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Conservator en Contact vrijwilligers: conservator@g-o-n.nl
Lidmaatschap G.O.N. 2016: Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42

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

Voor een reactie:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
e-mail naar:
redactie.blauwdotter@g-o-n.nl

Over schenkingen, erfenissen en legaten:

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

Openingstijden Museum Noordwijk

Van 16 april tot 1 oktober 2016
Za en Zo van 14.00 tot 17.00 uur

SSN:1381-1592

Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
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Redactioneel

Door Peter Mulder

Voor u ligt de laatste Blauwdotter van 2016. Het heeft even
geduurd na de verschijning van de ‘Kerndotter’, de eenmalige
uitgave van Kernpunten en Blauwdotter bij gelegenheid van
het150 jarig bestaan van de Bloemenbadplaats Noordwijk.
Die eenmalige uitgave heeft ons overigens wel geïnspireerd
om de Blauwdotter na 179 nummers in een nieuw jasje
te gaan gieten. Wat dat betreft is dit niet alleen de laatste
Blauwdotter van het jaar, maar ook de laatste Blauwdotter-Oude-Stijl. De verrassing komt in het komende jaar tot u.
Deze Blauwdotter is rijkelijk gevuld met mooie artikelen:
monografietjes over humorist Arie Westgeest, over hoogleraar Gerrit Kalff, over raadspensionaris Gaspar Fagel én over
Dominicus van Konijnenburg, de jongste zoon van één der
aartsvaders van de badplaats, Willem Hendrik van Konijnenburg. Maar ook: bijdragen over de typisch Noordwijkse
huisbroeierij Hukasch, over het ‘koepeltje van Dobbelmann’
en over de oude villa’s op het hoge duin bij het Picképlein,
Duna en Kijkduin.
Overigens maken we onze excuses aan de Noordwijkse abonnees van de Blauwdotter, die niet allemaal de ‘kerndotter’ in
de bus hebben gekregen. Problemen buiten ons om maakten
dat de bezorging niet helemaal goed verlopen is in een aantal
gevallen. Voor die abonnees die geen Kerndotter ontvangen
hebben: er is nog een beperkt aantal afhaalbaar bij het Museum Noordwijk aan het Jan Kroonsplein.
De redactie van de Blauwdotter wenst u mooie dagen toe met

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

Di t/m Za van 11.00 tot 17.00 uur
Zondag. 14.00 tot 17.00 uur

|

veel Noordwijks leesplezier (PM)
Afbeelding Voorpagina: Dominicus Anthonie van
Konijnenburg (1879-1945) kort na zijn aankomst in
Nederlands-Indië.
Afbeelding Achterpagina: Het plaatje dat Arie Westgeest
maakte bij Polydor met zijn ‘Wonder-Water-Vibrafoon”
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Arie Westgeest,
een markante Noordwijker
André van Noort
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Bij mijn onderzoek naar het ontstaan van het
Warmonds volkslied stuitte ik op de persoon Arie
Westgeest. Sommigen kunnen zich deze Noordwijkse artiest nog goed herinneren. Ze hebben het
dan meestal over Flessen-Arie. Een interview met
zijn dochter Willy van Putten-Westgeest leverde
veel informatie op. Wie was hij en wat heeft hij
voor Noordwijk betekend?
Adrianus Wilhelmus Theodorus (Arie) Westgeest
werd op 7 januari 1912 in Noordwijk-Binnen in
de Kerkstraat geboren. Zijn ouders waren Cornelis Johannes (Kees) Westgeest en Cornelia Helena Duivenvoorde. Hij kwam uit een gezin met
dertien kinderen. Zijn vader Kees Westgeest was
timmerman van beroep en runde bij zijn huis in
de Kerkstraat een sigarenzaak. Daarnaast trad hij
op als humorist. Hij deed voordrachten en zong
liedjes op bruiloften en partijen. Hij werd hierbij
geassisteerd door een muzikant.

Geachte Meneer, Hiermede is mijn verzoek U te vragen of U soms 13 October in de gelegenheid bent, om
vanaf ’s middags 5 uur, op ’n groene-bruiloft als humorist voor ons op te treden. U bent in 1947 ook bij
m’n broer z’n trouwen, de boel wezen vermaken. En
toen bent U ons goed bevallen, en hebben we reuze
schik gehad. Nu trouwen wij op 13 October, en nu
wilden wij vragen, of U dan soms in de gelegenheid
was, weer bij ons te komen. Zoud U mij het dan zo
spoedig mogelijk willen laten weten, dan kunnen we
later wel meer af praten. En mocht U niet kunnen,
dan kan ik een ander op zoeken. Verder de hartelijke
groeten van P. Remmerswaal en Esther Berg.

Arie werkte in zijn jonge jaren bij bakker Roodenrijs in Noordwijk en bij de timmerfabriek Northgo. Hij was al jong met muziek bezig. Zo was hij
trompettist bij de Noordwijkse katholieke fanfare Excelsior. Toen hij een tiener was, ging hij
met zijn vader mee naar bruiloften en partijen.
Daar assisteerde hij zijn vader op accordeon en zo
leerde hij het vak.

Arie Westgeest was ook bekend bij diverse feestzalen. De uitbaters daarvan raadden hem aan
voor bruiloften en partijen. Vooral de bruiloften
duurden lang. Een katholieke trouwpartij duurde
doorgaans zo’n 18 uur. ’s Morgens om tien uur
begon de trouwmis in de kerk. Om een uur of elf
ging het gezelschap naar het plaatselijke café, waar
Arie piano speelde. Na het ontbijt en het borreltje kwam rond twee uur de bus voorrijden, die
het gehele gezelschap naar een feestzaal bracht.
Onderweg moest Arie de boel met zijn accordeon
opvrolijken. Na het diner werd er doorgefeest tot
vier uur in de ochtend en als de bruiloft op zaterdag was, ging het feest meestal door tot de eerste
mis op zondagochtend zes uur.

De boel vermaken
Toen zijn vader 65 geworden was, ging Arie alleen
optreden. Hij kreeg zijn opdrachten door recommandatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een brief
van P. Remmerswaal en Esther Berg uit Zoeterwoude. Zij schreven hem in september 1949 het
volgende:

Schriftje
Willy van Putten-Westgeest is in bezit van een
schriftje uit 1954 waarin haar vader zijn optredens
registreerde. Hieruit blijkt dat hij in de meeste
maanden gemiddeld 21 optredens had. In maart
had hij slechts 12 optredens en in april 14. Dat had
met de vastentijd te maken. Arie had veel katholie-
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hij zelf, nadat hij zijn rijbewijs gehaald had. Arie
moest soms ook ver reizen. Voorbeelden zijn het
straatfeest in Leerdam op 8 maart 1954 en bij De
Koning in Harderwijk op 30 maart 1954. Dat betekende dat hij ook wel eens moest overnachten.
Dat blijkt uit een brief van J.G. Miltenburg uit
Hilversum van 16 september 1953:
Mijnheer, hierbij delen wij u mede, dat wij logies
besproken hebben in Hotel Bennink Steenwijkerwold op dinsdag 22 sept. a.s. In tegenstelling wat
wij eerst afgesproken hadden, stellen wij het zeer op
prijs dat u één uur eerder komt. Zonder tegenbericht
hopen wij u van het station Steenwijk om 16.25 uur
af te halen. Vertrek A’dam 14.30 uur. Ik geloof niet
dat u dan in A’foort over behoeft te stappen.

Accordeongezelschap Melodia met Arie als midvoor in 1952

ke opdrachtgevers. Ook in de zomermaanden had
hij met 13 en 14 optredens minder te doen. Dat
had mogelijk te maken met de drukte in het bollenbedrijf. De gemiddelde prijs voor een optreden
was 60 gulden. De ene keer verdiende hij slechts
40 gulden en de andere keer 80 gulden. Absolute
uitschieter was een feest bij De Jager in Dordrecht
op 29 april 1954. Hij verdiende toen 130 gulden!
Zeker is dat Arie een goede boterham verdiende,
maar hij had dat geld ook nodig voor zijn gezin.
Arie registreerde in het schriftje ook de plaatsen
waar hij moest optreden. Deze waren voornamelijk te vinden in het gebied tussen Rotterdam en
Alkmaar, maar de meeste optredens waren toch in
de directe omgeving. Daar ging hij op zijn Solex
naar toe, maar hij nam ook af en toe de bus of de
trein. Verder had hij een goede de vriend die hem
met de auto vervoerde. Vanaf de jaren zestig reed

Arie kreeg waardering voor zijn werk. Op 17 mei
1947 schreef mw. Adriani- Middelkoop van Torenburgh uit Laren het volgende:
Mijnheer Westgeest, Een blijde herinnering trok met
ons mee naar Laren. Op 14 mei maakten wij als
gasten op de Zeeleeuw het feest mee van het echtpaar
De Boer, waar U de leiding hadt. Wij danken U
voor de feestelijke uren ons door U bereid en hopen
dat U, bij eventueele familiefeesten in onze kennissenkring daarvoor zult willen overkomen. Met
vriend. groeten mevrouw Adriani-Middelkoop van
Torenburgh.
Arie Westgeest trad af en toe met Noordwijker
Henk Steenvoorden op. Ze deden samen sketches, waarbij Henk de clown was. Arie trad ook
op met zijn Kleinkunst Ensemble Arie Westgeest.
Dit bestond naast Arie uit de goochelaar Gerard
Crama en de jodelende zusjes Geertje Bosman en
Henny Haak. In een brochure van dit ensemble
heeft Gerard Crama als artiestennaam Amarco.
Zijn kwaliteiten waren magic-act, mentale magie en parodie. Daarnaast was hij conferencier,
sneldichter, accordeonvirtuoos en had hij een
bottle-act. Dat laatste was een flessenorgel, dat
hijzelf gemaakt had. Die flessen waren verschillend gevuld met water, waardoor iedere fles een
andere klank had. Met dit orgel maakte Arie een
single. Hierop stonden twee nummers: Glaspaar-

Arie Westgeest bespeelt de Wonder-Water-Vibrafoon

len en Sneeuwklokjes. Arie kwam ermee op TV:
bij Willem Duys in het programma Voor de Vuist
Weg en bij de NCRV, die een wedstrijd had uitgeschreven voor mensen met zelfgemaakte muziekinstrumenten. De optredens met het flessenorgel
leverde hem ook zijn bijnaam op: Flessen-Arie.

Beuk is hier ook nog, dat is de kruidenier,
Hij woont op het hoekie, werkt met plezier.
En komt er soms ’s Woensdags een boterbon uit,
Dan staat ’t bij hem al, Dinsdags op de ruit.
O O Jetsekenow, in vreugd of verdriet,
Verkoopt hij graag, maar poffen doet hij niet.

Dichter en componist
Arie Westgeest componeerde en arrangeerde muziek, maakte levenslopen en deed aan sneldichten.
Veel daarvan is door zijn dochter Willy bewaard.
Bijzonder is het Lied op de Kerkstraatbewoners.
Het bestaat uit 38 strofen van zes regels en is
zelfs in druk verschenen. In iedere strofe komt
een bewoner van de Noordwijkse Kerkstraat aan
bod. Het is kort na de Tweede Wereldoorlog op
een feest van genoemde bewoners voorgedragen.
Hierbij ter illustratie enkele strofen over kruidenier Beuk, kolenhandelaar Westgeest (ome Arie),
en visboer Casper.

Oom Arie Westgeest, wat ik zeg is waar,
Die is met recht, een zwarte handelaar.
Wee dat zwarte, gaat er nooit meer of,
door en door zwart, van de kolenstof.
O O Jetsekenow, hij verdient goed geld,
En zulke zwarte handel mag van Roeleveld.
Daar zit Piet Casper, wat ik zeg is waar,
Die is Noordwijk’s grootste vischhandelaar.
Maar weet je wat, zoo jammer is,
Z’n zaak bloeit dood, want er is geen visch.
O O Jetsekenow, hij komt er toch wel hoor,
Want de oorlog kwam hij ook best door.
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Jubileumlied

Bij gelegenheid van
Noordwijk – 100 Jaar
Badplaats (1966)
Door Arie Westgeest
Toen Noordwijk in 1966 100 jaar badplaats vierde, heeft Arie Westgeest daarvoor het Noordwijks Jubileumlied geschreven. Tekst en muziek zijn bewaard gebleven:

Noordwijks Jubileumlied
Accordeongezelschap Melodia met Arie als midvoor in 1952

Melodia en De Bierkouwers
Arie Westgeest richtte in 1947 het Noordwijkse accordeongezelschap Melodia op. Deze club
kwam onder zijn bezielende leiding tot grote
bloei. Hetzelfde gebeurde met de Warmondse blaaskapel De Bierkouwers. Toen Noordwijk
in 1966 het honderdjarig bestaan als badplaats
vierde, had Arie een aantal muzikanten voor de
optocht nodig. Hij wilde een Duits muziekgezelschap imiteren. Arie benaderde zijn schoonzoon
Cor van Noord die in Warmond woonde. Cor
benaderde op zijn beurt enige muzikanten van de
katholieke harmonie St. Matthias. In de optocht
heetten zij De Blaaspoepen, maar later gingen
zij verder onder de naam De Bierkouwers. Deze
blaaskapel stond onder leiding van Arie Westgeest
en inspireerde vele blaaskapellen in de regio waaronder het bekende Kleintje Pils.
Arie Westgeest leerde zijn vrouw Nel Bergman
kennen op een feest in Noordwijkerhout. Zijn
vader vroeg hem mee te gaan, want “er was daar
een hele mooie meid.” Arie en Nel trouwden op

19 juli 1939 in Noordwijkerhout. Zij vestigden
zich in het huis Wilhelminastraat 41 in Noordwijk-Binnen. Daar kregen zij zes dochters en een
zoon. Meestal was Arie overdag gewoon thuis.
Er werd daarom altijd tussen de middag warm
gegeten. ’s Avonds ging hij aan het werk. Als hij
thuis was, rookte hij een sigaar en dronk hij een
borreltje. Hij las iedere dag De Volkskrant. Hij
was een stille, bescheiden man, maar op verjaardagen kwam hij helemaal los. Hij nam altijd zijn
accordeon mee. Onder zijn leiding werd dan volop gezongen.
Arie stierf op 26 juli 1982 in zorgcentrum Wijckerslooth te Oegstgeest. Zijn hele leven stond in
het teken van muziek. Hij was een rasartiest die
beroemd had kunnen worden, maar dat was niet
zijn streven. Hij was daar simpelweg te bescheiden voor (met dank aan Willy van Putten-Westgeest
te Sassenheim, interview 15 juni 2016. Wie Arie
nog bezig wil horen op zijn flessen-orgel kan hem
beluisteren op YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=qgPYN2t_Q3s )

Alle mensen die vinden het fijn
Om des zomers in Noordwijk te zijn
En die mensen zijn nu niet meer bang
Gaan de zee in nu al jaren lang
Vroeger kon zoiets vast niet bestaan
Niemand zou zo de zee maar in gaan
Maar nu zwemmen ze fijn met elkaar
In de zee nu al sinds honderd jaar ja ja ja

Alle mensen die vinden het fijn
Om des zomers in Noordwijk te zijn
En ze komen uit haast ieder land
Hier genieten van de zon, zee en strand
Hier te zijn is voor iedereen feest
Dat is al eeuwenlang zo geweest
En zo lang ik mag blijven bestaan
Ga ik nooit meer uit Noordwijk vandaan

Ja ja ja we zingen met elkaar
Onze badplaats is nu honderd jaar
Kom schakel in en zing nu over luid
En wie niet zingt die schakelen we uit
Honderd jaar wat een belevenis
Honderd jaar dat Noordwijk badplaats is
Wij zingen bij dit grote jubilée
Hoera voor Noordwijk aan de zee

Noordwijk parel aan het Noordzeestrand
Ja aan jou heb ik mijn hart verpand
Daar aan jouw strand daar is het toch zo fijn
En waar ter wereld kan het mooier zijn
Noordwijk met je mooie duinenrij
Als je die ziet voel je je wel blij
Waar vindt een mens zijn vreugde en zijn rust
In Noordwijk aan de Noordzeekust
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Een Zee van Bloemen
op de Hukasch

Door Willem Baalbergen

Het is een bijna vergeten stukje geschiedenis, het bloemenfeest onder de naam Hukasch. Het werd
jarenlang in Noordwijk Binnen gehouden. Een soort wedstrijd voor jong en oud waarbij de bollen
in de wintermaanden tot bloei moesten komen en in februari tentoongesteld werden.
Men wilde op deze wijze de jongeren liefde voor
het bollenvak bijbrengen. Met daarnaast de gedachte om goede vaklui voor de bollensector te
kweken. Voor de start van het bloemenspektakel
moeten we terug naar 1920. In dat jaar werd er
voor het eerst een zogenaamde broeiwedstrijd
georganiseerd. Het was in eerste instantie een
initiatief van kapelaan Van Sambeek. Leden van
de katholieke jeugdbeweging kregen in het najaar
bloembollen uitgereikt met de opdracht deze `s
binnenshuis op te laten groeien. Met als uitkomst
dat ze rond half februari in bloei moesten staan.
In dat eerste jaar werden de zo opgekweekte bloemen in het juvenaat, een gebouw naast de katholieke kerk, tentoongesteld.

HUis-KAs-SCHuurbroei. Het waren niet de minsten die zich achter het bloemenfeest schaarden.
In de eerste plaats schoolmeester C . Verweij als
secretaris en J.C. van der Meer als voorzitter. Deze
laatste was ook voorzitter van de Vereniging voor
Bloembollencultuur. De spil waar het echter om
draaide was Jos de Mooij, de latere directeur van
Konijnenburg en Mark. Ook de eerdere directeur
van dit bedrijf, Johan van Konijnenburg, verleende zijn medewerking. Al snel was het juvenaat te
klein en werd naar een grotere ruimte omgezien.
Die werd gevonden in de Wilhelminastraat, de
garage van bode Kooimans. In deze ruime garage, werden jaarlijks de opgekweekte bloembollen
tentoongesteld.

Garage bode Kooimans (beelden 202 en 203)
Vanuit dit eerste begin ontstond uiteindelijk de

De benodigde bollen werden in het najaar door
een groot aantal kwekers ter beschikking gesteld.
Dat waren vooral tulpen, hyacinten en narcissen,
maar ook kleingoed zoals blauwe druifjes en krokussen werd aangeboden. Het verzamelpunt van
de bollen was de schuur van de familie De Mooy
aan de Voorstraat. Men had de keus uit 20 tot
30 soorten. Het opkweken (het broeien) was een
precies werkje. Niet te warm en niet de koud, niet
te nat en niet te droog, niet te donker en niet te
licht. Dit alles om niet eerder en niet later dan
begin februari de bollen in bloei te hebben. Dit
was voor de deelnemers overigens geen gemakkelijk opgave. Het moest gebeuren in huizen zonder
centrale verwarming, waar kunstlicht nauwelijks
aanwezig was. De ingezonden bloemen werden
jaarlijks beoordeeld door een deskundige jury.
Deze bestond uit drie keurmeesters van landelij-

Aankondiging van de Hukasch van 1953 bij Kooimans

Aankondiging van de Hukasch van 1955 bij Roskam

ke veilingen. De mooiste exemplaren werden beloond met een beker of een medaille.
Winterhulp
De tentoonstelling van bolbloemen is jaarlijks
tot circa 1957 gehouden. Op een enkele keer na
steeds in de garage van Kooimans. Als men daar,
bijvoorbeeld door strenge vorst, niet terecht kon
week men uit naar de schuur van Konijnenburg
en Mark aan de Offemweg of de garage van Roskam in Noordwijk aan Zee. Ook in de oorlogsjaren 1940-1945 werden de bollen niet alleen gegeten, maar ook bloeiend tentoongesteld. In elk
geval tot het jaar 1942. Het was de gewoonte, ter
bestrijding van de kosten van de tentoonstelling,
jaarlijks een collecte in het dorp te houden. Dat
was men in het oorlogsjaar 1942 ook van plan.
De bezetter had echter bepaald dat er alleen voor
het comité Winterhulp, een Duitse mantelorganisatie, gecollecteerd mocht worden. Het verzoek
tot het houden van de collecte werd om die reden
afgewezen. Vanwege zijn functie was burgemeester Van den Mortel, voorzitter van Winterhulp.
Deze bepaalde dat de opbrengst van de collecte
dat jaar voor de Hukasch zou worden aangewend.

Normaliter brachten de collecten voor de Winterhulp nauwelijks iets op (“Geen knoop van mijn
gulp, voor de Winterhulp!”). Het verhaal gaat dat
de opbrengst van dat jaar echter overweldigend
was. (Beeld 201)
Satellieten
Het bloemenfestijn Hukasch is niet meer. Net als
het eigen Noordwijkse bloemencorso, de kindercorso`s en de bloemmozaïeken, om maar iets te
noemen. Noordwijk, ooit een deel van de Bollenstreek, is de band met het bloembollenbedrijf
vrijwel kwijt geraakt. De term bloemenbadplaats
is bijna verleden tijd. En dat voor de plaats waar
ooit de voorloper van de Keukenhof werd gehouden. Immers, in de jaren dertig werd een deel van
het landgoed Offem in één groot bloemenfestijn
omgetoverd. De opening werd zelfs door de toenmalige minister-president Ruys de Beerenbrouck
verricht. Daarnaast is het badvisje met de tulpen,
tientallen jaren het symbool voor de badplaats,
een stille dood gestorven. De tulpen, narcissen
en hyacinten moesten plaatsmaken voor de satellieten van het ruimtevaartcentrum (met dank aan
Jan Bouhuis en Jan de Mooij).
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Door Huib Meeuwenoord

Ik heb vanaf mijn 14e tot mijn 65e jaar gevaren op de visserij. Begonnen als afhouder op de haringloggers en opgeklommen tot stuurman en later schipper op de grotere hektrawlers.
In 1972 was ik stuurman op een zijtrawler de
KW 39 “Wilhelmina Johanna “ van rederij “De
Kennermerland” uit Katwijk. Het was tijdens de
zomer, een zaterdag met mooi weer en een kalme zee. Wij visten met de bodemtrawl op haring op de Noordzee. Toen wij die avond lagen
te halen zwom er vlak naast het schip een grote
zeehond. Dat duidde er op – dat wist ik – dat
er waarschijnlijk een zeehond in onze netten zou
zitten en dat klopte ook. Toen de kuil van het
net binnen boord kwam en ik de kuil open trok,
stortte de haring in de last. Tussen de haring lag
inderdaad een grote zeehond. Het beest was nog
spring levend. Hij moet dus tijdens het halen in
het net terecht gekomen zijn, want anders was hij
wel verdronken. Maar eerst moest de haring verwerkt worden, daarna de zeehond: ik spoot het
dier geregeld nat zodat hij niet uit zou drogen.

Nadat de haring verwerkt was moest de zeehond
overboord, maar hoe moesten we dit doen? We
wilde hem uiteraard levend overboord zetten,
maar zo eenvoudig was dit niet, want het beest
was veel te zwaar. We hebben de hele last uitgehaald. De last bestaat uit dikke zware planken
waar mee we een deel van het dek afzetten. In de
midscheeps legden we lastplanken vanaf het dek
op de verschansing . Deze planken waren ongeveer 30 cm breed en 6 cm dik. Zo kregen we een
laag van 8 planken naast elkaar en een 2e laag
planken daar weer over heen. Dat moest genoeg
zijn voor een zeehond van om en nabij de 300
kilo zwaar. Met ongeveer 6 mensen hebben we de
zeehond met een beetje sturen en duwen naar de
planken geholpen.
Zeehonden zijn slimme dieren en deze had in de

De KW39 “Wilhelmina Johanna” van rederij Kennemerland uit Katwijk

gaten wat wij van plan waren. Hij hielp mee
door op zijn vinnen naar de planken te kruipen.
Daar aangekomen moest die nog omhoog naar
de verschansing toe. Beetje sturen weer, beetje
duwen, beetje trekken: het ging langzaam, maar
het lukte!
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bedanken voor de geboden hulp! Vervolgens liet
hij zich vallen en belandde met een flinke plons in
het water. Twee zeehonden waren weer verenigd
en samen zwommen ze weg onder luid gekrakeel.
Een sterk verhaal, maar het is echt gebeurd en ik
denk er nog regelmatig met plezier aan terug.

Toen het dier op het potdeksel was aangekomen
draaide hij een paar maal zijn kop van links naar
rechts net of hij naar ons keek. Alsof hij ons wilde

Prentenboek

Het leven van Dominicus van
Konijnenburg (1879 – 1945)
Door Peter Mulder
Op oude beelden van Badhotel Konijnenburg duikt voortdurend eenzelfde jongen op: een mager
type met een bleek en uitdrukkingsloos gezicht, altijd een prachtige hoed op. Ik probeer me te
verbeelden wie de jongen kan zijn. Omdat het altijd om de directe omgeving van Badhotel Konijnenburg gaat, veronderstel ik dat de jongen zelf een Konijnenburg is en ik veronderstel ook dat
het de jongste Konijnenburg is, Dominicus. Het is meer intuïtie dan iets anders, maar toch. Hij
staat vaak nadrukkelijk in deuropeningen samen met andere Konijnenburgen, bij de veranda van
het Badhotel en ook iets verderop bij het aanpalende café Rietmeijer.
De figuur van Dominicus duikt ook op bij Susan
Smit in haar prachtige roman “Vloed” over het
zusje van Dominicus, Adriana. In die roman is
Dominicus of ‘Do’ als jongste zoon, de lieveling
van zijn moeder. Hij roept bij Adriana al vroeg
vreemde gedachten op: Het onderwerp was te
scabreus om in ons gezin ter tafel te brengen, maar
wij allemaal kenden zijn gewoonte om zich enkele
malen per dag te verkleden. Hij liet zich nooit zien
zonder gesteven hemdboorden, gepoetste schoenen en
gemanicuurde nagels. Het kon aan zijn bedeesdheid
liggen dat hij geen oog leek te hebben voor meisjes,
maar de roddelaars zouden er ook gelijk in kunnen
hebben dat hij zich liever verlustigde aan jongens.

Moeder legde onder het mom van moederlijke aandacht in ieder geval een enorme beschermingsdrang
aan den dag voor de kleine Do, wat de zaak er niet
beter op maakte.
Leeghoofdigheid (bee ld 405 en 406)
Er zijn ‘uitstapjes’ naar de stad, waarvan niemand
weet wat die uitstapjes precies behelsden. Er waren vermoedens (‘hij bezocht in Leiden een serie
schandknapen’), maar het bleven vermoedens.
Later – we laten nog steeds Susan Smit aan het
woord – geeft hij zich over aan een zekere leeghoofdigheid: Dominicus hield zijn uitstapjes naar
de stad beperkt en bleef wat vaker in de omgeving
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Het gezien van Willem Hendrik van Konijnenburg in Noordwijk. Rechts tegen zijn moeder aan: Dominicus.

De jongen die voortdurend opduikt op foto’s van rond 1890 nabij Badhotel Van Konijnenburg

Dominicus (links) met twee zusjes thuis in Noordwijk aan Zee

16

|

nr. 178

nr. 178

|

17

nu de badgasten een lossere, meer mondaine sfeer in
het dorp hadden gebracht. Hij gaf zich meer dan
ooit over aan een loom hedonisme, waaraan ik me
mateloos ergerde. Uren kon hij op de veranda van
het badhotel zitten, rokend en nippend aan een glas,
als was hij Bacchus zelf. Rond half drie nam hij zijn
eerste whisky. Niemand nam er aanstoot aan, maar
het ontstemde moeder dat hij tegen etenstijd geen behoorlijke zinnen meer kon produceren.
Maar dan gaat Do zich opeens interesseren voor
Indië, voor het land waarheen zijn zuster Johanna
inmiddels is geëmigreerd en vanwaar ze regelmatig prachtige ansichtkaarten stuurde. Op enig moment staat zijn besluit vast: hij wil naar Indië en
hij gáát ook naar Indië, nog voor het einde van de
eeuw. “Java lijkt me een plaats waar een dwaas als
ik wel kan leven,” zei hij genietend. Het verbaasde
me dat Dominicus zichzelf als een dwaas beschouwde en daar nog fier op leek te zijn ook. “Wat zou je
daar dan willen gaan doen?” vroeg ik scherp. Daar
zijn, zusje, daar zijn en dan zie ik het wel.”
Johanna
Johanna van Konijnenburg was op 14 maart 1895
‘met de handschoen’ getrouwd met Bernardus
Bussink, toen chef d’atelier bij firma G. Kolff &
Co. te Batavia, één van de belangrijkste boekuitgevers van toenmalig Nederlands-Indië. Johanna
moet kort nadien naar Batavia vertrokken zijn

Na het verdwijnen van het oude badhotel, dat
plaatsmaakte voor het Palace Hotel in 1912, begonnen de Erven van Konijnenburg een café-restaurant nabij het eindstation van de tram: café-restaurant “Vanouds Badhotel Konijnenburg.”

en daar begon ze samen met haar nieuwbakken
echtgenoot een eigen uitgeverij in Cheribon, een
stadje halverwege Batavia en Semarang op Midden-Java. Bussink gaf onder meer de krant “het
Nieuws van de Dag voor Nederlandsch-Indië”
uit, de ‘voormalige Indische Courant’ ,
Het was daar in Cheribon dat Dominicus arriveerde en een baantje kreeg bij zijn zwager in de
uitgeverij. Dat beviel blijkbaar zo goed dat hij
blijkens een mededeling in de krant van 29 oktober 1900 alle tekenbevoegdheid kreeg.
Boekhandel Visser & Co in Rijswijk/Batavia, waar
Dominicus werkzaam was

Bernard en Johanna Bussink gingen overigens

De jaren in Indië: van links naar rechts en van boven naar beneden: Dominicus kort na aankomst in Indië,
Dominicus en Emma bij hun verloving, twee keer het gezin van Dominicus en Emma, Dominicus en Emma
en hun oudste dochter en de laatste foto van Dominicus: met kleinkind Joyce.
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terug naar Noordwijk, waar Bernard en leidende
rol had bij de afbouw van Badhotel Konijnenburg
en bij de onderhandelingen met de eigenaren van
het nieuwe Palace Hotel dat in 1912 op de plek
van het oude Badhotel verrees. In één moeite door
stichtte hij ook namens de Erven Van Konijnenburg een nieuw restaurant/pension (Terminus aan
het Picképlein). Bernard en Johanna scheidden op
21 juli 1921. In ieder geval Johanna ging terug
naar Indië, al is onduidelijk waarom. Ze stierf in
een jappenkamp in november 1944 en werd in
Indië begraven.
Njai
Intussen was Dominicus nog steeds niet uit de
kast gekomen, waar hij volgens Susan Smit al die
tijd ingezeten moest hebben. Integendeel. Do zou
er nu een heuse ‘njai’ op na gehouden hebben,
en inlandse vrouw die vaak onder het mom van
huishoudster – gedwongen – de rol van bijzit,
prostituee of slavin moest spelen. Alles nog steeds
volgens Susan Smit. Het kan natuurlijk allemaal
zo zijn gegaan, maar heel waarschijnlijk is het
niet. Susan Smit was in berichten aan de nazaten
van Dominicus trouwens de eerste om toe te geven dat ze ter wille van de roman het nodige rond
Dominicus ‘gefictionalieerd’ had. Overigens niet
tot vreugde van diezelfde nazaten, maar iedere
schrijver mag zich natuurlijk de nodige ‘dichterlijke vrijheden’ veroorloven. Daarin schuilt vaak
ook de kracht van een schrijverschap.
Hoe dan ook: Dominicus van Konijnenburg
trouwde in 1905 met Emma Harting uit Cheribon en ze kregen 5 kinderen. Emma zou later
ook wel ‘Oma Moes’ genoemd worden door haar
kleinkinderen. Op de foto’s uit die tijd zien we
Dominicus langzaam uitgroeien van die frêle jongen uit Noordwijk naar een statige oudere heer,
goed gecoiffeerd en nog steeds ook goed gekleed.
Volgens mededelingen van zijn kleindochter Joyce
moet het gezin op enig moment verhuisd zijn naar
Batavia, waar Dominicus een werkkring vond bij
boekhandel Visser & Co, gelegen in het stadsdeel
Rijswijk (tegenover het stadsdeel Noordwijk ove-
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rigens). Niet duidelijk is welke functie Dominicus
er precies bekleedde, maar de functie van loopjongen was hij inmiddels al ver voorbij.
‘Vankay’
Er is niet zo heel veel meer bekend over het verdere leven van Dominicus. De foto’s geven blijk
van een gelukkig huwelijk en een rijk gezinsleven.
Zelf zou hij nooit meer naar Noordwijk terugkeren. Zijn dochter Netty was met man en kinderen
kort vóór de oorlog in Holland en bezochten in
Noordwijk ook de broers en zussen van hun vader.
Dominicus kwam in de oorlog ook – onvermijdelijk – in een jappenkamp terecht en stierf daar
kort voor de Japanse overgave op 21 juli 1945.
Zijn schoonzoon Fred, die in de keuken van het
kamp te werk was gesteld, smokkelde regelmatige wat extra eten naar zijn schoonvader, maar het
mocht blijkbaar niet baten. Zijn vrouw Emma
zou de oorlog overleven, maar stierf in 1948 aan
astma.
Dominicus en Emma kregen alles bij elkaar 5
kinderen, 18 kleinkinderen en 49 achterkleinkinderen. Gek genoeg stierf de naam Van Konijnenburg in de lijn van Dominicus uit: kleinzoon
Robert van Konijnenburg was de laatste die die
naam gedragen heeft, maar hij kwam in Florida
terecht en verkortte en veramerikaniseerde zijn
familie naam tot ‘Vankay’.
Met veel dank aan Joyce Kater-Hoeke, kleindochter van Dominicus en Emma Van Konijnenburg-Harting. Joyce kwam met haar ouders kort
vóór de oorlog naar Noordwijk en was er ook kort
na de oorlog weer even terug. Zij woont inmiddels al jaren in de Verenigde Staten, in Albuquerque, New Mexico. Citaten afkomstig uit “Vloed”
van Susan Smit (Lebowski, Amsterdam, 2010)
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Een Raadspensionaris in Noordwijk(erhout)

Gaspar Fagel (1629-1688)

Door Willem Baalbergen
Hij was ongetwijfeld één van de meest prominente bewoners van Noordwijk/Noordwijkerhout,
Gaspar Fagel (1629-1688). Hij vestigde zich in 1676 op de abdij Leeuwenhorst, gelegen tussen
de dorpskernen van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het gebied Leeuwenhorst ressorteert onder
de gemeente Noordwijkerhout, maar zeker de abdij was sterk op Noordwijk georiënteerd. Fagel
legde in de korte periode dat hij op Leeuwenhorst woonde een siertuin aan die zowel nationale als
internationale bekendheid verwierf.
Het cisterciënzer nonnenklooster Leeuwenhorst,
ook wel de abdij genoemd, is in de tweede helft
van de dertiende eeuw gesticht. Het werd aanvankelijk door adellijke vrouwen bewoond, later traden ook vrouwen en meisjes van lagere komaf in.
Over de geschiedenis van de abdij is veel bekend
dankzij de rekeningen die vanaf ongeveer het jaar
1400 bewaard zijn gebleven. De geschiedkundige
Geertruida de Moor maakte uitgebreid studie van
het reilen en zeilen van de abdij en legde dit vast
in haar boek” Verborgen en Geborgen.” Daarnaast
zijn een aantal schilderijen en tekeningen van de
abdij gemaakt en is het grondoppervlak op kaarten vastgelegd. De woelingen tijdens de Reformatie maakte een einde aan het klooster. Het werd in
1573 door brand verwoest.
Gaspar Fagel kwam uit een familie van vooraanstaande bestuurders. Zo was ook zijn jongere
broer Hendrik politiek actief. Zij behoorden tot
de zogenaamde Oranje-gezinden. Vanaf de stichting van de republiek woedde er een strijd tussen
deze groepering en de republikeinen. Een deel van
Staten van Holland moest niets hebben van een
stadhouder of een koning. Vooral de stad Amsterdam verzette zich lang tegen een staatsbestel met
een Oranje aan het hoofd. Het rampjaar 1672
bracht daar verandering in. Stadhouder Willem
de Derde kwam door zijn vastberaden optreden
tegen de belagers van Holland vast in het zadel
te zitten. In het genoemde rampjaar trok hij de

Gaspar Fagel op een schilderij van Johannes Vollevens

macht naar zich toe. De moord op Johan de Witt
kwam hem daarbij goed uit; zijn vriend Fagel
werd raadpensionaris in de plaats van De Witt.
Het is gissen in hoeverre dit een politieke benoeming was. In de zestien jaar dat hij in functie was
werd hij geplaagd door ziekte en besteedde hij
veel tijd aan de aanleg van zijn tuin. De staatszaken moeten daar wel onder geleden hebben.
Horto Fageiano
Fagel vestigde zich rond het jaar 1676 op Leeu-
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wenhorst. De abdij zal waarschijnlijk in die jaren
niet veel meer dan een ruïne zijn geweest. Voor
eigen kosten begon hij met de restauratie en herbouw van de gebouwen. Dat zal zich wel beperkt
hebben tot een klein deel van de oorspronkelijke
bebouwing. Mogelijk woonde hij tegenover het
voormalige poortgebouw dat bij de ingang van
het klooster aan de zeezijde stond. Gelijktijdig
startte hij met de aanleg van zijn tuinen. Deze
lagen aan de zuidzijde van het kloosterrein. Een
van zijn eerste werken was het aanleggen van een
afwateringssloot naar de Haarlemmertrekvaart,
die kort daarvoor was gegraven. Hij kreeg daarvoor toestemming op voorwaarde dat hij zelf voor
het onderhoud zou zorgen. Dat gold tevens voor
de brug over het jaagpad langs de vaart. Deze brug
moest zo hoog worden dat een schuit er onderdoor kon varen. Zowel de brug als de vaart dragen
nog steeds de naam van de raadpensionaris. In de
Tweede Wereldoorlog maakte de vaart, in het
verlengde van de tankval, deel uit van de verdedigingslinie rondom de vesting Noordwijk. Veel

Catalogus van de Fagel-collectie in Dublin
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Noordwijkers leerden schaatsen op de Fagelsloot.
Volgens de al genoemde Geertruida de Moor lagen de moestuinen van de abdij niet op het ommuurde terrein. De abdij lag op een klein deel
van een strandwal, Daar was de grondsoort, door
de zee opgeworpen zand, minder geschikt. Ook
Fagel koos voor zijn tuin voor de lager geleden
vruchtbare gronden. Wel zal hij gebruik gemaakt
hebben van de muur om het klooster. In zijn tuin
kwamen planten te staan uit zuidelijke streken die
in de wintermaanden niet buiten konden blijven.
Er wordt dan ook aangenomen dat hij een van
de eersten was die gebruik maakte van kassen.
Dit zullen vooral kassen zijn geweest die tegen
de muur van het voormalige klooster stonden,
voor zover deze muur er nog was. Voor zijn tuin
betrok Fagel planten uit een groot deel van toen
bekende wereld. Zijn vriendschap met de stadhouder kwam daarbij goed van pas. De schepen
van de VOC voerden planten voor hem aan uit
Azië, Afrika, Zuid-Amerika en andere exotische
landen. In het boek over Leeuwenhorst van de
Kastelenstichting noemen Elizabeth den Hartog
en Carla Teune tal van deze planten. Het vervoer
van planten op de betrekkelijk kleine schepen van
de VOC gaf nogal eens problemen. Vooral het gebrek aan zoet water speelde daarbij een rol. Om
die reden gebuikte men Kaap de Goede Hoop
soms als een tussenstation. Planten uit de Oost
liet men daar een tijdje aansterken om ze later alsnog naar Holland te vervoeren. Ook via kwekers
en andere tuinliefhebbers kwamen planten naar
Leeuwenhorst. Fagel onderhield contacten met
tal van deze mensen in binnen- en buitenland.
Niet ver van de vroegere tuinen van Fagel is het
Han Janson gelukt een plant uit de Horto Fageliano te laten groeien. Het betreft een Braziliaanse
plant met de naam Vigna Carancalla die bij hem
op de theeschenkerij is te bewonderen .
Na de vroegtijdige dood van Gaspar Fagel kwam
er snel een einde aan zijn vermaarde tuin. De
planten werden in1689 grotendeels overgenomen
door zijn vriend, stadhouder Willem III. Deze
was inmiddels koning van Engeland geworden.
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Hij bezat met zijn vrouw Mary eveneens een
plantentuin bij zijn paleis in Londen, Hampton
Court. Daar kwamen dan ook zo’n 400 zeldzame Indische planeten uit de collectie van Fagel
terecht. Het was vooral de echtgenote van Koning
Willem III, Koningin Mary, die zich met grote
zorg over de collectie ontfermde, maar na haar
dood in 1692 ging de collectie snel verloren.
Album
Zoals gezegd was Fagel bevriend met stadhouder
Willen de Derde. Deze wilde iets terugdoen voor
de trouwe dienst van zijn raadpensionaris. Daartoe liet hij waterverftekeningen maken van planten uit de tuin van Fagel door Stepan Cousijns.
Deze tekeningen zijn opgenomen in een album
onder de naam Hortus Regius Honselaerdicensis. Het lag in de bedoeling van de stadhouder/
koning om dit album aan Fagel ten geschenke te
geven. Echter, voor het album gereed kwam overleed de raadpensionaris. Het album ligt inmiddels
in een bibliotheek in Florence. Het is in 2010 in
het Teylers Museum te zien geweest.
Gaspar Fagel bezat naast zijn plantentuin een uitgebreide bibliotheek. Zijn boeken zijn een jaar
na zijn dood geveild. Opmerkelijk genoeg werden bij deze veiling bijna geen botanische boeken aangeboden. Als rechtgeaard tuinliefhebber
zullen er zeker ook boeken over botanie in zijn
bezit zijn geweest. Het is lang onzeker gebleven
waar deze boeken na zijn dood zijn gebleven. Bij
toeval ontdekte mijn dochter Martha bij een bezoek aan Dublin dat er in het Trinity College een
Fagel-bibliotheek is te vinden. Daarin bevinden
zich tal van bekende Nederlandse boeken over
botanie zoals van schrijvers als de l`Obel, Clusius,
Dodonaeus, Fuchs, Merian en Van de Passe. Het
is meer dan waarschijnlijk dat dit de botanische
boeken zijn die ooit in het bezit van Gaspar Fagel
waren. Blijft de vraag hoe ze in Dublin terecht
zijn gekomen. Zekerheid daarover is ook na de
contacten met Helen Bardley van het College
niet verkregen. Er zijn twee mogelijkheden. Of
de boeken zijn met de planten naar koning Wil-

Het album Hortus Regius Honselaerdicensis dat
zich tegenwoordig in Florence bevindt

lem de Derde in Londen gegaan en uiteindelijk
in Ierland beland. Een tweede mogelijkheid heeft
met een veiling rond het jaar 1800 in Londen te
maken. Daar werd een grote collectie boeken van
de familie Fagel geveild. Mogelijk is een deel van
deze collectie, de boeken van Fagel, naar het voornoemde College in Dublin gegaan.

22

|

nr. 178

nr. 178

|

23

Vaderlandsliefde en Wetensdorst

Over professor Gerrit Kalff
en de Villa Liesbet
Veldzicht: Parel in de Bollenstreek
Door Willem Baalbergen
Nee het is geen verzinsel van de werkgroep Streekmuseum Veldzicht. De provincie Zuid Holland
heeft enkele opvallende punten in de Bollenstreek
aangewezen als ‘Parel’. Een van deze punten is het
streekmuseum. De eerlijkheid gebiedt daarbij om
te zeggen dat het niet geheel duidelijk is wat deze
aanwijzing inhoudt. Mogelijk legt het enige verplichtingen op, maar daar staat tegenover dat er
gelden beschikbaar komen. We zullen zien!
De aanwijzing biedt een goede gelegenheid om de
activiteiten van de afgelopen maanden op Veldzicht onder de loep te nemen. Er is inderdaad
veel gebeurd. Nadat in 2014 het museumdeel in
het bijgebouw van de boerderij opnieuw is ingericht, kwamen vorig jaar de bedrijfsgebouwen vrij.
Dit betreft de stal, de bollenschuur en de open
kapschuur. Deze zijn en worden nu ook als museum ingericht. In de kapschuur zijn inmiddels landbouwwerktuigen en wagens opgesteld. Daarnaast
heeft de bollenschuur de afgelopen winter een metamorfose ondergaan. Dat betreft een grote onderhoudsbeurt, aansluitingen van nutsvoorzieningen
en verwarming, plaatsen van toiletten en een keuken. Zo is een mooie ruimte beschikbaar gekomen
voor bijeenkomsten, uitvoeringen en exposities.
De afgelopen zomer is daar al volop gebruik van
gemaakt. De stal is ook geheel gerenoveerd, maar
nog niet ingericht. Dat zal in de komende maanden gaan gebeuren. In dit gebouw zal aandacht
worden besteed aan de kruiden- en bollenteelt. Tevens zal er iets te zien zijn van een activiteit die ook

belangrijk voor Noordwijk was: de touwslagerij.
Om de boerderij liggen landerijen waar van
oudsher bollen werden geteeld. Ook deze gronden zijn, net als de gebouwen eigendom van de
Stichting Veldzicht. Deze velden zijn inmiddels
van een nieuwe drainage voorzien, opgeknapt
en verhuurd. Deze zomer staan er ééndagslelies,
straks worden er weer bollen geplant. Als laatste
is ook de ingang voor auto`s verplaatst, iets meer
richting het dorp. Het zicht op met name passerende fietsers is daar beter. Daarbij is ok meer
parkeerruimte gecreëerd. Een tweede inrit vanaf
de Zwarteweg is in voorbereiding.
Met al de genoemde activiteiten is het laatste
woord nog niet gezegd. Er zijn volop plannen
voor de toekomst. Om maar iets te noemen:
•	Ooit stond er bij de boerderij een hooiberg, die
willen we weer na bouwen
•	Het dak van de bollenschuur is in minder goede staat en niet fraai, dus een nieuw dak van riet
of dakpannen of begroeid met sedum
•	Een pluktuin met kruiden.
Een groot deel van wat al tot stand gekomen is, is
door een groepje vrijwilligers uitgevoerd. Ook de
suppoosten, de werkers in de kruidentuin en zij
die zich met educatie bezig houden doen dit op
vrijwillige basis. U voelt het al aan komen: KOM
ERBIJ OP VELDZICHT. Lida van der Voort
071 3610520 verstrekt graag alle inlichtingen.

Door Peter Mulder
Noordwijk was voor veel, vooral Leidse hoogleraren een geliefde woonstee, even weg uit de ivoren toren van de wetenschap, een half uurtje met
de tram. Mannen (het waren vooral mannen) als
d’Ablaing, Verwey natuurlijk, maar ook de criminoloog Willem Nagel en de historici Post en Van
Arkel (een geweldig docent) hadden hier hun vaste woon- en verblijfplaats.
Eén van de meest bijzondere in zijn soort was
Gerrit Kalff, hoogleraar Nederlandse Letterkunde
en Geschiedenis en in de jaren 1917-1918 rector-magnificus van de Leidse Universiteit. Leven
en Werken van Gerrit Kalff zijn mooi, bij tijd
en wijle ook hilarisch beschreven door Lou Maas
in diens kloeke biografie “Pro Patria”. Het boek
begint al goed:
“De luidruchtige wanorde die de dertien leden van
het gezin Kalff omstreeks het midden van de negentiende eeuw in het perceel aan de Walstraat 40 te
Zwolle creëerden, was monumentaal én, op de keper
beschouwd, gespeend van luimige goedmoedigheid.
Vader noch moeder wisten stand te houden tegen de
vloedgolf kinderen die hen overspoelde. Uit het in
1845 gesloten huwelijk tussen de weinig bemiddelde
kassier Gerrit Jurriaan Kalff (1818-1879) en Catharina Muller (1824-1904) werden in de eerste veertien jaar zes dochters en vijf zonen geboren. Vier jaar
later volgde nog een zoon. Van al deze kinderen stierf
er slechts één in de wieg. Het opgroeien van de overigen ging met zoveel stampij en frictie gepaard dat
horen en zien zowel hen als het ouderpaar verging.”
Nationaal Besef
Het verhaal gaat in vele toonaarden verder, maar
is toegespitst op zoon Gerrit, die op 30 juni 1856

geboren werd. Met enige financiële hulp van aangetrouwde familie van moeders kant kon Gerrit
zich langzamerhand toegang verschaffen tot de
Leidse universiteit, waar hij Nederlands studeerde. Naast zijn studie moest hij in het onderhoud
voorzien door allerlei lerarenbaantjes, maar in
1883 promoveerde hij met de lijvige dissertatie
“Het lied in de Middeleeuwen” dat uiting gaf aan
zijn al lang gekoesterde en niet van nationalistische gevoelens gespeende belangstelling voor het
Nederlandse lied.
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Hij ‘leed’ volgens zijn zoon aan ‘vaderlandsliefde en
wetensdorst’ en zo was het: liefdevolle toewijding
aan de wetenschap was bij Kalff nauw verbonden
met een Potgieteriaans getint nationaal besef. De
belangrijkste verdienste van Kalff zou uiteindelijk
zijn dat hij literatuurgeschiedenis in bredere zin
opvatte als cultuurgeschiedenis, waarbij ook aan
sociale achtergronden aandacht werd besteed. Hij
was kort hoogleraar in Utrecht van 1896 tot 1902,
toen hij benoemd werd tot hoogleraar in Leiden.
Daar schreef hij zijn magnus opus in zeven delen
(ook wel de ‘Zeven Kalveren’ genoemd) “Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde”.
Villa Liesbet
In 1915 was Kalff met zijn gezin (hij was getrouwd
met Johanna Momma en ze hadden 3 kinderen) in
Noordwijk neergestreken, meer in het bijzonder in
de Villa Liesbet die met het overlijden van Albert
Verwey’s schoonmoeder, de oude mevrouw Van
Vloten, bezemschoon werd opgeleverd. Zo werden de collega’s uit Leiden buren van elkaar aan de
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Prins Hendrikweg in Noordwijk aan Zee. Sterker:
Verwey werd huisbaas van Kalff. Ze kenden elkaar
uit Leiden, dus de verhuizing van Kalff naar juist
die plek zal niet toevallig geweest zijn. Net zo goed
als de benoeming van Verwey in 1924 tot opvolger
van Kalff in Leiden (Kalff stierf in 1923), hoewel
daarover – ook in de biografie van Maas – nogal
mistig wordt gedaan.
Overigens vermeldt Maas ook dat huisbaas Verwey een vreselijke centendief was: hij stelde op
een gegeven moment aan Kalff een huursom voor
die veel te hoog was of een koopsom die ook al
niet reëel was, temeer daar Kalff toch al financiële
problemen had (en Verwey wist dat): het tractement dat Kalff van overheidswege ontving, was al
35 jaar niet gestegen (er is niets nieuws onder de
zon!), hij had een studerende zoon in Leiden en er
waren wat ziekelijkheden bij vrouw en dochter die
daardoor veel (financiële) aandacht vroegen. Verwey toonde zich hier van een nogal zakelijke kant,
veel collegialiteit en aardigheid zaten er niet bij.

Links de Villa Liesbet, waar de familie Kalff woonde, daar rechts achter de Villa Nova van de Verweij’s

Trage monoloog
Kalff was een groot wetenschapper, maar veel
minder een bezielende ‘leraar’. Volgens sommige
bronnen kon hij er niets van. Annie Romein-Verschoor (die toen al min of meer verloofd was met
haar latere echtgenoot, de historicus Jan Romein)
volgde colleges bij Kalff en daar schreef ze het
volgende over in haar autobiografie “Omzien in
Verwondering”:
“Misschien is het toch wel een beetje schokkend, te
moeten verklaren, dat we van de colleges van Kalff
over Nederlandse letterkunde helemaal niets opstaken. Er viel ook geen dictaat van te maken, hoogstens
door een paar hele brave meisjes die letterlijk alles opschreven wat ze hoorden. Dus hielden Jan (Romein)
en ik, naast elkaar gezeten, ons bezig met elkaar een
wisselbrief te schrijven, hetzij met verliefde praatjes,
hetzij met commentaar op Kalffs trage monoloog,
hetzij met een spelletje boter-melk-en-kaas. Tot Kalff
Jan eens een keer na college bij zich riep: hij zij heel
goed te kunnen begrijpen dat hij met de jongedame
naast hem heel belangrijke dingen te bespreken had,
maar toch. Ook liet Kalff scripties maken. Het waren doorgaans gezapige opstelletjes over zulke onderwerpen als de invloed van x op die of die stroming, of
andersom. De scripties werden in de docentenkamer
in de Kloksteeg in Leiden rondom het theelichtje met
koekjes bediscussieerd, dat wil zeggen: bij een slepende rondvraag maakten altijd dezelfde twee of drie
mensen een korte opmerking, waarna Kalff wees op
een uit het spoor geraakte beeldspraak of op een paar
germanismen, als hij niet al eerder met een schichtige
blik op zijn horloge ontdekt had dat hij nog maar
net de tram naar Noordwijk kon halen.”
Overlijden
In augustus 1923 maakte Kalff met zijn vrouw
nog een reis naar Zweden. Op de veerboot tussen
Trelleborg en Sassnitzj werd Kalff zeeziek, kreeg
een amnesie en vervolgens een hersenbloeding.
Toen de boot aankwam in Sassnitzj was Gerrit
Kalff al overleden. Hij werd onder grote belangstelling op 8 september begraven op de Algemene
Begraafplaats in Noordwijk, een paar honderd
meter van zijn huis. Zijn neef en collega Jacob
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Muller herdacht hem aan het graf als “kloek en
eerlijk; oprecht en waar; zeer gesteld op eigen vrijheid en onafhankelijkheid, en geen inbreuk daarop duldende; wars van ledigen vormendienst, van
traditie en conventie, van ijdel zelfbehagen; in zijn
oordeel over anderen uit vrees voor overschatting,
niet heel licht tot bewonderen geneigd; fier, ja ook
wel eens hoog en koel, schijnend nog meer dan zijnd.
Wie hem goed kenden, wisten wel dat, ondanks dat
soms ietwat hooghartig voorkomen, zijn hart in den
grond zacht en vriendelijk was.”
Annie Romein-Verschoor
Annie Romein-Verschoor (1895-1973) was overigens na haar doctoraal wel aan Kalff blijven hangen. Ze was al bezig een proefschrift bij hem als
promotor te schrijven, toen Kalff in 1923 overleed. Ze kwam vervolgens nota bene bij Albert
Verwey terecht, die Kalff als hoogleraar was opgevolgd. Collega, buurman, huisbaas en ook nog
opvolger, meer toeval kun je niet verzinnen.
Met Verwey kon Annie lezen en schrijven (wel zo
prettig natuurlijk als je letteren studeert). En met
de vrouw van Verwey, Kitty van Vloten, blijkbaar
ook. Ze schreef in haar al eerder geciteerde autobiografie:

Gerrit Kalff (schilderij van Leon Senf)
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“Ik werd wel gewaarschuwd voor Verwey, hij zou
eigenzinnig en redderig zijn en je weinig vrijheid laten om van de goede, oude tradities van de Beweging
af te wijken. Het viel honderd procent mee. Ik diende een ontwerp in dat hij degelijk met me doornam
zonder wijzigingen van betekenis voor te stellen.
Daarna stuurde ik hem telkens een hoofdstuk, waar
ik in eerste instantie mee klaar was en hij liet me
zonder langdurig uitstel naar Noordwijk komen om
het te bespreken. (……) Het werd regel, dat ik bij
hem en zijn vrouw een boterhammetje meeat. Kitty
Verwey-van Vloten was een lieve, intelligente en reële vrouw die haar verschillende functies van vrouw
van een dichter, moeder van een groot gezin en spil
van een gastvrij huis uit een niet al te ruime beurs
pretentieloos en opgewekt wist te verenigen. Er was
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iets aandoenlijks in haar openhartige verklaring, hoe
royaal zij en Albert nu konden leven met een proffensalaris en een pensioen in het verschiet en ik zou
niet graag het moederlijk gebaar hebben afgewezen,
waarmee ze me het geld voor mijn retourtje Amsterdam-Noordwijk toeschoof: ‘Hier, kind, wij kunnen
het best missen en jij kan het best gebruiken.’

We werden door onze jarige verwend met koffie
met cake, een fantastische lunch en een goed georganiseerde dag. Heel veel mensen kwamen naar
ons en de andere klederdrachtgroep kijken en
hadden veel plezier. Ons jongste lid deelde geu-

27

Het ‘Koepeltje van Dobbelmann’

Willem Baalbergen

De familie Dobbelmann was in 1896 in het bezit
gekomen van Villa Stirum aan de Prins Hendrikweg (toen nog Prins Hendrikstraat). Deze villa
is in 1884 gebouwd door de voormalige burgemeester van Noordwijk, Van Limburg Stirum.
Ook het duin achter de villa was bij de koop inbegrepen. De familie Dobbelmann was afkomstig
uit Duitsland en fabriceerde aanvankelijk zeep in
Nijmegen. In 1865 vestigde Louis Dobbelmann
zich in Rotterdam en werd het maken van sigaren en sigaretten zijn hoofdbezigheid. Villa Stirum werd in eerste instantie door de familie als
zomerverblijf gebruikt. Louis mocht niet lang
van het huis in Noordwijk genieten, hij stierf in
1901 in de leeftijd van nog geen vijfenzestig jaar.
Zijn vrouw, Maria von Weise, ging na de dood
van haar man definitief op Villa Stirum wonen.
Zij regeerde, volgens haar nichtje Liesbeth, met
vaste hand het huishouden aan de Prins Hendrikweg. Daarbij geassisteerd door Kees de tuinman
en Tinus de koetsier. Talloze zomergasten werden
in die jaren in de villa ontvangen, tot zij in 1932
in de leeftijd van 91 jaar overleed.

Annie Romein-Verschoor (1895-1978) studeerde
dus letteren en geschiedenis in Leiden. Ze zou uitgroeien tot een vooraanstaand literatuursociologe,
cultuurhistorica en feministe en schreef met haar
latere echtgenoot Jan Romijn het monumentale
historische werk “Erflaters van onze Beschaving”,
een geschiedenisboek in 4 delen (drie minder dan
de ‘7 Kalveren’ van Kalff).

Klederdrachtgroep op
verjaardagsfeest van de buren
Dinsdag 9 augustus ging de Noordwijkse klederdrachtgroep op uitnodiging naar de verjaardag
van klederdrachtgroep Oud Katwijk. Het Genootschap Katwijk bestond 50 jaar. Uit het hele
land waren er klederdrachtgroepen naar jarig Katwijk gekomen. In het museum werden we verwelkomd, van daar gingen we in een bonte stoet over
de boulevard naar de festivaltent. Het was gelukkig mooi weer, zodat we heerlijk buiten op het podium onze Noordwijkse klederdracht konden laten zien. We zijn trots op onze kleding en vinden
het leuk om de Noordwijkse dracht te showen en
er wat over te vertellen. Ook onze nieuwste leden
waren mee en daardoor was er weer meer kleding
te zien.
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rige lavendelzakjes uit aan het aanwezige publiek.
In Noordwijk Binnen was immers vroeger een
levendige kruidenhandel. Katwijk had deze dag
goed voor elkaar. Het was leuk om de garnalen
pellende dames te zien, er werden netten geboet,
touw gemaakt, teveel om op te noemen.

Opmerkelijk mens (beeld 903)
Louis Dobbelmann (1837-1901) was een opmerHet ‘koepeltje’ ter herinnering aan Louis Dobbelmann

Oudere Noordwijkers zullen het zich nog wel
herinneren. Op het Dobbelmannduin, tegen de
Emmaweg aan, stond ooit een klein monumentje. Bij de aanleg van de woonwijk op het duin
is het verdwenen. Boze tongen beweren dat het
door een van de toekomstige bewoners is opgeblazen. Toch is er nog een restant, de fundering
van het bouwsel, overgebleven. Verborgen onder
het groen is het te vinden achter het huis van de
familie Van Delft. 		

De restanten van het koepeltje op het Dobbelmannduin.
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kelijk mens. Als jonge man van 23 jaar vertrok
hij naar Amerika. Hij werkte daar op een boerenbedrijf tot de burgeroorlog uitbrak. Hij meldde
zich aan bij de Noordelijken en raakte betrokken
bij tal van oorlogshandelingen. Hij klom daarbij
op van soldaat tot sergeant tot hij na de vrede in
1865 terugkeerde naar Nederland. Een van zijn
hobby`s was het fokken van rashonden, onder
andere voor de jacht. Want jagen was zijn andere hobby. De Noordwijkse duinen vormden zijn
jachtgebied waarbij hij eens werd vergezeld door
de kunstschilder Max Liebermann. Deze laatste
maakte later twee schilderijen van een jager in de
duinen van Noordwijk.
Zoals gezegd, ook het duin achter de villa was
eigendom van de familie Dobbelmann. In 1908
zijn in het westelijke deel door de Maatschappij
De Toekomst de Pieternelweg en de Van Hardenbroekweg aangelegd. Het oostelijk deel van het
duin werd na de dood van mevrouw Dobbelmann
aan de gemeente geschonken. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebied ten goede zou
komen aan de bevolking van Noordwijk. Het is
en blijft de vraag of de bebouwing met luxe villa`s wel helemaal recht deed aan deze voorwaarde.
Het waren vooral Noordwijkse middenstanders
die er een stukje grond van de gemeente kochten
en een huis op lieten bouwen
Monumentje
Het monumentje stond in het oostelijke deel van
het duingebied. Het is op verschillende foto’s van
het (latere) Dobbelmannduin goed te zien, onder
andere vanaf het tramstation aan het Picképlein
(zie foto). Voor degenen die het al hadden opgemerkt, was het nooit helder waarom dat koepeltje
daar stond en waartoe het diende. Sommigen wisten te vertellen dat het een soort van praalgrafje
was voor één van de favoriete honden van de oude
Louis. Maar een nieuwe foto die opduikt geeft
uitsluitsel: het monumentje was opgericht ter ere
van Louis Dobbelmann zelf, waarschijnlijk door
zijn weduwe Maria. En de volgende tekst was er
in opgenomen: “Ter Herinnering aan Louis R.H.
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Dobbelmann, die naar Noordwijk kwam in het jaar
1896, leniging zoekend voor zijn kwaal. Geb. 14
juli 1837 / Gest. 10 november 1901.”
Louis Dobbelmann leed al langer aan een hartkwaal. Of Noordwijk met zijn milde zeeklimaat
soelaas kon bieden in het genezingsproces, valt te
betwijfelen. Hij kreeg er ondanks alles toch nog
twee keer een hartaanval. Een laatste hartaanval
kreeg hij in San Remo, in november 1901 en die
werd hem funest. Louis Dobbelmann werd in
Rotterdam begraven. Misschien kort daarna werd
het monumentje opgericht op het hoge duin in
Noordwijk te zijner herinnering. (Met dank aan
Dick van den Berg).
Villa Kijkduin

Villa Duna

De Villa’s op het Hoge Duin

Duna-Deli en Kijkduin

Door J.P. Grullemans

Hoe je in vroeger tijden ook naar Noordwijk aan Zee kwam, om de fraaie villa’s op het duin aan
het einde van de Huis ter Duinstraat kon je niet heen. Duna-Deli, ook wel ‘t Duin genoemd, en
Kijkduin beheersten daar de omgeving. Mevrouw J.P. Grullemans uit Den Haag heeft in 2002 de
geschiedenis van deze villa`s beschreven.

Het koepeltje gezien vanaf het Picképlein

De familie Grullemans bezat een bollenbedrijf,
eerst in Lisse, later in Noordwijk Binnen. Daar
waren ze gevestigd in de Douzastraat en aan de
Voorstraat, rond het pand van Willem van Eeden. In het Streekmuseum Veldzicht worden nog
enkele gevelstenen van deze panden bewaard. Op
24 december 1904 koopt Anna Petronella Grullemans een stuk duingrond van de Maatschappij De
Toekomst, vertegenwoordigd door directeur (en
gemeentesecretaris) Egbert de Groot. Het betreft
een kavel ter grootte van drie aren voor de prijs van
600 gulden. Anna Grullemans is van plan op deze
grond een villa te bouwen. Gelijktijdig wordt een
belendend stuk duingrond verkocht aan Abraham
van der Elst. Dit perceel is wat groter, vier aren
en brengt 800 gulden op. Als bijzonderheid wordt

in de akten vermeldt dat de koopovereenkomsten
zijn getekend in het Stationskoffiehuis Zomerzorg
in Leiden.
Kijkduin
In het daarop volgende jaar laat juffrouw Grullemans door aannemer Verloop een villa op het gekochte stuk grond bouwen. De villa is getekend
door de bekende architect Jesse. Verloop laat er
geen gras over groeien en bouwt het huis binnen
vijf maanden Het krijgt de naam Kijkduin, een niet
onbekende naam in Noordwijk. In het verlengde
van de Duinweg stond toen nog een eeuwenoude
boerderij met deze naam. Een jaar later, in 1906,is
deze boerderij afgebroken. Voor het bouwen had
Anna Grullemans een hypotheek op het huis ge-
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nomen van vijfduizend gulden. Verleend door de
Spaarbank voor Noordwijk en omstreken. Als borg
treedt op de op Leeuwenhorst wonende jonkheer
Leopold Adolf van Schuilenburch.
Anna Grullemans was vrijgezel; om aan de kost
te komen startte ze een pension in Kijkduin. Dat
liep goed, vooral in de zomermaanden. Volgens de
Badcourant van 23 juni 1906 bijvoorbeeld had ze
ten minste negen gasten, voornamelijk uit Nederland. Een jaar later waren dat er ongeveer twaalf,
opvallend genoeg vrijwel allemaal uit Duitsland.
In de winter logeerden er vooral ongetrouwde dames in het pension. Die voelden zich thuis bij de
ongetrouwde eigenaresse en hadden in huis geen
last van schreeuwende kinderen. In 1913 vertrekt
Anna uit Noordwijk en verhuurt Kijkduin aan
Max Otto Haferkorn uit Duitsland. Deze was
daarvoor hotelbediende in Huis ter Duin. Een jaar
later koopt de huurder de villa, inclusief het meubilair voor tienduizend gulden.
In 1919 en in 1924 breidt Haferkorn het pension
uit met een zijaanbouw, een balkon en wordt het
dak vergroot. Ook in 1930 werd een verbouwing
uitgevoerd, maar dat mocht Max Otto niet meer
meemaken. Hij stierf in december 1928 in de
leeftijd van slechts 44 jaar. Zijn vrouw blijft met

Kijkduin + Duna = Duna-Deli
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een zoon van twaalf jaar achter en zet het pension
voort. Deze zoon, Walter, wordt in 1944 achttien
jaar en moet dienst nemen in het Duitse leger.
Mevrouw Haferkorn vertrekt in 1944 naar Duitsland en laat de villa leeg achter. Walter komt na de
oorlog, aan zijn arm verwond, terug naar Noordwijk en zet het pension voort tot hij het in 1954
verkoopt aan Willem van Rheenen. Een jaar later
koopt deze ook het ernaast gelegen huis Duna van
Egbert van Berghem.
Duna
De villa Duna, naast Kijkduin is door Abraham
van Elst in 1905 gebouwd, ook door de firma Verloop. Het ontwerp was ook deze keer van Jesse.
Van Elst blijft niet lang eigenaar van Duna. Hij
verkoopt het al snel aan een Rotterdamse industrieel, Post van den Burg. Op zijn beurt verkoopt
deze de villa in 1917 weer aan J.H. van Berghem.
Het is onduidelijk of het als zomerverblijf of als
woonhuis wordt gebruikt. In 1930 is er feest op
Duna. Johanna van Berghem trouwt met Cornelis
Grullemans, een neef van Anna, ooit eigenaresse
van Kijkduin. In 1938 gaat mevrouw Van Berghem, na de dood van haar man, in Den Haag wonen. Haar zoon Egbert blijft in Noordwijk wonen,
tot hij in 1955 de villa verkoopt aan Willem van
Rheenen.

De familie Van Rheenen voegt de beide villa`s samen onder de naam Duna-Deli. Het wordt na een
forse verbouwing een hotel-restaurant. Het fraaie
karakter van de scheppingen van Jesse gaat daarbij verloren. Na een aantal jaren volgt een tweede
grote verbouwing. De panden worden nu ingericht
als Café-Dancing. Duna-Deli wordt zo ongeveer
de eerste discotheek van Noordwijk en Omstreken. Er zullen, onder andere langs de boulevard
en De Grent, velen volgen. Het was ook de start
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van Noordwijk als het uitgaanscentrum voor de
jeugd uit een groot deel van Zuid-Holland. De
discotheek blijft open tot 1988, waarna de panden
worden verkocht aan W. van der Logt. Ze komen,
na een periode van leegstand, uiteindelijk in handen van het bouwbedrijf De Raad. Nadat een felle
brand Duna in de as gelegd had (april 1999), komen er nieuwe bouwactiviteiten op gang: De Raad
laat het duin afgraven en bouwt op de plek van de
beide villa`s het markante Palacehotel.

Het zinken van de VIOS IV
Reactie van een lezer
Al weer enige tijd geleden, in Blauwdotter nr.
167 (Herfst 2013) beschreven Joop van der
Zwart en Anneke van der Zwart-Hoek een
gebeurtenis in de oorlog, waarbij Anneke’s vader, Piet Hoek, ter nauwerdood ontsnapte aan
de dood. Piet Hoek voer als visserman op de
stoomtrawler “Vios IV”(de IJM96), toen die
op 11 november 1941 werd aangevallen door
Britse gevechtsvliegtuigen. Piet Hoek kon overboord springen met zijn zwemvest (hij kon niet
zwemmen) en spoelde uren later aan op het
strand tussen Noordwijk en Zandvoort. Dennis Peschier (S9537198@gmail.com)
reageert op dat (indrukwekkende) verhaal met
nog wat aanvullende informatie.
Op 11 november 1941 om 13.00 uur stegen er
3 vliegtuigen op van de Britse vliegbasis North
Coates (53°29’59.29”N 0°3’57.70”E). Twee
Beaufort I van 86 squadron en een Hudson V
van 407 squadron.
Langs de Nederlandse kust vliegt de formatie
onder een gesloten wolkendek dat op 900 meter hangt. Het zicht is tussen de 1,5 en 2,5 kilometer. Na 80 minuten word er een trawler van
900 ton gesignaleerd.

Als eerste valt de Beaufort van Pilot-officer
Esler aan. Door een technische storing blijven
zijn bommen echter hangen. De Hudson van
Wing-commander Styles volgt maar zijn bommen missen het doel. Als derde zet de Beaufort
van Wing-commander Flood de aanval in. Zijn
bommen treffen de trawler waarna deze in 4
minuten zinkt. De drie toestellen keren terug
naar hun basis waar ze om 15.40 landen.
Volgens de vliegers vond dit incident plaats
op 53°03’ N 4°25’ N, een locatie 20km “ten
westen van Texel.” De locatie in het Blauwdotter-verhaal was omschreven als ‘enkele mijlen
uit de kust bij IJmuiden’, maar plaatsbepaling
boven zee was in die tijd beslist geen exacte wetenschap. Het werd bepaald aan de hand van
gegist bestek en aangevuld met waarneming
van herkenningspunten.
(De geraadpleegde documentatie bestaat uit
AIR27/1793, Operational record book 407 squadron en AIR27/708, Operational record book 86
squadron. Met grote dank aan Hans Nauta voor
het ter beschikking stellen van de relevante documenten)

Lijst van sponsoren Genootschap
Oud-Noordwijk
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 – Lassooy
De Verfspecialist – Boekhandel Van der Meer – Notariskantoor
Kruis-Sweere – Putman Installaties B.V. – Marca Bultink –
Rabobank Bollenstreek – Peut Abswoude –
Berkhout Doe Het Zelf Markt’

