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Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Herenweg 144, Noordwijk
Het hele jaar door geopend op zaterdag en
zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Toegangsprijzen voor beide musea: € 5,- voor
volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12 jaar.
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Inhouds
opgave

Ereleden Genootschap “Oud Noordwijk”
K. Kok †
Koemans
A. Weelen †
W. Baalbergen
L. v.d. Bent †
Sjaan van Kekeren - Brouwer
van Duijn †
J. v. Kan
J. v. Nes †
Eli van Kekeren †

Openingstijden Museum Noordwijk Jan
Kroonsplein 4 Noordwijk aan Zee
Van 1 maart tot en met eind september is Museum
Noordwijk van maandag tot en met zaterdag
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zondag van
11.00 uur tot 16.00 uur.
Van 1 oktober tot en met eind februari is het
museum geopend van dinsdag tot en met zaterdag
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Op zondag van 11.00 uur
tot 16.00 uur. Maandag gesloten.
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Redactioneel

Klaar voor de Toekomst
In 1978 verscheen de eerste Blauwdotter. Het lijfblad van het Genootschap Oud-Noordwijk
kende door de jaren heen vrijwel altijd hetzelfde formaat (A5) en op de omslag vrijwel altijd
dezelfde kleur blauw. Geen advertenties, geen kleur. Willem Baalbergen kijkt in dit nummer
terug op die geschiedenis van bijna 50 jaar en daar is alle aanleiding voor: De Blauwdotter
heeft met dit nummer voorgoed een ander gezicht gekregen, kleur gekregen en een ander
formaat.
Advertentie Huis ter Duin
Ook redactioneel gaan we de komende tijd werken met nieuwe, nog nauwelijks ontgonnen
thema’s: sport, literatuur en beeldende kunst in Noordwijk, maar we zoeken ook naar de
mens achter bekende en minder bekende Noordwijkers. Alles uit een verleden, dat wat dichterbij ligt dan - met respect - de vooroorlogse tijden van klederdracht, bomschuit en kruidenteelt. De Blauwdotter schuift met de generaties mee.
Een ander formaat en kleur en een nieuw ontwikkelde vormgeving maken de kosten van de
Dotter hoger. Omdat het Genootschap graag vast wil houden aan de al jarenlang gehanteerde
minimale abonnementsprijs van € 15 en er in de lengte dus geen ruimte zit, moeten we het
uit de breedte halen: de Blauwdotter zal in omvang toenemen, maar drie keer per jaar verschijnen (in plaats van vier keer). Na deze uitgave verschijnen er dit jaar nog nummers in de
tweede helft van september en in de tweede helft van december. (PM)

Gefeliciteerd!
Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk wil allen die aan de wieg hebben
gestaan van de “Blauwdotter Nieuwe Stijl” en alle leden van harte feliciteren met deze
prachtige eerste uitgave. Met het aangepaste formaat, de verfrissende opmaak en de
kleurenfoto’s krijgen de inhoudelijke bijdragen nu de uitstraling die zij verdienen.
Hartelijk dank voor het mooie werk dat is verricht en iedereen heel veel leesplezier.
Bestuur Genootschap Oud Noordwijk
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oorlogsverhalen

Noordwijkse
soepcommissie
De

[1918]

Door Koen Marijt

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in juli 1914 zorgt in Noordwijk
voor paniek. Badgasten verlaten
massaal het strand. Duitse gasten
keren hals over de kop naar de Heimat
terug. De hel breekt los in Europa.
Nederland ontloopt tussen 1914 en 1918
de oorlogsdans, maar raakt wel bij de
oorlogshandelingen betrokken: permanente dreigingen, stromen vluchtelingen, geïnterneerde gevangenen
(uit België, Duitsland en Engeland) en
getorpedeerde schepen.
Met name de schaarste aan voedingsmiddelen en brandstoffen neemt in de loop der
jaren toe. Nederland is erg afhankelijk van
de graanvoorraad uit de Verenigde Staten,
maar door Duitse en Engelse acties, onder
andere de onbeperkte duikbotenoorlog,
wordt het leveren van dit broodnodige product naar ons land in de kiem gesmoord. De
bevolking lijdt hieronder. De meeste levensmiddelen zijn op de bon als gevolg van de
in augustus 1916 ingevoerde Distributiewet.
Vooral de laatste twee oorlogsjaren heeft de
bevolking het zwaar. Ondervoeding komt
in het gehele land voor. Ook in Noordwijk
wordt deze nood gevoeld. In een aantal
gemeenten in Nederland worden centrale
keukens geopend, waar de burgerbevolking
tegen een lage prijs een voedzame maaltijd
kan nuttigen.
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Van Limburg Stirum-Geversstichting
Overigens bestond in Noordwijk al een ‘soephuis’, waar soep werd gekookt voor arme en
behoeftige Noordwijkers “zonder onderscheid
van godsdienst.” Het soephuis aan de Offemweg was in 1891 opgericht bij gelegenheid
van het 40-jarig huwelijk van mr. F.A.G. graaf
van Limburg Stirum en jonkvrouw Susanna
G.F. Gevers. De “Van Limburg StirumGeversstichting” stelde alleen in de maanden
januari t/m maart tweemaal per week gratis
soep beschikbaar: op maandag erwtensoep
en op donderdag rijst- en vermicellisoep.
De soepverstrekking werd mogelijk gemaakt
uit de rente op een kapitaal dat speciaal
voor de gelegenheid was vastgezet door de
graaf en zijn vrouw. De stichting bestaat nog
steeds, zij het dat er geen soep meer wordt
uitgereikt. Wel wordt nog jaarlijks een goed
doel bedeeld met een gift.

Soep
Begin 1918 wordt de voedselnood dus ook in
Noordwijk breder gevoeld dan alleen door
de meest armlastigen. In ons dorp zijn het
enkele winkeliers uit Noordwijk Binnen die
samen met Adriaan Dorsman en Jan van
Kan in februari 1918 daarom de Noordwijkse
soepcommissie in het leven roepen, die
met behulp van enige gemeentelijke subsidie
een lage prijs kan rekenen ook aan andere
groepen burgers:
Aan de Raad der Gemeente Noordwijk.
WelEd. Achtb. Heeren,
Ondergetekeenden hebben zich tot een Commissie
vereenigd met het doel om in Noordwijk tegen
matigen prijs meer malen per week beschikbaar te
stellen, voedzame, goed toebereide spijzen. In deze
benarde tijden, nu het gevaar voor ondervoeding

zeer zeker daar is, achten zij dit dringend noodzakelijk. Dank zij de welwillende medewerking,
die zij mochten ondervinden van het bestuur der
Van Limburg Stirum-Geversstichting was het
hun mogelijk een proef te nemen met te Noordwijk-Binnen en te Noordwijk aan Zee erwtensoep
tegen 10 cent per portie verkrijgbaar te stellen.
De vorige week werden 851 porties besteld. Deze
week 1163 porties, een aantal dat zeker voortdurend zal stijgen. De noodzakelijkheid, voedzame
spijzen tegen matigen prijs verkrijgbaar te stellen
is daarmede volkomen bewezen.
Het spreekt van zelf, dat wil het doel werkelijk
bereikt worden om ondervoeding te voorkomen en
een groot deel der bevolking, nu de prijs der levensmiddelen zoo hoog gestegen is, te steunen, dan
dient de prijs niet hooger gesteld te worden dan 10
cts. per portie. Het gevolg daarvan zal zijn, dat bij
het meest zuinig beheer, waarbij de administratie
belangenloos verricht wordt, zooals U ook uit o.s.
gespecificeerde kostenberekening zal blijken, er bij
het uitreiken van 600 porties viermaal per week
(meer kan op een dag niet gekookt worden) totaal
2400 porties; een tekort ontstaat van 9 ½ ct. per
portie, uitmakende per week f.228.Ondergetekeekenden komen daarom met het beleefd verzoek tot U in belang van onze bevolking
ons elke week gedurende drie maanden een subsidie te verleenen van hoogstens f 228,00 per week.
Wij zullen dan in staat zijn gedurende de maanden Februari, Maart en April dus 13 weken 4 maal
per week 600 porties verkrijgbaar te stellen. De
moeilijkste maanden betreffende voedsel en brandstof zijn dan weer voor een deel doorworsteld.
Zoo U dit noodig mocht oordelen zou de subsidie
aan het bestuur der Van Limburg-StirumGevers-Stichting kunnen verleend worden.

»
7

De Blauwdotter • zomer

Het ligt in de bedoeling der commissie voor hen,
die volgens het kohier van den Hoofdelijke Omslag meer dan f. 1200,- inkomen per jaar hebben,
zonder aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud
en kinderen, de prijs per portie te stellen op den
kostenden prijs, dus 20 cts. per portie. Wij hopen
daarmede het tekort kleiner te maken en bijgevolg
ook het aan ons toe te stane subsidie niet geheel
noodig te hebben. Ook willen wij trachten door
vrijwillige bijdragen de kas der Gemeente zoo min
mogelijk te bezwaren.
Wij vertrouwen dat Uw college geen bezwaar zal
hebben ons het gevraagde subsidie toe te staan,
overtuigd als ondergeteekenden zijn, dat U daarmede een groot deel der bevolking op doeltreffende
wijze helpt, in deze voor tallooze huisgezinnen,
haast niet te doorworstelen, booze tijden.
Adr. Dorsman, G.A.E. Duyster, S.J. Zandvoort,
J.H. v.d. Werf, W.L. Benschop, Th. Oostveen,
C.M. v.d. Lee, J. van Kan, A. Verloop/ Noordwijk,
12 februari 1918
De raadsleden die bovenstaande brief tijdens
de vergadering in behandeling nemen, zijn
erg blij met dit initiatief. Ze zien de instelling
als zeer nuttig.

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
Archieven en collecties
• Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), archief gemeente Noordwijk
1399-1932, nummer toegang 900, inv.nr. 1445, raadsnotulen
1917-1918, raadsvergadering 15 maart 1918.
Literatuur
• Binneveld, J.M.W., Leven naast de catastrofe. Nederlands tijdens
de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2001). Roodt, Evelyn de,
Oorlogsgasten: Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland
tijdens de Eerste Wereldoorlog (2000).
• Doedens, A. en Lieke Mulder, Verstoorde vrede; Nederland tijdens
de Eerste Wereldoorlog in beeld (Zutphen 2014).Meijer, A.H.,
Straatnamenboek van Noordwijk (Hilversum 1992).
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Het gemeentebestuur stelt voor om de prijs
van de soep te bepalen op 12 cent per portie,
maar alleen voor diegenen die niet meer
dan duizend gulden per jaar verdienen.
Inwoners met hogere inkomens betalen de
soep tegen kostprijs: 20 cent per portie. Het
voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Vanaf februari 1918 heeft Noordwijk
een eigen soepcommissie, die met steun van
het gemeentebestuur de bestrijding van de
hongersnood daadkrachtig ter hand neemt.
Nog in november 1918 verleent de gemeente Noordwijk desgevraagd ook een toeslag
van 10 cent op een liter melk van 12 cent. De
‘soepcommissie’ was dus ook nog een beetje
een ‘melkcommissie’.
De eerdere ‘Soepcommissie’, die opereerde onder de naam
“Van Limburg Stirum-Gevers Stichting” was ondergebracht
in een pand (op de zwart-wit foto vorige pagina) aan de toen
nog zanderige Offemweg in Noordwijk Binnen. Het pand
staat er na vele verbouwingen nog steeds en heeft de oude
naam “Van Limburg Stirum-Gevers Stichting” ook nog steeds
op de gevel staan.

Noordwijkse
spion tegen Churchill

Een

Door Willem Baalbergen

Onder bovenstaande titel kwam
van de hand van Jan-Willem van den
Braak onlangs een boek uit over een in
Engeland gedropte spion. Deze kreeg
de opdracht mee om verkenningen
te plegen, vooruitlopend op een
mogelijke invasie van Hitler-Duitsland.
Daarnaast, hoewel dit niet helemaal
duidelijk is geworden, moest hij een
aanslag plegen op Churchill.
Nog van het één, nog van het ander kwam
iets terecht. De zender die hij had meegekregen werkte niet en het lukte hem niet om in
de buurt van Churchill te komen. Toen het
geld dat hij had meegekregen op was pleegde
hij in een kelder in Cambridge zelfmoord.
Buitendorp / Die Ossewa
Dit waargebeurde verhaal heeft tal van
raakvlakken met Noordwijk. De spion, de
in 1914 geboren Engelbertus Fukken, was een
zoon van Willem Briedé en Elizabeth
Fukken. Bertus kreeg de naam van zijn moeder mee, het stel was niet getrouwd. Het
gezin woonde vanaf 1917 in de gehuurde villa
Buitendorp in Noordwijk. De villa stond aan
de Duinweg en was waarschijnlijk eigendom
van de familie Van der Meulen. Deze familie woonde in een verbouwde bollenschuur
achter de villa. De villa werd later verbouwd
tot een pension/kamphotel en kreeg de naam
Die Ossewa.

Jan-Willem van den Braak:
“Spion tegen Churchill, Leven en
Werken van Jan-Willem ter Braak”
(Walburg Pers 2017. 248 pagina’s.
Prijs 19,95

Het werd geëxploiteerd door de gebroeders Miedema, afkomstig uit Friesland. De
nieuwe naam, Die Ossewa, herinnert aan
pionierende boeren in Zuid-Afrika die met
ossenwagens het land verder introkken gedurende de Boerenoorlog. Nog ver voor de
periode van Apartheid waren de Zuid-Afrikaanse boeren onder leiding van Paul Kruger
populair in Holland.
De familie Tappenbeck
De familie Briedé onderhield contacten met
de familie Tappenbeck van het Huis ter
Duin. Via een neef van hen, Dieter Tappenbeck, kreeg Bertus een opleiding als spion.
Zo liet hij zich rond eind oktober/begin
november 1940 onder de schuilnaam Jan
Willem ter Braak in het Engelse Buckinghamshire droppen. De Tappenbeck’s komen
in het boek regelmatig ter sprake. De al genoemde Dieter was een overtuigde nazi, zijn
oom Wolfgang speelde in de oorlogsjaren »
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in beeld

Kunstenaar:
Barend ten Hove
[1909-1969]

Illustratie voor de cover van Panorama
van 18 augustus 1948.

Het valse paspoort van Engelbertus Fukken op naam
van Jan Willem ter Braak (‘Woonplaats Noordwijk’).

eveneens een omstreden rol, terwijl nota
bene familielid Rudolf Tappenbeck vanwege verzetsactiviteiten uiteindelijk in Kamp
Neuengamme om het leven is gekomen.
Naar hem is in ieder geval een straat genoemd en te zijner ere is een gedenknaald
opgericht aan het einde van de Koningin
Astridboulevard.
Neeltje van Roon
Bertus kreeg in Noordwijk kennis aan een
meisje, Neeltje van Roon uit de Piet Heinstraat. Bij zijn vertrek uit het dorp verloofde
hij zich met haar. Neeltje speelde later nog
een rol bij de verdere naspeuringen van het
leven van Bertus. Immers, na zijn vertrek
uit Noordwijk was hij helemaal spoorloos
geraakt.
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Het enige aanknopingspunt waren wat bezittingen van hem die in Cambridge werden
teruggevonden. Daaronder een pasfoto van
zijn verloofde, in een kartonnen hoesje met
als opschrift Foto Roos Noordwijk aan Zee. Zo
kwam Neeltje in beeld en zo kon de schrijver
van het boek zich een beeld vormen van de
Noordwijkse jaren van Bertus. Neeltje van
Roon werd na de oorlog door de Engelse
geheime dienst geïnformeerd over de
wederwaardigheden van haar verloofde en
over diens tragische einde. Ze deed er na de
oorlog verder het zwijgen toe. Ze stierf in
1995. Over die Noordwijkse jaren van Bertus
Fukken is nog veel meer in het boek opgenomen. Alleen al daarom - maar niet alleen
daarom - is het boek het lezen meer dan
waard.
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bollennieuws

Paviljoen
Florapark &
Zomerzorg
Door Peter Mulder

In april 1932 opende op het Landgoed
Offem in Noordwijk Binnen de
“Tentoonstelling Florapark 1932”. Een
groots opgezette tentoonstelling
van zogenaamde ‘volgrond-gewassen:
hyacinthen, tulpen en narcissen van de
koude grond, om het zo maar te zeggen.
Een Keukenhof-avant-la-lettre.
De tentoonstelling werd georganiseerd bij
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Noordwijkse afdeling van de Algemene
Vereniging van Bloembollencultuur en 75
jaar na de oprichting van de branchevereniging Flora van Noordwijk. Het was in de
geschiedenis van de actieve Noordwijkse
bloembolleneconomie al de 3e keer dat een
dergelijke tentoonstelling gehouden werd.
Eerdere - kleinere - tentoonstellingen
vonden plaats in 1887 en 1896. Nog eerder
werden ook in het Hof van Holland bloembollententoonstellingen gehouden, maar
daar ging het niet om gewassen van de koude grond.
Ruijs de Beerenbroeck
De tentoonstelling werd op 14 april 1932
geopend door de toenmalige minister van
Landbouw (tegelijk Minister-President) Ch.
Ruijs de Beerenbroeck en het park trok van
heinde en verre veel belangstelling.
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De Koninklijke Familie bezocht het park zelfs
tot tweemaal toe. Achter de tentoonstelling
ging een bestuur schuil van grote Noordwijkse ondernemers als J.C. van der Meer,
G. Aten (S.A. van Konijnenburg) en J. van
Konijnenburg (Konijnenburg & Mark).Het
tentoonstellingsterrein bevond zich dankzij
de gastvrije medewerking van de Graaf Van
Limburg Stirum op het Landgoed Offem
nabij de Dinsdagsche Watering (Het Schie).

Links: Toegangskaart Florapark.

Boven: Het gloednieuwe Paviljoen Flora. Op de gevel worden
de namen van Zomerzorg en van exploitant A.B. Batenburg
prominent vermeld.

De toegang was gelegen op de hoek van
Schiestraat en Voorstraat. Daar werd met behulp van de gemeente Noordwijk een groot
‘autopark’ aangelegd, alsmede een heuse fietsenstalling om de verwachte grote toeloop
van bezoekers op te vangen. De ‘NZHTM’
hanteerde gereduceerde tarieven voor degenen die met de tram naar Noordwijk zouden
komen. Het Leidsch Dagblad was al bij voorbaat onder de indruk:

in de veredeling der soorten bolbloemen. Van de
‘Tulipa Kaufmanniana’ via de ‘Greigii Florentina
Major’ tot de ‘Biflora Silverstris’: het leek er op dat
de bollen eigenhandig waren gepoot door de oude
Noordwijkse Latinist Janus Dousa, alias Jan van
der Does.

“Op unieke wijze is hier een tuin van enorme
afmetingen aangelegd, waarin de bloembedden
telkens andere schakeeringen te zien geven. De
geteelde producten worden hier zoodanig getoond,
dat de liefde voor de bolbloem versterkt wordt
en de wensch opkomt, deze ook in eigen tuin te
kweeken en te zien groeien.” De krant vermeldde
ook de vermaardheid van Noordwijkse kwekers

Krau
Er moest natuurlijk ook verdiend worden
aan de vele bezoekers en niet alleen via het
heffen van een entreeprijs (Noordwijkse
schoolkinderen hadden overigens gratis
toegang). Daarom waren langs de toegangs‑
laan naar het park verschillende ‘stands’
ingericht, waar men chocolade, koek, souvenirs en ‘cigaretten’ kon kopen. Er stonden
overal fel gekleurde oranje en gele banken.
Maar het was ‘Paviljoen Flora’ dat de kroon
spande. Het gebouw was ontworpen en
»
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A.B. Batenburg
Het Paviljoen werd geëxploiteerd door directeur A.B. Batenburg, in Leiden de ‘uitbater’
van Café-Restaurant Zomerzorg aan de Stationsweg. Het prijkte in sierlijke letters trots
op de gevel: “Paviljoen FLORAPARK, zelfde
exploitatie ZOMERZORG LEIDEN, Dir. A.B.
Batenburg.”

speciaal voor de gebeurtenis was gecomponeerd door de Noordwijkse musicus
Theodoor Polman. Maar de feestelijkheden
konden niet eeuwig duren. Na vijf weken en
65.000 betalende bezoekers uit binnen- en
buitenland waren de bolbloemen uitgebloeid. Het Florapark werd op 20 mei officieel gesloten. Het organisatiecomité overwoog aanvankelijk om van het Florapark een
permanente tentoonstelling te maken, maar
daarmee ging de gastheer van het Landgoed
Offem, de Graaf Van Limburg Stirum niet
akkoord. Die vond het wel welletjes en in juni
werd begonnen met de afbouw van het geheel, Paviljoen Flora incluis. Er was een klein
batig saldo, de intekenaars op een ingesteld
waarborgfonds hoefden voor hun centen
niet te vrezen. Binnen enkele weken lag het
landgoed er weer even ongerept bij als vroeger, zij het dat er op de plek - naar verluidt
- nog steeds iedere lente narcissen opbloeien,
hardnekkig als deze ‘volgrondse’ soort nu
eenmaal is.

Blijkbaar was er in Noordwijk, waar toch al
de nodige horeca aanwezig was, geen exploitant die het aandurfde om het Paviljoen
gedurende de 5 weken van het Florapark te
runnen. Of misschien was
Batenburg degene geweest, die hier als
eerste kansen geroken had. Het zou hem in
ieder geval nog goed uitkomen, later.
Paviljoen Flora kende volgens tijdgenoten
een ‘gezellig interieur met een moderngeoutilleerde keuken.’ Batenburg had ook
een Hongaars orkest ingehuurd, het ‘Ferry
Guyally Ensemble’, dat zolang als de tentoonstelling duurde bijdroeg aan de feestelijkheden. Het ensemble speelde regelmatig de
zgn. ‘Flora-Marsch’, een muziekstuk dat

Herrijzenis
Naast de narcissen herrees wonder wel ook
Paviljoen Flora weer uit de grond. In de
nacht van 16 op 17 mei 1932 - drie dagen vóór
de sluiting van het Florapark in Noordwijk ging café-restaurant Zomerzorg in Leiden in
vlammen op. Voor A.B. Batenburg een
regelrechte ramp, maar ook voor zijn klandizie: al bestelde diners, bruiloften, feesten en
partijen moesten soms op het laatste
nippertje worden verkast naar een andere
gelegenheid en ‘heeren wier biljart queus
verloren waren gegaan bij de brand’ konden
zich bij de directie melden. Al een week na
de brand kwam de suggestie op tafel om het
‘Paviljoen Florapark’ uit Noordwijk
»

Een overzichtsfoto van het Florapark met Paviljoen Flora.

gebouwd door aannemer George Krau uit
Noordwijk. Krau was lid van de Noordwijkse
gemeenteraad en genoot ook enig aanzien
in Noordwijk, ondanks het feit dat hij het
communisme was toegedaan (en daarom
zelfs figureerde op lijsten van de Centrale
Inlichtingendienst). Maar dat had niemand
er blijkbaar van weerhouden om hem het
ontwerp en de bouw van het paviljoen te
gunnen.
‘Paviljoen Flora’ was een sierlijk gebouw, volgens het eerder geciteerde Leidsch Dagblad,
‘voortreffelijk aangepast bij de omgeving.’
Het gebouw had strakke vormen, fel wit met
eenduidige raampartijen, waarboven een
mooi lijnenspel van groene, houten latten.
Er was ter rechterzijde een dakterras aangebracht, van waar af men een mooi overzichtelijk beeld had van de bloementuin beneden.
Hoewel Krau bij mijn weten officieel geen
architect was, had het paviljoen in bijvoorbeeld het oeuvre van J.P. Oud niet misstaan
(maar misschien had Krau ook wel een beetje
‘leentjebuur’ bij die vermaarde architect).
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Deel van het ‘oude’ Florapaviljoen en het ‘nieuwe’ Zomerzorg
aan de Stationsweg in Leiden.
Advertentie in de Leidsche Courant van A.B. Batenburg na de
brand in Zomerzorg.
Niet ‘Café Restaurant Zomerzorg’ was hier herrezen, zoals
het fotobijschrift suggereert, maar ‘Paviljoen Flora’.
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gevonden voorwerpen

Noortuks
Monopoly

integraal aan de Stationsweg in Leiden te
herbouwen, maar Batenburg verkeerde
blijkens een interview in de krant van
25 mei toen nog in de veronderstelling dat
het paviljoen én het Florapark zelf een permanente status zouden krijgen. Dus niet.
Want eind juli kwam de mare dat Batenburg
het Paviljoen Florapark had aangekocht en
als tijdelijke voorziening zou herbouwen aan
de Stationsweg. De schepping van G. Krau
werd oneerbiedig een ‘houten restauratietent’ genoemd, die als ‘schutting’ zou dienen
voor de achtergelegen bouwplaats voor een
nieuw en definitief ‘Zomerzorg’.

16

Boven: Opening van Florapark door minister-president,
tevens minister van Landbouw Jhr. Mr. Charles Ruijs
de Beerenbrouck.

Door Willem Baalbergen

Links: Aanleg van het Florapark en het poten der
bloembollen.

Bij het opruimen van de zolder van de familie Passchier kwam een monopolyspel
te voorschijn. Het is met de hand gemaakt en het bevat alleen enkele straten
van Noordwijk-Binnen. Zo zijn de straten van Ons Dorp de Tramsteeg en de
Zwanensteeg geworden en is de Kalverstraat herdoopt in de Gooweg.

“Paviljoen Florapark 2.0” werd op 12 augustus 1932 heropend aan de Stationsweg
in Leiden en in de Leidse kranten bood het
gebouw nu opeens weer een ‘smaakvolle indruk.’ Precies een jaar later werd het nieuwe,
definitieve Zomerzorg geopend. Het gebouw
van Krau had zijn functie meer dan voldoende vervuld. Maar nóg wilde het gebouw niet
van de aard bodem verdwijnen. Het zou gaan
dienen als uitbreiding van café Wolschrijn
nabij de Kattenbrug in Nieuwveen/Ter Aar.
Of dat daadwerkelijk is gebeurd, weet ik niet.
Ik kan er in de archieven geen spoor meer
van terug vinden.

Het volledige lijstje straten luidt: Tramsteeg,
Zwanensteeg, Molenstraat, Offemweg,
Schiestraat, Oude Zeeweg, Beeklaan,
Heerenweg, Bronckhorststraat, Limburg Stirumstraat, Kerkstraat, Panhuisstraat, IJmuiderstraat, Wilhelminastraat, Lindenplein,
Douzastraat, Vinkenlaan, Pikéstraat, Breloftpark, Voorstraat en Gooweg. De stations
zijn vervangen door ‘Binse’ bruggen, zoals
daar zijn de Schiebrug, Barnabrug, Kwakelbrug en Westeinderbrug. Niet aangepast is
de gevangenis, daar kan men nog altijd in
terecht komen.

Bij het spel is een getypte handleiding met
twee omineuze motto’s: “Helpt nooit een
ander” en “U moogt niet poffen”.
Nu de hamvraag: wie maakte dit Noordwijkse spel? De familie Passchier denkt dat het
in de Tweede Wereldoorlog is vervaardigd.
Dat zou goed kunnen. Ik herinner me dat
mijn vader in die tijd ook spelletjes maakte.
Een strategospel waarbij de poppetjes van
balatum waren geknipt en een Stap-Opspel.
Daarbij werden de fietsenmakers Mooyekind, De Lange en de Ha-Ha genoemd. Wie
weet meer van dit bijzondere spel?
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Het ontroerende
afscheid van
burgemeester
E.L. baron van
Hardenbroek
van Lockhorst
Door Koen Marijt

In de Noordwijkse historie zijn
er enkele burgemeesters geweest
die volgens de historiografie een
belangrijke of opmerkelijke rol
hebben gespeeld in de ontwikkeling
van het dorp.

Natuurlijk staat burgemeester Pické bovenaan, met zijn daadkrachtige optreden bij de totstandkoming van de badplaats en de tram naar ons dorp. Ook burgemeester Van de Mortel,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor heel even het veld moest ruimen voor de NSB-gezinde Musegaas, heeft in Noordwijk zijn sporen meer dan verdiend. En niet te vergeten
burgemeester Van Panhuys, die met zijn voorstel tot openbare verpachting van het strand in
1910 de beruchte Strandkwestie heeft ingeleid. Een burgemeester die minstens zo belangrijk
is geweest voor Noordwijk en vaak in de schaduw staat van de andere burgervaders is Ernest
Louis baron van Hardenbroek van Lockhorst (1864-1912).
Badmantel, badpak en badkoets
Ondanks het feit dat hij slechts een kleine zeven jaar burgemeester is van Noordwijk, zorgt hij
met zijn ervaring als oud-burgemeester van de badplaats Domburg voor een aantal positieve
stappen voor de badplaats. Zo doet hij in 1902 eigenhandig een verzoek in de gemeenteraad
om de openingstijden van de cafés in het dorp te verruimen. Bij een mondaine badplaats als
Noordwijk kan het namelijk niet zo zijn dat de tapperijen al om half elf ’s avonds dicht gaan!
Een verruiming van een half uur kan in zijn ogen al heel wat betekenen. Maar wellicht de
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belangrijkste verordening die onder zijn
leiding tot stand komt, is de ‘Verordening op
het gebruik van de Zeebaden en het Strand’
in juni 1903. Volgens de burgemeester is
het noodzakelijk gebleken om regels op het
strand in te voeren en aldaar een beter beleid
over te voeren. Er komen zestien artikelen
die strikt moeten worden nageleefd. Zo is
het onder meer verboden om op een aantal
plekken op het strand zonder badmantel,
badpak en zonder gebruik te maken van een
badkoets het water te betreden. Na overtreding kan een geldboete of hechtenis volgen.
Toespraak
Met al zijn positieve invloed in de gemeente
Noordwijk vertrekt burgemeester Van Hardenbroek in maart 1908 niettemin naar Rijswijk, om aldaar het ambt van burgemeester
over te nemen. Maar voor hij vertrekt geeft
hij nog een toespraak in zijn laatste raadsvergadering waarin hij op ontroerende wijze
zijn liefde voor Noordwijk betuigt:
‘Alvorens besluiten wensch ik een woord van afscheid te spreken bij het verlaten van dezen zetel,
dien ik heden voor het laatst heb ingenomen.
Spoediger is de tijd van gaan voor mij gekomen
dan ik gedacht had. En al is het dat ik thans aan
de hoofd eener gemeente kom die ik steeds gaarne
gewenscht heb, waaraan voor mijne echtgenoote
dierbare herinneringen zijn verbonden en waar
mijn hooggeachte schoonvader ruim 25 jaren als
Burgemeester werkzaam was, noode scheid ik van
de gemeente, die ik heb lief gekregen.
Wanneer ik zoo rond zie en ik denk aan degenen
die mij hier terplaatse verwelkomden, die ik leerde
kennen en hoogachten en die ik zag heengaan, dan
vervult mij een gevoel van weemoed, maar daartegenover een gevoel van dankbaarheid voor al het

geen ik mocht ondervinden en wat ik dank zij Uw
steun, tot stand heb mogen helpen brengen. Gelukkig dat wij gedurende de zes jaren, gedurende
welke ik hier gearbeid heb met U, een tijdperk van
bloei hebben medegemaakt en nog steeds op den
weg van bloei en welvaart kunnen bogen.
Hoewel de belastingen in die jaren eenigszins zijn
verhoogd, kan men daar ook tegen over stellen
groote, nuttige, verbeteringen als gasfabriek, wegen, riolen enz.. Belangrijke zaken zullen nog aan
Uw oordeel worden onderworpen, die ik hoop en
vertrouw in het belang der gemeente zullen zijn.
Het spijt me ontzettend dat ik niet in staat ben
geweest voorstellen te doen om in beginsel te besluiten tot het stichten van een drinkwaterleiding,
de noodige gegevens konden daartoe niet zoo spoedig worden verzameld. Voor de Uwerzijds ondervonden medewerking zeg ik u hartelijk dank, want
ik mag gelukkig erop wijzen, dat wij aangenaam
hebben samengewerkt en al liepen onze meeningen dikwijls uiteen, steeds hebben wij getracht
elkanders gevoelens en opvattingen te eerbiedigen
en te waarderen.
U, Heeren Wethouders, in ’t bijzonder U mijn heer
de oudste wethouder (C. Alkemade, red.), aan wien
ik mijn vertrek het gezag moet toevertrouwen,
betuig ik mijn oprechten dank voor den steun in
het Dagelijksch Bestuur ondervonden. Ik kan niet
anders verklaren dan dat die vergaderingen zich
altijd hebben gekenmerkt door uw aangenamen
toon, dit zal mij steeds in aangename herinnering
blijven.
U. Mijnheer de secretaris (E. de Groot, red.), betuig
ik in het bijzonder mijn hartelijken dank voor den
van U steeds ondervonden steun en voorlichting.
Waar de aard onzer betrekkingen een dagelijksche
omgang en bespreking van alles en allerlei medebracht, waar dus van de persoonlijke verhouding
voor den goeden gang van zaken zooveel afhing, is
het mij een voorrecht te mogen constateeren
»
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dat in dit 6 jarig tijdvak tusschen ons zelfs niet het
minste misverstand heeft plaats gehad en welk een
onschatbaar voorrecht mag dat genoemd worden,
al is men op alle gebied niet hetzelfde gevoelen
toegedaan, dat men elkander dagelijks gaarne terugziet en den meest vriendschappelijken omgang
heeft mogen genieten.
Uw last, ervaring en karakter als mensch hebben
hiertoe medegewerkt. Ontvang daarom nogmaals
mijn oprechten dank voor alles wat U voor mij
deed en kon het zijn dan blijf ik mij bij voortduring in Uw vriendschap aanbevelen. Het ga u wel
in uw werkkring, betrekking en gezin en moge de
verhouding tusschen mijn opvolger en U hetzelfde
worden als steeds tusschen ons heeft mogen zijn.
En nu tenslotte een woord van dank tot de geheele
gemeente, die gij vertegenwoordigt uit naam van
mij en de mijnen en waarvan zoovelen door hun
tegenwoordigheid alhier en hunne belangstelling
in deze dagen deden blijken. Wij hebben Noordwijk lief gekregen en zullen nimmer vergeten de
tallooze bewijzen van vriendschap en hartelijkheid
hier ondervonden. Hartelijk zeg ik U dank, ik kan
niet in woorden blijven denken aan en medeleven
met de gemeente Noordwijk en ons verheugen
in den toenemenden bloei en het welzijn der gemeente. Gods zegen ruste op Noordwijk en zijn
inwoners.’
Egbert de Groot
Opvallend uit zijn rede blijkt de bijzonder
sterke band tussen de burgemeester en
gemeentesecretaris Egbert de Groot. Aan
de ene kant logisch, daar de secretaris niet
alleen de vergaderingen van de gemeenteraad, maar tevens de vergaderingen van het
Dagelijks Bestuur van de gemeente bijwoont.
Maar ook in privésferen moeten de twee veel
met elkaar zijn opgetrokken. Het benoemen
van het positieve karakter van De Groot
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door de burgemeester in zijn afscheidsrede
bevestigt mijns inziens het vermoeden dat
de gemeentesecretaris niet alleen op zakelijk
gebied veel voor de gemeente heeft gedaan,
maar dat hij ook in de persoonlijke omgang
een zeer intrigerende figuur is geweest.

museumnieuws

Wasdag in Museum Noordwijk
Door Sjaan van Kekeren-Brouwer

Bij het (veel te vroeg) overlijden van burgemeester Van Hardenbroek op 20 januari 1912
schrijft De Groot op zijn beurt in het Leidsch
Jaarboekje van 1913 een gedegen stuk over
de burgervader, over diens leven en diens
band met Noordwijk: “Hoe meer men elkander
leerde kennen, hoe meer de Noordwijkers in de
gelegenheid kwamen de uitstekende hoedanigheden van hun burgemeester als mensch en als
magistraat te leeren kennen, hoe grooter de waardeering werd der ingezetenen.”
Bij zijn afscheid van Noordwijk kreeg de
burgemeester als afscheidscadeau twee
aquarellen ten geschenke van de hand van
de Noordwijkse kunstschilder Ludolph
Berkemeier, ‘die hem nog lange tijd aan
Noordwijk zouden doen herinneren.’ We weten
helaas niet welke die aquarellen waren en
waar ze gebleven zijn.

De complete wasscène in de museumkeuken in Museum Noordwijk.

Vroeger werd er heel wat minder
schoon goed aangetrokken dan
nu het geval is. Volwassenen en
kinderen hadden over het algemeen
minder boven- en onderkleding en
alles moest bovendien met de hand
gewassen worden. Geen sinecure,
als je dat vergelijkt met de moderne
wasmachines van nu

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
Archieven en collecties
• Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), archief gemeente Noordwijk 13991932, nummer toegang 900, inv.nr. 1439, raadsnotulen 17 maart 1908.
Literatuur
• Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Rijnland
(Sijthoff Leiden, 1913).
• Salman, Jeroen, Noordwijk. Aan zee en op de geest. Een nieuwe
geschiedenis van Noordwijk (Noordwijk 2011).

Zo’n maandagse wasdag begon in mijn
jeugdjaren al op zondagavond. De was werd
in sodawater te week gezet. Daarna ging
de volle wasketel met schoon water ’s maandagsmorgens vroeg op het fornuis of gasstel.
Zeeppoeder was er nog niet, dus werd er een

groot stuk sunlightzeep fijn geraspt en in
het water gedaan. De was werd uit het sodawater gehaald, uitgewrongen en in het schone sop gedaan. Als de was gekookt had, kon
moeders beginnen.
Wasbok
De houten wasbok met wringer werd buiten
gezet. Aan beide kanten zette zij een zinken
teil, waarna ze de wasketel leegde in de ene
teil. Stuk voor stuk werden de kledingstukken schoongeboend met plank / wasbord en
borstel. Eerst de witte was, daarna de bonte
was. Dan ging alles door de wringer en viel
in een teil met schoon water. De was werd
meerdere keren gespoeld.
»
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‘poppetje blauw’ (of ‘dotje blauw’) in het
water, dan leek het wit nog stralender.
Andere kledingstukken gingen in een stijfselbad om gesteven te worden, zoals boorden
van overhemden, schorten e.d. Daarna werd
de was buiten opgehangen aan lange was
lijnen met houten wasknijpers. Als het
’s winters vroor was het extra zwaar en koud
werk. Elke emmer water moest gedragen
worden naar de wasplaats. Soms kon je ook
een tonnetje heet water bij de kruidenier
kopen. Als het vroor moesten de harde bevroren kledingstukken ’s nachts in de keuken
worden gehangen om zo verder te drogen.
Uitputtend werk voor de vrouw des huizes,
die aan het einde van zo’n wasdag wel even
bij moest komen.

Daar werden wasstampers of wasklokken
voor gebruikt. Dan ging alles weer door de
wringer of werd met de hand uitgewrongen.
De witte was kreeg een extra spoelbeurt met

Wilt u deze herinneringen ook eens ophalen,
kom dan naar Museum Noordwijk aan het
Jan Kroonsplein. Daar staat de complete
wasscène zoals hierboven beschreven opgesteld in de museumkeuken.

Reacties op Blauwdotter nr 178
(winter 2016/2017)

Gaspar Fagel • Leo van der Meer reageerde op het artikel over de tuin van
Gaspar Fagel. In de Fagel-Bibliotheek van het Trinity College zijn ook
stukken en prenten van en over tulpen opgenomen. Zij dateren uit de
17e en de 18e eeuw. De bekende botanicus Krelage correspondeerde in
de vorige eeuw met het College over deze zaken.
Dominicus van Konijnenburg • In de vorige Blauwdotter was een klein prentenboek opgenomen over
het leven van Dominicus van Konijnenburg, de jongste zoon in het gezin Van Konijnenburg, dat het
gelijknamige badhotel exploiteerde aan het eind van de 19e eeuw/begin 20e eeuw. In de bijbehorende
tekst zijn onder meer citaten opgenomen uit de roman ‘Vloed’ van Susan Smit, waarin wordt
gesuggereerd dat Dominicus de herenliefde was toegedaan. Die suggestie mag in de roman van Susan
Smit een functie vervullen, nazaten van Dominicus hechten eraan te vermelden dat die suggestie
feitelijk onjuist was.
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erfgoed

Gemeentelijke
Monumenten
Door Harrie Salman

Noordwijk is rijk aan erfgoed. Meerdere decennia geleden zijn in het dorp
al 74 rijksmonumenten aangewezen. Er
staan echter nog vele andere mooie
panden die niet mogen verdwijnen en
daarom bescherming verdienen
Om deze reden is in 1992 is een deel van de
oude kern van Noordwijk-Binnen tot
Beschermd Dorpsgezicht verklaard. Dit is
nog niet genoeg. Zoals dat in elders in
Nederland gebeurt of al is gebeurd, komen
daar in Noordwijk nu gemeentelijke
monumenten bij.
In april 2017 heeft het College van B & W de
eerste 38 gemeentelijke monumenten aangewezen. Het is de bedoeling dat hier nog
15 andere aan toe worden gevoegd. Soms
gaat het hierbij om ensembles van naast
elkaar gelegen panden.
Gemeentelijke Erfgoedcommissie
Hiermee wordt een proces afgerond dat in
2006 is begonnen toen de gemeente
Noordwijk aan het Bureau Dorp, Stad &
Land de opdracht gaf een inventarisatie op
te stellen van cultuurhistorisch waardevolle
panden. Er zijn toen ongeveer 165 objecten
geïnventariseerd, waaruit een voorselectie
van ca. 80 zeer waardevolle objecten is gemaakt.
»

Boven: Bollenschuur, Sint Jeroensweg.
Midden: “De Punt”, markant gebouw van architect
H. Jesse op een markante plek, is een van de aangewezen
gemeentelijke monumenten.
Onder: Villa Marie aan de Lijnbaanweg in Noordwijk Binnen.
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sport

In 2013 is een Gemeentelijke Erfgoedcommissie ingesteld die nog een verdere selectie
heeft doorgevoerd. Nadat de cultuurhistorische en andere waarden van de panden zijn
beschreven, heeft de commissie in 2016 een
lijst met panden aan het College van B & W
voorgedragen om te worden aangewezen
als gemeentelijke monument.

Schaken in
Noordwijk:
In Gesprek
met de
95-jarige
Gerrit Marijt

Deze aanwijzingen worden pas definitief als
de procedures rond de ingediende bezwaarschriften en zienswijzen van de eigenaren
zijn voltooid. Het College van B & W neemt
hun bezwaren en zienswijzen serieus en
gaat met hen in gesprek om helder te krijgen
wat precies de argumenten tegen de aanwijzing zijn. Om de eigenaren van de gemeentelijke monumenten tegemoet te
komen is een stimuleringsregeling voor de
instandhouding van de monumenten in
de maak, waarvoor jaarlijks 40.000 euro
ter beschikking wordt gesteld. De lijst van
gemeentelijke monumenten, die in de
toekomst nog verder wordt bijgewerkt, is
te vinden op de website van de gemeente
Noordwijk.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_
Noordwijk_(Zuid-Holland)
https://www.noordwijk.nl/noordwijk/nieuws_3279/item/
gemeentelijke-monumentenlijst_22903.html

maris media
maris media

Door Willem Baalbergen
Gerrit Marijt met het boekje van Daniël Notenboom: “Hoe leer ik schaken?”

Als er iemand iets over het schaken in Noordwijk weet is het wel Gerrit Marijt. Hij
heeft zelfs de legendarische Noordwijkse schaker Daniel Noteboom nog meegemaakt. Niet als schaker, maar van tochtjes op de schaats die hij met Daniël en zijn
twee broers in de strenge winter van 1929 door de Noordzijderpolder maakte.

Boven: De Villa Marezate, eveneens van architect H. Jesse.
Midden: Villa De Vosjes aan de Koepelweg 40.
Onder: Twee villa’s aan de Van Hardenbroekweg 14-16.

- grafische vormgeving en realisatie - is

trots en blij dat het de blauwdotter in een nieuw
jasje heeft mogen steken. wij wensen iedereen veel
lees- en kijkplezier met de vernieuwde blauwdotter!
kijk ook eens op www.marismedia.nl
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Marijt kwam met het schaken in aanraking
via Henk Schouten, een collega van zijn
vader. De families Schouten en Marijt onderhielden contacten waarbij al snel het schaakbord op tafel kwam. Zo leerde Gerrit de
grondbeginselen van het spel en had die snel
onder de knie. Het leerzame boekje van
Daniël Noteboom Hoe leer ik schaken? hielp
hem verder op weg. Zo stond hij in 1936
met enkele anderen aan de wieg van de
Noordwijkse schaakvereniging.
Daniël Noteboom
Aan het schaken in Noordwijk is de naam
van Daniël Noteboom verbonden. Daniël
woonde met zijn ouders, twee broers en vier
zusters in de Schoolstraat, boven het oude

politiebureau. Nog voor hij in Leiden wisen natuurkunde ging studeerden won hij
in Noordwijk al een schaakwedstrijd. Niet
veel later, in 1928, speelde hij in Engeland
zijn eerste wedstrijd tegen gerenommeerde
schakers. Nadat hij het in Nederland tegen
prominenten als Max Euwe opnam volgde
zijn doorbraak in juli 1930 in Hamburg. Van
alle deelnemers aan een landenwedstrijd
boekte hij de beste resultaten. In die periode
verscheen van zijn hand ook het al eerder
genoemde boekje Hoe leer ik schaken. Op 12
januari 1932 overleed hij in Engeland aan een
acute longontsteking. Rond zijn dood zijn
altijd wat vraagtekens gebleven. Na het toernooi in Hastings zou hij met Euwe terugvaren naar Nederland.
»
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Hij veranderde echter zijn plannen en besloot nog enkele dagen in Engeland te blijven. De dagen voor zijn opname in een ziekenhuis zijn `in nevelen gehuld.` Samen met
zijn vader, ook Daniël Notenboom, ligt hij
op de Algemene Begraafplaats aan de Oude
Zeeweg begraven. Een bijzondere steen met
een schaakbord daarin siert zijn laatste rustplaats. Bij het ruimen van graven dreigde
ook dit graf te verdwijnen. Vooral door de
bemoeienis van Jan Koppenaal als voorzitter
van de vereniging is dit voorkomen.
Schaaktoernooien
Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag is in Leiden een herdenkingstoernooi
gehouden. Noteboom was een aantal jaren
lid van de Leidse schaakvereniging L.S.G.
Ook in Noordwijk zijn wedstrijden rond zijn
persoon georganiseerd. Zo was er in 1965
het vijfentwintigste Noteboom-toernooi
in Noordwijk. Het archief van Noteboom
is lang in het bezit van Marijt geweest en
kort geleden overgedragen aan het Museum
Noordwijk.Marijt stond bekend als een sterke schaker, was niet altijd actief op schaakgebied (hij voetbalde meer) en maakte in
1973 zijn rentree. In een simultaanwedstrijd
tegen de bekende grootmeester Max Euwe
was hij de enige van de vijfentwintig tegenstanders die de partij won. Gerrit Marijt:
‘Mijn loopbaan was nogal wisselend, van de belastingdienst tot op het advocatenkantoor van Mr.
Eriks. Uiteindelijk vervulde ik een leidende functie
bij een groot aannemingsbedrijf. Mijn kennis en
feeling op het gebied van het recht en vooral mijn
aanleg voor wiskunde waren in dit opzicht van
belang. Dit laatste, de wiskunde, is bij het schaken
vaak doorslaggevend. Niet voor niets volgde
Daniël Noteboom deze studie in Leiden.’
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Bij de oprichting van De Schaakvereniging
Daniël Noteboom in 1936 speelde Arie Leenheer een belangrijke rol. Hij was ook in 1938
bij de organisatie van het internationaal
meester-toernooi in hotel Rembrandt betrokken. Naast Leenheer en Marijt waren
in de beginjaren onder anderen Joop Turk,
Piet de Groot Jr, Jan Plug, Piet Bedijn en Jaap
Hoogeveen sterke schakers. Het ging de club
niet altijd voor de wind. In 1956 werd wegens
gebrek aan leden overwogen om maar te
stoppen. Dank zij de vasthoudendheid van
onder andere Co Bizot ging men door en
vierde men in 1996 het zestigjarig bestaan.
Het introduceren van het jeugdschaken,
twee decennia eerder had voor nieuw bloed
gezorgd. De schaakvereniging is inmiddels
in Noordwijk niet meer weg te denken. Dat
zijn we in Noordwijk ook wel aan Daniël
Noteboom verplicht.

Wonen in
Noordwijk
aan ee
Z
Door Willem Baalbergen

Dick de Jonge was in zijn werk
zame leven hoogleraar Sociologie
van de Volkshuisvesting in Delft
en Brussel. Zijn proefschrift uit
1960 over “Moderne woonidealen
en woonwensen in Nederland” is
een mijlpaal geweest in de ontwikkeling van het vak Sociologie van
Bouwen en Wonen
Dick de Jonge heeft zich onder meer verdiept
in het wonen in zijn woonplaats Noordwijk
aan Zee. Ik mocht hem wat behulpzaam zijn
bij het maken van foto’s van situaties en
woonhuizen. Dat leverde soms komische
belevenissen op. Zo maakten we wat foto’s
van villa’s in De Zuid, waarbij een bewoonster het niet helemaal vertrouwde. Twee
baardmannetjes - hij had net als ik een
baardje - die foto’s aan het maken waren leek
haar wat verdacht. Zo hadden we als snel
de beveiliging op ons dak. Het liep ook wel
eens anders. Dan ondervonden we serieuze
belangstelling en werden we soms zelfs op
de koffie gevraagd. De Jonge wilde van zijn
studie een boekje maken, maar daar is het
niet van gekomen. Op 13 maart 2015 verongelukte hij bij het oversteken van de Quarles
van Uffordstraat.

Hoge duinen
Als inleiding op zijn boekje heeft hij het
ontstaan van de kustdorpen geschetst. Deze
liggen op de hoge jonge duinen die na het
jaar duizend zijn gevormd. Na een paar eeuwen van veel stuivend zand trad er een zekere rust op, en kon men ergens in de 14e eeuw
op het duin gaan wonen. De kustdorpen,
waaronder Noordwijk aan Zee ontstonden
op gelijke wijze. Vanuit het binnendorp liep
een weg naar de kust, in Noordwijk de Nieuwe Zeeweg. Op het duin splitste deze weg
zich in drieën, de Schoolstraat naar rechts,
de Abraham van Rooyenstraat naar links. De
Hoofdstraat recht door, naar een laag punt
van het duin. In Katwijk was dit de Voorstraat en in Scheveningen de Keizersstraat.
Allemaal uitkomend op het laagste punt van
de zeereep.
»
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Boven: Het Vuurtorenplein: “het lelijkste plein van Nederland”.
Vorige pagina: De Parallelboulevard die als een ‘racebaan’ het hotel en appartementsgedeelte van Noordwijk aan Zee scheidt
van het woongedeelte.

Men kon zo gemakkelijker met de boot naar
het strand en met de gevangen vis naar het
dorp komen. Vrijwel alle woningen stonden
eeuwenlang tussen de twee genoemde straten. Pas in de 19e eeuw werd er ten noorden
van de Schoolstraat gebouwd. In diezelfde
eeuw maakte men een begin met het ontwikkelen van de villawijk De Zuid.
Noordwijk aan Zee ligt ingeklemd tussen
twee scherpe grenzen. Aan de ene kant door
de zee en aan de andere kant door de binnenduinrand. Het dorp heeft zo een compacte vorm gekregen. Een dergelijke vorm biedt,
naar de mening van De Jonge, voordelen tot
opzichte van een verspreide bebouwing.
De saamhorigheid wordt er door bevorderd
en alles in het dorp ligt op loopafstand.
Minpunten
Huidige minpunten noemt hij de beide
pleinen, het Gat van Palace en het Vuurtorenplein. In navolging van een landelijk
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dagblad noemt hij dit laatste plein ‘het lelijkste plein van Nederland.’ De aanleg van de
Parallelboulevard is naar zijn mening de fout
van de eeuw. Het zeedorp wordt door deze
‘racebaan’ gescheiden van de strook waar
de hotels en de appartementen staan. Een
andere inrichting zou een oplossing kunnen
bieden. Slingers in de weg, bomen, bloembakken en kiosken kunnen een natuurlijke
aansluiting van de twee delen van het dorp
gaan vormen. Vanzelfsprekend moet de weg
daarbij autoluw gaan worden. Net als in Katwijk kan het autoverkeer zonder veel problemen over de Wilhelmina-Boulevard worden
geleid. Helemaal onbekend komt me deze
oplossing niet voor. Ooit was er een wethouder die een dergelijke metamorfose van de
weg voorstelde. De Jonge deed onderzoek
naar het wonen, niet alleen in Noordwijk.
Zo ging hij wel eens de deuren langs met de
vraag of men het naar de zin had in haar of
zijn huis. Dat liep wel eens uit de hand.

Zo kwam hij in Delft op het politiebureau
terecht, na wat al te indringende vragen aan
een lokale flatbewoonster. Het kostte hem bij
die gelegenheid nog veel moeite om zich als
hoogleraar aan de universiteit te identificeren. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat
veel mensen een voorkeur hebben voor een
eengezinshuis, tuintje voor, tuintje achter.
Zelfs als dat huis in een rijtje staat. Dit geldt
zeker voor gezinnen met kinderen. “Laat een
kind maar eens een huis tekenen” placht hij
te zeggen. Een voor- en zijgevel, een deur en
een raam en een hellend dak met een schoorsteen. Hellende daken, gedekt met pannen,
bieden meer ruimte dan huizen met een plat
dak. Daarnaast geven ze en betere isolatie en
zijn de onderhoudskosten lager. De grootte
van de ramen in veel huizen heeft aan verandering blootgestaan. De huizen van de
woningen van voor de Tweede Wereldoorlog
hadden kleine ramen. Vaak twee in de voorgevel. De later gebouwde huizen kregen een
groot raam, voor en achter. Met recht werd
er daarbij van doorzonwoningen gesproken.

De laatste jaren is weer sprake van de omgekeerde trend. Hij is positief over enkele punten in het dorp. Zo beschouwt hij De Zuid
als een geslaagde combinatie van natuur en
cultuur. Dat geldt naar zijn mening ook voor
de Prins Hendrikweg, het Breloftpark en het
wijkje Duinpark hoog.
Rommeliger
Markante plekken zijn het hofje Lombok en
De Punt op de hoek Huis ter Duinstraat en
de Hoofdstraat. De watertoren, het Alexanderhotel en het nieuwe hotel Palace zijn gewaarde gebouwen. Als punten van rust en
bezinning noemt hij de Algemene Begraafplaats en het oorlogsmonument aan de Oude
Zeeweg. Minder gelukkig is hij met de bebouwing aan de Wilhelmina Boulevard. Dat
geldt speciaal voor de pompeuze Hotels van
Oranje en het Heemborg complex.
Hij citeert daarbij de Ruimtelijke Visie
Noordwijk Zeewaardig: ‘Hoe dichter je bij de
kust komt, hoe rommeliger het beeld wordt.’

Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg: plaats van rust en bezinning.
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Bij een Afscheid . . .
Door Willem Baalbergen

Enkele maanden geleden viel bij vele Noordwijkers en oud-Noordwijkers het
laatste bekende blauwe boekje in de bus. Na meer dan vijftig jaar en 178 nummers is
het met De Blauwdotter gedaan. Althans met het kleine formaat en de opvallende
kleur. Die 178 nummers zijn overigens wat opgeklopt. De eerste 26 afleveringen
zaten in één boekje en ook de kleur was niet altijd blauw. Een enkele keer kwam
een nummer in een andere kleur uit.
De Blauwdotter was vooral het werk van de
man die jarenlang zo ongeveer in zijn eentje
de redactie deed: Karel Kok. Hij schreef het
blad voor een groot deel zelf vol, draaide aan
de stencilmachine en maakte er een boekje
van. Het blad was in die tijd direct een
succes. Tijdens de oprichtingsvergadering
van het Genootschap Oud-Noordwijk meldden zich circa 30 mensen als lid, in de loop
der jaren werden dat er rond de 2.500! Het
GON is daarmee ooit één van de grootste historische verenigingen van ons land geweest.
Veel van de leden beschouwden zich overigens meer als abonnee van De Blauwdotter
dan als lid van het Genootschap.
Blauwe mapjes
Bladerend door al die nummers vallen een
paar zaken op. Net als bij velen zijn bij mij
de afleveringen netjes opgeborgen in
blauwe mapjes. Elke drie maanden zat je
weer te prutsen om het nieuwe nummer er
met een ijzerdraadje in te krijgen. Wat betreft de inhoud: natuurlijk geen advertenties,
Kok beschouwde dat als een doodzonde.
Daarnaast zat er nogal wat verschil in de
uitvoering. Kok maakte gebruik van verschillende lettertypes, soms heel helder, soms
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moeilijk leesbaar. Uiteraard veel foto’s, maar
ook sterk in kwaliteit verschillend. De artikelen in de Dotters zijn divers, vooral gericht
op Noordwijk aan Zee. De geschiedenis van
de visserij speelt daarbij een voorname rol.
Opvallend is ook de aandacht voor de klederdracht van het dorp. Rond de honderd
bijdragen gaan daarover. Niet verwonderlijk:
zo’n zelfde aantal pennenvruchten begint
met ‘Noordwijk’ in de titel. Ook over Noordwijks dialect en taalgebruik is in al die jaren
veel aandacht besteed. En tal van inwoners
en ‘Sudeten-Noordwijkers’ hebben zo hun
eigen herinneringen opgehaald in het blad.
Schoolfoto’s
Uit de aard der zaak zijn foto’s een belangrijk
gegeven in De Blauwdotter. Het is goed te
zien dat de techniek daarin grote vorderingen heeft gemaakt. In de oude nummers
moet je soms gebruik maken van een vergrootglas, later glanzen ze je tegemoet. Veel
opnamen van bomschuiten en het strandleven. Maar vooral zijn er veel schoolfoto’s
gepubliceerd. Het is vermakelijk dat vaak
nog in veel volgende nummers gediscussieerd bleef worden over de namen van de
afgebeelde personen.
»
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Vaste scribenten
Wie schreven nu al die stukjes en artikelen
in al die nummers? Teveel om op te noemen,
maar er waren een aantal min of meer vaste
scribenten. Vanzelfsprekend de al genoemde Karel Kok. Daarnaast ‘Oom’ Bert Plug en
Huig van der Niet, die veel over de visserij
schreven. Bert van Duijn, de latere hoofdredacteur, over van alles wat, Ees Aartse over
verenigingen en niet te vergeten Herman
Schelvis. Herman verdiepte zich vooral in de
archieven en deed daar op boeiende wijze
verslag van.
Welke familienaam het meest in de nummers wordt genoemd is een ander gegeven.
De toppers zijn Van der Niet en Plug met
rond de 500 vermeldingen.
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Als goede tweede wordt Van Duin/Van Duyn
ca 450 keer genoemd, terwijl Vink ruim 350
maal wordt vermeld. Barnhoorn en Van
Beelen scoorden een goede 300 maal. Het
is daarmee direct duidelijk dat de artikelen
in De Blauwdotter vooral op Noordwijk aan
Zee zijn gericht. Toch komen ook enkele
‘Binse’ namen regelmatig voor. Dat betreft
Steenvoorden 150 maal, De Haas 135 maal en
Kouwenhoven 80 maal. Over 178 nummers
van ‘De Blauwdotter 2.0” maken we opnieuw
de balans op.

Vorige pagina: Een verzameling Blauwdotters.
Onder: Jubileumuitgave bij het vijftigjarig bestaan en een
Blauwdoter uit eerdere jaren .

Elie Luzac:
Een Vergeten
Noordwijker

1721 - 1796

Door Willem Baalbergen

Noordwijk herbergde in de loop der tijden bekende inwoners. Om er een paar te
noemen: de tekenaar Jan Lutgens, de zanger Jacques Urlus, de neerlandicus Albert
Verwey en de beeldhouwster Charlotte van Pallandt. Aan deze kunstenaars
wordt bij tijd en wijle aandacht besteed. De zelfs internationaal bekende
publicist, rechtsgeleerde én boekverkoper Elie Luzac is echter ten onrechte
in de vergetelheid geraakt. Ook al heeft hij alleen zijn jeugd in Noordwijk
doorgebracht, hij verdient beter.
Elie Luzac (Noordwijk 1721-Leiden 1796) was
de zoon van een kostschoolhouder in het
dorp. Deze, ook Elie geheten, vestigde zich
in 1718 in Noordwijk en kreeg toestemming
om een dergelijke school te beginnen. Deze
werd gevestigd in een pand aan de Voorstraat, daar waar nu het voormalige postkantoor staat. Elie junior vertrekt op veertienjarige leeftijd naar Leiden. Daar krijgt
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hij bij zijn oom Johan Luzac een opleiding
als drukker en boekverkoper. Een andere
‘Leidse’ oom, Etienne, maakte toen al naam
als krantenman: hij was de uitgever van
één van de belangrijkste Europese kranten
uit die tijd, “De Gazette de Leyde.” De band
tussen Luzacs en Noordwijk bleef overigens
bestaan, want de familie Luzac zou de kostschool blijven beheren tot 1773.
»
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Welvarend man
Elie begon al op zijn 21e jaar met het uigeven
en drukken van werkjes en daarmee zou hij
al snel een grote bekendheid gaan genieten,
zij het een bekendheid die vaak gepaard ging
met de nodige schandalen.
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Hoewel hij in Leiden ook nog eens rechten
studeerde (naast wis- en natuurkunde en
filosofie) en hoewel hij zich als advocaat liet
registreren bij het Hof van Holland, kregen
uitgeverij en boekhandel alle voorrang.
Luzac had veel oog (en oor) voor de belangrijke discussies van zijn tijd. ‘Boekverkoper van
de Verlichting’ noemt Rietje van Vliet hem
in haar gedetailleerde dissertatie, waarin ze
zijn carrière als boekhandelaar nauwgezet
volgt. Luzac gaf boeken uit op alle terreinen
die de Verlichting bestreek: newtoniaanse
natuurfilosofie, moraalfilosofie, natuurrecht
en politiek.

In 1747 gaf hij een boek uit dat berucht zou
worden in heel Europa: “L’homme machine”
van Julien d’Offray de la Mettrie (1747).
Deze Franse arts betoogde dat de geest,
net als het lichaam, onderworpen was aan
de mechanistische wetten van oorzaak en
gevolg, en dat het strikte onderscheid tussen lichaam en geest onhoudbaar was. Dat
standpunt werd door de kerkenraad van de
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de Republiek binnen en verjoegen de stadhouder. Intussen was Luzac het zicht op de
boekenmarkt grotendeels kwijtgeraakt. Bij
zijn dood in 1796 bestond zijn fonds voor een
groot deel uit onverkoopbare boeken.

Waalse Kerk in Leiden prompt atheïstisch
bevonden. Elie moest zich bij de kerkenraad
verantwoorden en de oplage werd geheel in
beslag genomen. Dat laatste liet onverlet dat
Luzac het veelgevraagde boek illegaal bleef
herdrukken en uitgeven in een mate die hem
tot een welvarend man maakte.

Hij exploiteerde zelfs een filiaal in het Duitse
Göttingen van 1753 tot 1756, maar ook daar
was het schandaal niet van de lucht: volgens
de Wikipedia kreeg hij daar al snel ruzie met
de plaatselijke universiteit en Academie van
Wetenschappen, een ruzie die zo hoog opliep
dat hij ‘met pek en veren werd afgevoerd’
en zich ook niet meer kon vertonen op de
Leipziger Buchmesse. Dat laatste moet voor
een internationaal georiënteerde uitgever als
Luzac een ware straf zijn geweest.
Orangist pur sang
Luzac publiceerde zelf ook de nodige essays
en pamfletten onder meer over de vrijheid
van drukpers, aantekeningen bij Montesqieu
en kritieken op Rousseau.

Engelse vertaling van het proefschrift
van Rietje van Vliet: “Elie Luzac,
Bookseller of the Enlightenment.”

Hij was een gedreven verdediger van het
stadhouderschap in de Nederlanden en een
Orangist pur sang. Hij ging ook daarin de
confrontatie niet uit de weg: zijn anoniem
geschreven: “Gedrag der Stadhouders-Gezinden” werd in 1754 te Amsterdam publiek
verbrand (en in 1755 opnieuw in een uitgebreidere versie op de markt gebracht).
Hij verzette zich daarin tegen de Franse revolutionaire ideeën en bestreed daarnaast de
Nederlandse patriotten. Naarmate de onrust
in de Nederlanden toenam, wijdde hij zich
steeds meer aan de politiek. Luzac werd een
belangrijk woordvoerder van de orangisten
die kort voor zijn dood de strijd verloren: in
de winter van 1794-1795 vielen de Fransen

Zijn bekendste werk is een vierdelige serie
boeken onder de titel Hollands Rijkdom.
Hij publiceerde deze reeks tussen 1780 en
1783. In deze boeken zet hij zijn gedachten
over de staat en de burgers uiteen. De staat
moet niet veel meer dan de vrijheid en het
eigendom van de burgers beschermen. Ook
de economie, waar hij een liberale opvatting
over had, wordt in zijn werk behandeld. Zijn
boeken maakten veel indruk en werden tot
de bekendste werken van de gehele Nederlandse economische literatuur gerekend.
Zo zelfs dat Karl Marx in Das Kapital hem
citeert.
Straatnaam
In 1995 stond in de Zeekant een artikel
van de hand van Richard van den Berg. Hij
verbaast zich dat in de beschrijving van
Noordwijk nauwelijks aandacht aan Luzac
is besteed. Naar zijn oordeel is hij waarschijnlijk de enige Noordwijker die op een
internationale reputatie kan bogen. Hij is
daarbij ook van mening dat tenminste
een straat of een plein naar Luzac moet
worden genoemd. Waarvan akte!

Geraadpleegde Literatuur
Wikipedia
Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796).
Boekverkoper van de Verlichting, Nijmegen 2005.
Geertje Dekker over “Elie Luzac (1721-1796).
Boekverkoper van de verlichting” in:
Historisch Nieuwsblad 2/2006.

»
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LANDGOED KLEIN OFFEM
NOORDWIJK BINNEN

NOG 1 TE KOOP
Vraagprijs € 1.300.000 k.k.

Verscholen in het historische centrum
van Noordwijk-Binnen ligt het Landgoed
Klein Offem. In deze idyllische 19e
eeuwse buitenplaats worden drie unieke
woningen gerealiseerd, elk grenzend
aan de landschapstuin. Klein Offem is
een representatief voorbeeld van een
landhuis in de stijl van het romantisch
Neoclassicisme met elegante detaillering,
zoals marmeren schouwen, het fraaie
trappenhuis en natuurlijk de veranda’s
aan de tuinzijde. De nieuw te realiseren
woningen worden op maat gemaakt,
passend bij de wensen van de nieuwe
bewoners. Niet alleen de afwerking maar
ook de indeling kan worden aangepast.

TE KOOP

Voor meer informatie: www.kleinoffem.nl
tel. 071-3619204 of per e-mail info@vanderwielbouw.nl

36

Door Peter Mulder

Rederijkers waren amateurdichters
en voordrachtkunstenaars die
zich vanaf de late middeleeuwen
gingen organiseren in verenigingen,
zogenoemde ‘Rederijkerskamers’. Ook
Noordwijk bezat een rederijkerskamer
en niet zo’n onbekende ook: “De Lely
onder de Doornen” die als motto
gebruikte “Uyt Liefd’ Bestaen.”

3 MONUMENTALE WONINGEN

VERKOCHT

Koude Kermis
in Noordwijk

VERKOCHT

Rederijkerskamer
De Noordwijkse Rederijkerskamer bestond
van 1545 tot 1738. Het was een befaamd gezelschap dat vaak optrad bij zogenaamde Rederijkersfeesten (zeg maar: poëzie- en theaterfestivals) overal in den lande. De geschiedenis van de Noordwijkse Rederijkerskamer en
vooral de teloorgang ervan zijn beschreven
in een scriptie van Adeline van den Berg uit
2006, een studie die via internet integraal
valt te raadplegen. Kortheidshalve verwijs ik
naar die scriptie (en naar de pagina’s 185 en
186 in het Straatnamenboek van Noordwijk.
Daar wordt de geschiedenis in bondige vorm
verteld door Ton Meijer bij het lemma ‘Rederijkersplein’).
Er is een aardige, zij het wellicht enigszins
apocriefe anekdote over dit gezelschap, want
tijd, noch bron worden vermeld. Daar staat
tegenover dat de anekdote is neergeschreven
door de literator Justus van Effen in “De Hollandsche Spectator”.

Eén van de blazoenborden van de Noordwijkse
Rederijkerskamer “De Lely onder de Doornen” met
daarin het motto: “Uyt Liefd’ Bestaen.”

Tijdens een kermis in Noordwijk werd een
opvoering gebracht van de ‘koninklyke
spullen [= spelen] van Joost van den Vondel,
meer in het bijzonder van het stuk “Jozef in
Dothan”. Het stuk handelt over de verkoop
van Jozef, de zoon van Jakob, aan een voorbij
trekkende karavaan van Ismaëlitische kooplieden, die hem vervolgens weer als slaaf
doorverkopen aan het Egyptische Hof. Het
is de aloude bijbelse vertelling die beschrijft
hoe Jozef via zijn talent voor het verklaren
van dromen (de zeven vette jaren en de
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zeven magere jaren) uiteindelijk in de Egyptische hiërarchie opklimt tot onder-Farao en
alsdan zijn broers en zijn oude vader weer
tegenkomt. In het stuk (en in het bijbelverhaal) wordt Jozef aanvankelijk door zijn
broers vastgehouden in een drooggevallen
waterput.
“Ik schaay ’er uit”
Ook tijdens de Noordwijkse kermis werd het
stuk door ‘De Lely onder de Doornen’ opgevoerd. Daartoe was een toneel uitgebouwd
boven een sloot (we weten helaas niet welke)
en in die sloot lag een schuit, precies onder
de put waarin Jozef moest verdwijnen. Toen
dat moment aanbrak ontstond grote consternatie, want Jozef ging onverhoopt kopje
onder: kostschooljongens van de Franse
school bleken tevoren de schuit te hebben
weggehaald! In de woorden van Justus van
Effen: “Toen hy in de kuil zou worden neergelaten, zakte Josef tot aan de hals toe in de kroost en
modder, ’t geen hem zo ysselyk schreeuwen deed,
dat al de kykers riepen: “Hoor Josef eens klaegen,
het gaet je aen je hart, wat speult hy mooi!”
Het spel ging echter gewoon door en tussen
het moment van neerdalen in de put en de
verkoop aan de Ismaëlitische kooplieden zat
welgeteld een heel kwartier. Zo lang moest
Josef in de sloot rondspartelen in kroos en
modder.
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Van Effen vervolgt dan: “Toen ze hem uit de
sloot getogen hadden, was hy zo nat, bekroost en
bemoddert, dat hy op het toneel komende hem
schudde als een waterhond, en met een grouwelyke
boosheid daar of liep, niet anders roepende, als “ik
schaay’er uit, ik schaay’er uit.” Waardoor ze zo
lang gedwongen waren met speulen op te houwen,
tot dat ze een andre Josef gevonde hadden.”
Het moet een mooi spektakel zijn geweest
daar op de Noordwijkse kermis met ontwikkelingen die door Joost van den Vondel nooit
waren voorzien. De conclusie van Justus van
Effen is een realistische: “Ik twyffel niet of die
onvoorziene klucht zal ruim zo groot een geschater
onder de aanschouwers, als verlegenheid onder de
vertoners veroorzaakt hebben.” En zo was het
maar net. Misschien waren er onder het publiek ook wel veel mensen teleurgesteld: zij
kwamen in ieder geval van een koude kermis
thuis.
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“Hoed” je
voor de
Vrouw

Expositie van
8 april 2017 t/m
28 februari 2018

In de Bollenstreek is al tientallen jaren een weefgroep van 9 leden actief: “De
Bollenweef” geheten. Het is een prachtige hobby, nl. het weven in allerlei
vormen en technieken. Zij maken praktische weefsels [o.a. huishoudtextiel],
sjaals, omslagdoeken en decoratie op de tafel of in de tuin. Hierbij gebruikt
elke weefster haar eigen voorkeuren en stijl, van traditioneel tot vernieuwend
in grote en kleine projecten. Zij wisselen ideeën uit door exposities, cursussen,
publicaties en via internet.
Een paar jaar geleden was er een expositie van de weefgroep bij Theedrinkerij
Noordwijk-Buiten op de Leeweg. Daar werd contact gelegd door een
enthousiast geworden deelconservator Textiel van Museum Noordwijk. Samen
hebben zij deze expositie bedacht, die gaat over hoeden en hoofddeksels.
Geweven hoofdbedekkingen, groot en klein [fascinators geheten], afgezet
tegen de antieke hoeden uit het depôt van Museum Noordwijk. De dames
zijn hard aan de slag gegaan en hebben er zelfs een workshop voor in Arnhem
gevolgd. De hoeden zijn klaar en de tentoonstelling is ingericht. De weg was
lang maar het resultaat mag zeker gezien worden.
Museum Noordwijk in samenwerking met weefgroep “De Bollenweef”
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