eigen dorp naar geschikte
zeelui gezocht. Op die manier hoopte men dat
de werkgelegenheid zou stijgen. Alleen bij gebrek
aan goed personeel werd naar een van de andere
kustplaatsen gekeken om daar scheepslui te werven. De vier bomschuiten werden onder een rederij geplaats, met daarbij een boekhouder aan het
hoofd die tevens als commissaris optrad. Volgens
Haverkamp zou deze uit de ‘braafste en geschikste
der ingezetenen van Noordwijk aan Zee moeten
komen.’ Het oog viel op Jan Kemp, inwoner van
het zeedorp. Saillant detail is dat Kemp tevens
diegene was die in 1819 in de Leidsche Courant
als eerste adverteerde met een badkoets te Noordwijk. Deze had hij speciaal in Engeland laten vervaardigen.
Het gemeentebestuur had zich echter niet geheel
afzijdig gehouden als het ging om armoede en armenwezen in Noordwijk. In 1825 werd ten behoeve van de hulp, die in het zeedorp nodig was,
een collecte onder de bewoners uit Noordwijk
Binnen gehouden. Het bijeengebrachte geld werd
gebruikt om de levensomstandigheden van de
in nood verkerende vissersfamilies te verbeteren.
12
Er werd zo toch iets door de gemeente aan de
zorgelijke toestand van het zeedorp gedaan. Zulke
initiatieven werden in geheel Nederland geïnitieerd: ‘Dan herinnerde het grote publiek zich dat wie
zijn brood met vissen langs de kust moest verdienen

geen vetpot had en dan waren de burgers van ons
land bereid hun beurzen te openen om de nood te
helpen ledigen.’
De ingevoerde herstelplannen van Haverkamp
hadden enkele jaren later echter niet het gewenste
effect. Door tegenvallende vangsten tussen 1831
en 1838 bleef de situatie in het zeedorp nijpend.
Zo schreef het gemeentebestuur in 1831: ‘’de toestand van Noordwijk aan Zee is het afgelopen jaar
niet verbeterd…de haringvaart door vier schuiten
gedreven is totaal mislukt.’’ 13 Volgens de officiële
rapporten van de gemeente nam ook de armoede onder de vissersbevolking in 1836 nog hand
over hand toe.14 Deze situatie bleef een aantal jaren achtereen aanhouden. Volgens J. van der Aa,
auteur van het Aardrijkskundig Woordenboek der
Nederlanden, was Noordwijk aan Zee in 1846:
‘’…een tamelijk dorp, waar men 150 h. [huizen] en
nagenoeg 1000 inw. [inwoners] telt, die meest in de
kust en haringvisserij een zeer sober bestaan vinden,
zijnde de armoede er tegenwoordig groot is.’’ 15
Tussen 1831 en 1841 schommelde het aantal actieve bomschuiten tussen de vier en de acht schepen. 16 In deze jaren mislukten om onbekende redenen veel vangsten. Dat gold echter niet voor alle
drie de visserijen die door de Noordwijkse vissers
werden beoefend. Alhoewel zowel de beugvaart
als ook de haringvangst in 1835 totaal mislukten,
bleek de schrobnetvisserij in dat jaar niet onvoordelig geweest.17 Rond het midden van de negentiende eeuw werd de beugvaart zelfs helemaal niet
uitgevoerd. Door herhaalde mislukkingen in vorige jaren waren er namelijk geen matrozen meer

ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 2440, brief Arent Haverkamp gericht aan Koning Willem I inzake
herstelplannen visserij Noordwijk aan Zee.
12
Salman, Noordwijk, 223.
13
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1790, algemeen verslag der gemeente 1831.
14
Ibidem, inv.nr. 1790, algemeen verslag der gemeente 1836.
15
J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (Gorinchem 1846), 297.
16
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1790, algemene verslagen der gemeente 1831-1841.
17
Ibidem, inv.nr. 1790, algemeen verslag der gemeente 1835.
18
Ibidem, inv.nr. 1791, gemeenteverslag 1854.
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te vinden die de schepen wilden bemannen.18 Of
zij legden zich toe op een van de andere visserijen,
of zij trokken naar andere vissersdorpen waar de
verdiensten beter waren. De Noordwijkse overheid probeerde al sinds de achttiende eeuw iets
tegen dit probleem te doen. Zo werd in 1718 een
waarschuwing afgegeven voor vissers die zich toch
op vissersschepen uit andere kustdorpen begaven.
Werden de Noordwijkse vissers daar ontdekt, dan
werden zij uitgesloten van armenzorg en konden
zij zelfs het inwonerschap van Noordwijk kwijtraken.19
In de eerstkomende Blauwdotter deel II van dit artikel. Dan zullen de ontwikkelingen van na 1850 besproken worden met o.a. de armenzorg en technische
verbeteringen van de visserij.
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Nota Bene
De gebruikte foto’s zijn grotendeels ontleend aan
maritiem digitaal en betreffen de periode aan het
einde van de 19e eeuw.

Voetbalvlegels aan de
Lageweg
Door Peter Mulder
De voetbalclub SJC (Sint Jeroens Club) is tegenwoordig een eerzame eersteklasser in West II (op
het moment van schrijven zelfs met perspectieven
op een plaats in de hoofdklasse volgend jaar).
ASC (Ajax Sportman Combinatie) is van oudsher een Leidse club, maar speelt al jaren in Oegstgeest. Een eerzame derdeklasser in West II.

Maar eerzaam ging het tussen beide clubs niet
toe op zondag 23 maart 1941 aan de Lageweg in
Noordwijk. De plaggen moeten er in de rondte
hebben gevlogen, het lawaai was zelfs tot in Rotterdam te horen, want zelfs het Rotterdamsch
Nieuwsblad was het allemaal niet ontgaan.

Het Eerste van SJC in 1940. Verschillende spelers
deden in maart 1941 ook mee tegen ASC. Op de
foto staand van links naar rechts: Theo van den
Berg, Kees van den Berg, J. Groenewoud, Thomas Ruijgrok, Antoon Caspers en Gijs van Dam.
Zittend: Theo Steenvoorden, Theo Hoogervorst,
doelman Dries Broekhof, Jan van der List en Jaap
Groenewoud.

De (katholieke) Leidsche Courant probeerde het
allemaal nog een beetje minder erg te maken dan
het was, maar toch. De wedstrijd tussen SJC en
het Oegstgeestse ASC liep op zondagmiddag 23
maart 1941 verschrikkelijk uit de hand. Volgens
de Leidsche Courant liet de verstandhouding
aan weerszijden veel te wensen over. Dat moest
al begonnen zijn bij de eerdere confrontatie dat
seizoen in Oegstgeest, toen beide partijen ook de
ene irritatie op de andere hadden gestapeld. Enkele SJC-spelers hadden ‘foutief gereageerd’ op het
‘te forsche spel’ van ASC-zijde en het had allemaal
voorkomen kunnen worden als de scheidsrechter
beter en tijdiger had ingegrepen. Maar goed, de
Leidsche Courant moest toegeven dat sportmensen om te beginnen zichzelf moeten kunnen beheersen, anders was het einde zoek.
Inkleuring
Wat er feitelijk gebeurde was dat Mooijekind
en Groenewoud scoorden voor SJC, maar dat
de wedstrijd desondanks met 2-3 verloren ging.
Van Dam werd het veld uitgestuurd (volgens
de Leidsche Courant alleen maar omdat hij een
‘dreigende houding’ had aangenomen naderwijl
‘op forsche wijze te zijn aangevallen’). Hetzelfde
lot onderging doelman Broekhof van SJC, die
zich in woord en gebaar kritisch over de scheids
zou hebben uitgelaten. Alles volgens de Leidsche
Courant. Verslaggevers van andere kranten hadden die feiten ook gezien, maar gaven er een geheel andere inkleuring aan.
Het Rotterdamsch Nieuwsblad was zeer uitge-
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sproken en verwees al naar de heenwedstrijd,
waarin 3 (drie!) 3 SJC-ers het Oegstgeestse veld
waren uitgestuurd en dat er nu sprake was van
een regelrechte vergeldingsactie. ASC-ers liepen
bloedende wonden op (die door hun trainer
verbonden moesten worden), de kantinejuffrouwen deden ook mee door geen thee in de rust te
schenken en wederom werden 2 SJC-ers het veld
uitgestuurd. Na afloop moest de scheidsrechter (J.
Wassenburg uit Leiden!) het ook nog ontgelden,
kortom Noordwijk was bezig met zijn eigen oorlogje, waarbij noch de spelers, noch de staf, noch
het publiek zich van hun beste kant lieten zien.
Hooliganisme nabij de Hoogeveensche Polder.
Het Leidsch Dagblad schreef onder de kop “Voetbaldrama in Noordwijk”, dat SJC iets op de mat
had gelegd dat in alle opzichten afweek van het
gebruikelijke voetbal: “Het is van het begin tot
het einde een aaneenschakeling geweest van volkomen ontoelaatbaar spel. Haken, natrappen,
doortrappen wanneer een rood-zwarte speler op
den grond lag, waren aan de orde van den dag.”
Verderop memoreerde het Leidsch Dagblad
eveneens dat er in de rust nog geen druppeltje
thee was klaargezet voor de bezoekers en dan weer
over de wedstrijd: “Wij aarzelen niet te schrijven
dat dit voetbal levensgevaarlijk was.” Maar het levensgevaar hield niet op op het veld: na afloop
zou de scheidstrechter door een aantal SJC-ers tot
bloedens toe in het gezicht geraakt zijn, evenals
twee spelers van ASC.
Spitsroeden
ASC was met de tram gekomen en moest ook
weer met de tram terug en dat was best nog wel
een eind gaans (naar de Voorstraat, neem ik aan).
Het moeten spitsroeden geweest zijn, die spelers,
staf en supporters gelopen en gestrompeld hebben, maar gelukkig was de Noordwijkse politie
paraat om de Leidenaren tegen de Noordwijkers
en de Noordwijkers tegen zichzelf te beschermen.
Hoe het scheidsrechter J. Wassenburg verder vergaan is, is onbekend. Waarschijnlijk hobbelde hij

met de ASC-ers mee, want hij woonde in Leiden.
Evenmin is terug te vinden óf, en zo ja op welke
wijze SJC is gestraft voor de mensonterende taferelen aan de Lageweg. Ik weet eigenlijk niet eens
of er toen überhaupt gestraft werd voor wangedrag door spelers, supporters en theejuffrouwen.
Maar dat zowel ASC als de scheidsrechter de Hel
van Noordwijk hadden overleefd was op zijn
minst een positieve bijkomstigheid.
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Uit het Foto-archief
van Arie Barnhoorn
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Aangespoelde bouwfragmenten

door Michel van Dam, bouwhistoricus

Als bouwhistoricus heb je nooit een dagje vrij.
Zelfs op een bebouwingsloze plek als het Noordzeestrand tussen Katwijk en Noordwijk wordt het
bouwhistorisch oog constant getriggerd. Beroepsdeformatie wordt ‘t wel genoemd.
De oude dorpskern van Katwijk was oorspronkelijk veel groter dan thans het geval is. Afslag van
duin door stormen en springvloeden hebben er
voor gezorgd dat het karakteristieke kerkje nu
vrijwel aan zee ligt, in plaats van in de kern. En
die oude gebouwen, tja, die komen in stukken
en brokken nog wel eens aan land. Zeker na de
stormen die de laatste tijd over de kust raasden,
en razen.
Oude bakstenen liggen er voor het oprapen. Ze
zijn te herkennen aan de grootte en vooral aan
de kleur en structuur, die niet homogeen is. Maar

ook tegeltjes en stukken vaatwerk spoelen aan.
Een strandwandeling van Katwijk naar Noordwijk (gelukkig met de stormwind in de rug) leverde even na Katwijk een aardige vondst op. Een
opvallend gevormd stuk hout. Het lijkt op het
restant van een balkconsole waarvan het profiel
heel gangbaar was in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Er zitten zelfs nog verfresten aan.

Maar voor hetzelfde geld is het een restant van
een lelijke kast die ooit eens overboord is gemieterd. Toch, als bouwhistoricus met een voorliefde
voor kleine zeedorpjes, houd ik het op een restant
van één van die weggespoelde witte vissershuisjes
waarvan de zee zo af en toe eens iets teruggeeft.
Een andere interessante vondst op het Noordwijkse strand was een opvallend gevormde baksteen. De vorm is niet tot stand gekomen door
jaren (eeuwen?)lange inwerking van schurend
zand en zeestromingen, maar werd ooit door een
steenhouwer gemaakt. De gevonden baksteen
is namelijk een profielsteen die gebruikt was in
een bakstenen tracering van, vermoedelijk, een
kerkvenster. De gleuven in de lange kant zijn de
glas-sponningen en werden in de baksteen gekrast. De sporen van die bewerking zijn nog zichtbaar. De ouderdom van de baksteen is lastig te
bepalen en een uitspraak doen over de herkomst
van de steen is al helemaal glad ijs. De oorspronkelijke lengte weten we niet omdat de baksteen
werd bewerkt. De breedte is circa 12 centimeter
en de hoogte ongeveer 5,5. Afmetingen die we in
Leiden tussen het midden van de veertiende eeuw
tot het begin van de vijftiende eeuw tegenkomen.
Opvallend is dat de baksteen niet geheel recht is,
de kopse kant werd schuin afgeslepen. Dit werd
gedaan om de bakstenen tracering goed in het gevelvlak te plaatsen.
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Tentoonstellingen Noordwijk
150 jaar badplaats

nr. 177

In Museum Noordwijk is met man en macht
gewerkt om de tentoonstelling die in het kader
van Noordwijk, 150 jaar badplaats georganiseerd
wordt op tijd gereed te hebben. Tientallen vrijwilligers staken al langere tijd heel veel tijd en energie
om die grote klus te klaren. En het is gelukt en
hoe. Iedereen is welkom van 15 april tot en met
11 september.
Het museum en Streekmuseum Veldzicht die beide onder de paraplu opereren van Genootschap
Oud Noordwijk brengen aanvullend aan elkaar
tentoonstellingen die een mooie inkijk geven in
de ontwikkeling van Noordwijk tussen 1866,
dat aangemerkt wordt als het beginjaar van het
ontstaan van de toeristische kustplaats tot de badplaats anno nu. De opzet van de tentoonstellingen
mag zonder meer ambitieus worden genoemd.
Het is de organisatoren gelukt om in museum
Noordwijk 22 schilderijen bijeen te brengen die
met elkaar een mooi beeld geven hoe Noordwijk
aan Zee er anno 1900 uit heeft gezien.
In het museum zijn de schilderijen te bewonderen samen met een oude foto van de plek dat op
het de schilderij te zien en een foto van de locatie
anno nu. Begeleidende teksten maken het plaa
tje rond (zie het affiche op de omslag van deze
Blauwdotter). Wie de 22 plus 1 plekken buiten
het museum wil aanschouwen kan dat doen aan
de hand van een speciaal hiervoor uit te brengen
boekwerkje waarmee een gerichte wandeling door
Noordwijk aan Zee kan worden gemaakt.
Een tweede onderdeel is de ontwikkeling van het
pension- en hotelwezen in Noordwijk. Hierin
wordt samen opgetrokken met een aantal voorheen of nu nog aanwezigen prominente hotels. In
het derde onderdeel wordt de ontwikkeling van de
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badmode in anderhalve eeuw onder de aandacht
gebracht. Een item dat niet mag ontbreken voor
een gemeente die zich nationaal en internationaal
afficheert als aantrekkelijke badplaats. Het vierde
onderdeel wordt gevormd door een mooie selectie van bekende binnen- en buitenlandse gasten
die Noordwijk hebben bezocht. Iedereen zal nog
weten dat de Amerikaanse en Chinese leiders Barack Obama en Xi Jinping in Noordwijk verbleven en dat het Nederlandse voetbalelftal hier haar
uitvalsbasis heeft maar wie weet nog dat Liz Taylor, Richard Burton, Sophia Loren, Grace Kelly
en niet te vergeten heel veel leden van Koninklijk
Huis ook hier hun dagen hebben doorgebracht.
Het is zo’n lange stoet dat het onmogelijk is om
iedereen hier te noemen maar de tentoonstelling
biedt straks uitsluitsel.
Het vijfde onderdeel zie de poster hiernaast)
draagt de nieuwsgierig makende naam ‘Ik ga
naar Noordwijk en neem mee’. Sjaan van Kekeren-Brouwer schrijft hierover:
Op een dag stond er een prachtige hutkoffer tegen de buitenmuur van der Blauwdotterzaal met
de naam A. Vink in koperen tazen. De gulle gever is nog steeds onbekend. Jammer, we hadden
hem/haar graag een bedankje gestuurd. De hutkoffer inspireerde zo, dat daardoor deze nieuwe
tentoonstelling ontstond. In het depôt stonden
namelijk heel wat grote en kleine koffers die nog
nooit eerder tentoongesteld zijn. Hoog tijd om
daar iets aan te doen. Alle reden om nog meer
voorwerpen van stal te halen, die te maken hebben met het stadse gezin uit de 30 er jaren dat
u op de middenzolder aantreft. De familie heeft
kennelijk geboekt voor een lang verblijf, gezien de
hoeveelheid koffers van hout, papier, leer, riet etc.
Ik hoop dat u gaat kijken hoe het geworden is,
graag hoor ik uw reacties.
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Barbaraklooster
Naar aanmelding van het artikel “Wonen op
Kloosterland” van Harrie Salman (Blauwdotter
nr. 176) wees oud-burgemeester Harry H.M.
Groen ons op een recente gebeurtenis rondom
het voormalige Barbaraklooster in de kern van
Noordwijk Binnen: bij grondwerkzaamheden
rond het nieuwe Digros-complex werd in september 2008 restanten van het klooster en de bijbehorende begraafplaats ontdekt.
Het klooster (1438-1573) werd bevolkt door zusters van de Derde-Orde van St. Franciscus. In
1446 gingen zij over tot de regel van H. Augustinus en werden ze reguliere kanunnikessen. Het
klooster was gesticht om ‘een parel om Gods wil
te zijn en ter ere van God en zijn gezegende moeder Maria en Sint Catharina, Sint Barbara, Sint
Franciscus, Sint Augustinus en al Gods heiligen’.
Op de begraafplaats bleken zich 25 graven te bevinden, met daarin in totaal 28 stoffelijke overschotten, overwegend vrouwen.

De veronderstelling – na uitgebreid fysiologisch
onderzoek – was dat het hier ging om zusters, die
naast hun contemplatieve leven ook harde lichamelijke arbeid hadden verricht, gelet op o.m. de
sporen van artrose en gewrichtsslijtage.
De skeletten zijn onderzocht door de Provinciale Archeologische Dienst en hebben vervolgens
enige tijd verbleven in de Katholieke Sint Jeroenskerk. Pastoor Blokland en burgemeester Groen
droegen zorg voor een herbegrafenis van de stoffelijke resten op de begraafplaats aan de Gooweg.
Dat gebeurde op 11 april 2009 – Paaszaterdag
– uit piëteit met de overleden kloosterlingen met
enig gepast ceremonieel. Op het gezamenlijke
graf werd een stuk muur van het oude klooster
aangebracht met daarop een plaquette, die aan
de gebeurtenissen en aan de kloosterlingen herinnert.

De plaquette op het monument voor de zusters op de RK begraafplaats aan de Gooweg.
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Standsverschillen en Waardigheid
Door Leendert Plug

De aanleiding voor mijn verhaal is het artikel van Koen Marijt in Blauwdotter 176 over de Leidse
studenten in Noordwijk. Ik hoor bij de geboren Noordwijkers die indertijd wel degelijk geconfronteerd werden met misdragingen van Leidse Minervastudenten.
We schrijven het schooljaar 1957 - 1958. Normaal gesproken was ik net als mijn broers Cor,
Arend, Dirk en mijn zus Marry gewoon naar de
MULO gegaan. Die stond vlak achter ons huis
in de Stijntjesduinstraat aan de Duinweg. Maar
de opvolger van meester Kok van de School met
den Bijbel, de heer Eijkel, vond dat er wel een
gymnasiumklant in mij stak. Mijn ouders, Leendert Plug (1907) en Maartje Smit (1905) lieten
zich bepraten en zo ging ik, net 12 jaar oud, naar
het Stedelijk Gymnasium aan de Fruinlaan in Leiden. De boeken, die we, in tegenstelling tot de
MULO, zelf moesten kopen waren een rib uit het
lijf van mijn ouders, maar voor een goede opleiding van hun kinderen hebben ze altijd alles over
gehad.
In de “ontgroeningsperiode” van de Leidse studenten van september 1957 maakte ik mee dat
een horde half bezopen studenten alle gewone
passagiers uit de achterste wagon van de blauwe
tram joeg. Voor mij als kind een angstaanjagende
en zelfs traumatische ervaring. Geen enkele volwassene deed er iets aan, ook de conducteur niet
en nog voor de Splitsing in Rijnsburg vlogen de
lege drankflessen uit de geopende ramen.

Bij het tramstation aan de Huis ter Duinstraat waren enkele studenten zo laveloos dat ze niet meer
op hun benen konden staan. Ook daar vlogen de
lege drankflessen over de keien. De gesloopte en
ondergekotste tramwagon zag er uit alsof het weer
oorlog was geworden.
Op het gymnasium had ik het niet naar mijn zin.
Tussen de artsen- en notariszoontjes, de Minervastudenten van de toekomst, voelde ik mij ongelukkig. Natuurlijk leden mijn schoolprestaties daar
onder en nog binnen een jaar vond mijn moeder
het genoeg. Van enige sociale begeleiding had de
rector nog nooit gehoord en tijdens het “gesprek”
met mijn moeder en mij, vond hij het nodig om
op te merken dat ik misschien wat bijlessen zou
moeten volgen, maar “dat hij niet wist hoe dik
onze portemonnee was”. Mijn moeder keurde de
man geen blik meer waard, draaide hem haar rug
toe en zei tegen mij: “Hier ga jij niet meer heen”.
Op de MULO werd ik met open armen door de
heer Broekhuizen ontvangen en toen ik in drie
weken met hulp van meester Enzerink het hele
jaarprogramma Duits inhaalde, wilde hij daar
geen cent voor hebben.

Bij alle sombere reacties die leden van het Leidse
Studentencorps ‘Minerva’ in Noordwijk opriepen, mag niet vergeten worden dat één van die
Noordwijkers ooit zelf lid was (‘ab-actis’) van het
Bestuur (‘Collegium’) van Minerva: Willem van
der Schalk, de broer van Henriette (Roland Holst-)
Van der Schalk. In het studiejaar 1889/1890.
Overigens zullen er ongetwijfeld ook vele
Noordwijkers ‘gewoon’ lid zijn geweest van deze
vereniging.
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Drie jaar later ging ik naar de “universiteit” voor
de arbeiderskinderen: de Leidse Christelijke
Kweekschool aan de Paulus Buijstraat . Op die
school imiteerden ze toen dat studentengedoe en
wij moesten dus ook “ontgroend” worden. Elke
dag met een bord met je naam om je nek en allerlei rotklusjes doen voor de oudstejaars. Ik gruwde van het gedoe en samen met een paar potige
Noordwijkse ouderejaars smeten we één van onze
ontgroeningspestkoppen in de sloot en hielden
hem een poosje tot zijn nek toe in het water.

Op de Kweekschool is bij mijn weten daarna
nooit meer ontgroend.
Als ik naar de strandfoto kijk, zie ik de diverse
groepen corpsballen voor me die brallend en lallend tegenover Seinpost (Porquè) met hun “goeie
goed”, dure schoenen en maatpakken de zee in
liepen. Omdat ik altijd met mijn voetbal- en volleybalmaten op het strand in de weer was, heb ik
het vele malen tot mijn ergernis mogen meemaken. Een gevoel van minachting voor dit slag lieden heb ik er altijd aan over gehouden.

Rectificaties en Aanvullingen
Schaaktoernooi

Gezocht

Seinpost

Wij gebruiken alleen die beelden die belangrijk
zijn om voor het nageslacht te bewaren. De beelden worden gebruikt om in het museum te vertonen, en/of bij bejaardentehuizen en verenigingen
enz. Tevens zouden de beelden gebruikt kunnen
worden voor de website van het museum.

Bij het stukje over het schaaktoernooi van 1938
in de vorige Blauwdotter stond een foto afgedrukt
van de deelnemende grootmeesters mét ter rechterzijde een heer die wij als eigenaar van het Rembrandt Hotel aanzagen, de heer Van Sterkenburg.
Dat was niet juist. Mevrouw A.E. Leenheer meldt
dat de betreffende heer haar vader, A. Leenheer,
was, voorzitter van de schaakvereniging Daniël
Noteboom. Mevrouw Leenheer meldt ook dat zij
zich het betreffende schaaktoernooi nog goed kon
herinneren, dat zij menig schaker een hand heeft
mogen geven en dat grootmeester Max Euwe
een graag gezien gast was bij de familie Leenheer
thuis. Afbeelding A12
Mevrouw Wijnobel- van der Luit reageerde op
de foto van Seinpost op pagina 20 van de vorige Blauwdotter, waar sprake is van de benaming
“Seinpost/De Parasol.” . De naam Parasol is naar
haar mening nooit gebruikt. Wel stond er naast
De Seinpost een modern glazen bouwsel dat door
studenten werd gerund (en dat volgens anderen
juist weer wel ‘De Parasol’ werd genoemd).

Tram

De heer Kranenburg meldt dat de foto op pagina
9 bij het artikel over “75 Jaar Tram in Noordwijk”
gemaakt is door de heer Theo Smildiger. De foto
betrof het Budapester tramstel A409+B407 in
het tramstation Noordwijk op de late avond van
de laatste exploitatiedag, 7 oktober 1960.

De filmgroep van het museum Noordwijk is op
zoek naar beeldmateriaal over Noordwijk vanaf
de jaren zeventig van de vorige eeuw. (Zoals o.a.
evenementen bijv, Koninginnedag, Koningsdag,
optochten, rally’s e.d.) Verder gebeurtenissen zoals o.a. de verhuur van woningen aan badgasten,
(Zimmer mit Frühstuck), afbraak en opbouw van
huizen en gebouwen en delen van het dorp en
aanleg van nieuwe woonwijken.

Naast het schenken van filmbeelden aan het museum is het natuurlijk ook mogelijk om beelden
tijdelijk af te staan. Die beelden zullen gedigitaliseerd worden en weer in originele staat aan u
teruggeven, met een kopie van de gedigitaliseerde
beelden. Met privé beelden, gaan wij uiteraard
diskreet om, en wij zullen deze dan ook niet, of
alleen met uw toestemming gebruiken.
De filmgroep van het museum Noordwijk is op
woensdagen aanwezig in het museum Noordwijk
aan het Jan Kroonsplein. (071-361784). U kunt
ook telefonisch contact opnemen met Leo Hazenoot (071-3611349),of met John Thijssen (0713612040).
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Lijst van Sponsoren
Genootschap Oud-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

De club van 100 steunt ons met een vast bedrag per jaar:
Alexander Hotel – R. A. H. van Egmond – A.C. Groeneveld
Hotels van Oranje B.V. – J. & B. van Stijn B.V. – 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
Van Egmond Totaal Architectuur - J.A. Verbeek & H. Kors
Vlak en Strak Onderhoudsbedrijf – Vlieland Dierenspeciaalzaken
Volmerk – Van der Wiel Bouw B.V. – Restaurant De Duinrand
Handelsonderneming Van der Linden

Zij steunen onze projecten:
Rabobank Bollenstreek- Lions Club Noordwijk – Stichting Baalbergenfonds
Fonds 1818 – Gemeente Noordwijk – Prins Bernhard Cultuurfonds
Gravin van Bylandt Stichting – Stichting Vrienden van Museum Noordwijk
De Engel van Jan Ka Foundation – Gifted Art – Hallart Foundation
Zabawas – Lang Leve de Kunst

Voor speciale tarieven kunnen we terecht bij:
ASP Administratiekantoor - Buro Binnen – Joop Faase
assooy De Verfspecialist – Boekhandel Van der Meer
Notariskantoor Kruis-Sweere – Putman Installaties B.V.
Marca Bultink – Rabobank Bollenstreek – Peut Abswoude
Berkhout Doe Het Zelf Markt’

