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Lidmaatschap Genootschap Oud Noordwijk 2017: 15,00 euro per jaar - 17,50 euro per jaar buiten Noordwijk
20,00 euro per jaar buiten Nederland
Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42
Over schenkingen, erfenissen en legaten:
Hebt 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 Kees Langeveld, telefoon 06-45022569, email-adres: 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 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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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

Een kleurrijk blad
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Na de eerste Blauwdotter Nieuwe Stijl trekt de redactie nu de lijn door met een nieuwe reeks
artikelen en mooie beelden over speciale gebeurtenissen in de geschiedenis van de beide
Noordwijken. En we beginnen met een reeks artikelen over de historische relatie tussen
Noordwijk en Noordwijkerhout, die in 2019 gaat uitmonden in een volledige fusie. In dat
kader aandacht voor Hendrik, graaf van Limburg Stirum die al aan het einde van de 19e eeuw
zowel burgemeester van Noordwijk was als van Noordwijkerhout. Daarmee ging hij al aan
een stuk geschiedenis vooruit.
Verder artikelen over de Spaanse Griep die ook in Noordwijk in 1918 vernietigend huis hield,
over de plannen voor een groot vakantiepark in Noordwijk in 1946, over vermeende contacten
van Albert Verweij met duistere Duitse kringen, over een Noordwijkse gemeente-ontvanger
die er met de kas vandoor ging, over de legendarische doelman Frans de Munck die zijn vakanties in Noordwijk doorbracht en over de oorsprong van het Nederlandse voetbal, die terug
te voeren is tot een pand aan de Van Limburg Stirumstraat in Noordwijk-Binnen.
De redactie is uitgebreid met twee nieuwe enthousiastelingen: Michel van Dam en Jeroen
Verhoog. Daar staat een gevoelige aderlating tegenover: Willem Baalbergen, bestuurlijk duizendpoot en auteur van talloze Noordwijk-boeken en Noordwijk-artikelen gaat de redactie
verlaten, zij het dat we gelukkig ook in de toekomst niet van nieuwe artikelen van zijn hand
verstoken zullen blijven.
De Blauwdotter: in alle opzichten nu een kleurrijk blad. Voor minimaal 15 euro per jaar
bent u al lid van het Genootschap Oud-Noordwijk (over ‘kleurrijk’ gesproken) en krijgt u de
Blauwdotter automatisch drie keer per jaar in de bus.
We zijn vlak voor de Kerst weer bij u terug (PM).
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Bericht van het bestuur

Uitbreidingsplannen
Beste Leden van het Genootschap Oud-Noordwijk, voor u ligt de tweede editie van De
Blauwdotter nieuwe stijl. Ook uw bestuur heeft veel positieve reacties gekregen over het
nieuwe uiterlijk. Onze grote dank gaat uit naar allen die hebben meegewerkt aan de realisatie
van De Blauwdotter 2.0 en natuurlijk ook aan deze herfst-editie, die weer gevuld is met
interessante verhalen en dito beelden.
Vanuit het bestuur kunnen wij u melden dat wij volop bezig zijn met de uitbreidingsplannen
van Museum Noordwijk. In opdracht van de gemeente en in samenwerking met ons is bureau
BMC bezig met een haalbaarheidsstudie. Die zal, zoals de planning nu is, in december van dit
jaar aan het college en de gemeenteraad worden gepresenteerd. De commissie, die zich buigt
over de nieuwe indeling van het museum, heeft zeven thema’s benoemd waarmee de geschiedenis van Noordwijk op een goede manier in beeld kan worden gebracht. De herinrichting zal
meegenomen worden in de presentatie aan de gemeenteraad.
Graag melden wij dat wij mede door een schenking een prachtig schilderij van Ludolph
Berkemeier kunnen aanschaffen. Wij verwachten het werk later dit jaar te kunnen toevoegen
aan onze collectie en tentoon te kunnen stellen. U kunt nog tot eind van het jaar naast de
vaste tentoonstelling ook de indrukwekkende sportfoto tentoonstelling ‘Goudkoorts’
bezoeken. Wij danken al onze vrijwilligers voor het vele mooie werk dat zij wederom hebben
verricht. Mede door hun inzet kunnen wij bijvoorbeeld terugkijken op een geslaagde
Pompoenmarkt. Tot slot: mocht u overwegen bloembollen te kopen doe dat dan op Veldzicht.
U krijgt meer dan waar voor uw geld en een deel van de opbrengst vloeit terug naar het
Genootschap.
Veel leesplezier!
Het bestuur van het Genootschap Oud-Noordwijk
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Een Butlin’s
Holiday Camp
in Noordwijk
Door Peter Mulder

In 1936 opende Billy Butlin zijn eerste
Butlin’s Holiday Camp in Engeland.
Verschillende andere van die kampen
zouden spoedig volgen. De Holiday
Camps waren bedoeld om families uit
de lager betaalde arbeidersklasse te
voorzien van een all-in vakantiepakket
tegen relatief lage prijs (grofweg
kostte een complete familievakantie
toen een week salaris). Recreatie voor
de massa’s, of zoals een Engelse krant
het ooit noemde: de industrialisering
van de gezinsvakantie. En dat alles
onder de slogan ‘ons doel is dat u
geniet’ (‘our true intent is all for your
delight’).
De Butlin’s Holiday Camps waren grote
terreinen die waren volgepropt met kleine
vakantiehuisjes en later ook stacaravans,
gepositioneerd om een centraal gebied van
grote feestzalen, sportvelden, winkels en
restaurants. Gezelligheid werd met bijna
militaire precisie geregisseerd, op dat
vlak hoefde het vakantievierende individu
niet eens zelf iets te doen. Schoonheidswedstrijden, quizzen en andere spelletjes,
sportwedstrijdjes, dansavonden, maar ook
eten en drinken en slapen: het zat allemaal
in één pakket. Toch raakten de Butlin’s Holiday Camps danig op hun retour. De hele
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Butlin-formule was blijven hangen in een
statische Jaren Vijftig-cultuur. In een reportage in De Volkskrant werd nog aan het
begin van deze eeuw fijntjes gewag gemaakt
van outdoor bowls, de grootste knobbelknieën-competitie, de mooiste-oma-verkiezing
(‘The Ultimate Glamorous Granny Prize’) en het
massaal instuderen van de vogeltjesdans. »
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van het vraagstuk betreft, heeft de commissie het
volste vertrouwen, dat een goede leiding waarborg
kan zijn dat het kamp den toets van critiek kan
doorstaan.’ Geen probleem dus en het wachten was op de volgende stappen, die zouden
worden gezet. Maar er kwam nog maar één
stap: op 27 februari 1947 wist de Nieuwe
Leidsche Courant te melden dat het hele Holiday Camp niet in Noordwijk gevestigd zou
worden. Niet duidelijk was of de gemeente
Noordwijk zich nu teruggetrokken had, dan
wel Billy Butlin himself.

Maar ook de lagere arbeidersklasse was
intussen in de gelegenheid om met chartervliegtuigen de Spaanse stranden op te
zoeken en de vogeltjesdans van Butlin was
ingeruild voor de oorverdovend mooie
klanken van Jimi Hendrix en de Rolling
Stones. De voormalige Holiday Camps
werden overgenomen door andere bedrijven
en herontwikkeld naar nieuwe concepten,
die beter aansloten bij de moderne tijd.
Noordwijjk
In 1946 was dat allemaal nog anders: de
kampen waren gedurende de oorlog grotendeels in gebruik geweest bij het Britse leger,
maar herrezen kort daarna in een nieuwe
uitbarsting van ‘goedkoop’ vakantievertier.
En daar bleef het niet bij. Billy Butlin, ‘de
ongekroonde koning van de semipermanente
amusementsgelegenheden aan zee’ of ook wel
‘de keizer van de Butlin Holiday Camps’, besloot
zijn vleugels uit te slaan naar het Europese
vasteland en diende zich aan bij de gemeente
Noordwijk aan de overkant van de Noordzee.
Butlin benaderde het Noordwijkse College
van B&W met plannen voor een vakantie- en
recreatieoord, naar verluidt “in felle zuurstokkleuren, met voorgekauwde attracties voor 2000
overnachtende gasten.” En het College had er
wel oren naar.
Het Leidsch Dagblad van 4 november 1946
meldde dat een commissie van drie gemeenteraadsleden naar Engeland was gestuurd
(De Witt, Schumacher en Eichelsheim),
samen met de directeur van de Noordwijkse
VVV (Wenckebach) om in ‘Butlin’s Luxury
Holiday Camp’ in Filey (Yorkshire) te onderzoeken hoe zo’n vakantiekamp in de praktijk
opereerde. In het bijzonder moesten de
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afgevaardigden letten op ‘de morele en zedelijke
toestand in het kamp’, want berichten daarover
waren blijkbaar al aan de missie vooruitgegaan. De Witt c.s. lieten zich ter plekke
alles uitleggen door pers-chef Sharp en - alle
risico’s uitbannend - door de kampgeestelijke, pastor Redgrave. Overtuigend was de
mededeling van Redgrave dat in de kampen
zo’n 33% van de vakantiegangers op zondagen de kerkdiensten bezocht, terwijl in
geheel Engeland dat percentage op een schamele twee punten lag. De Raadscommissie
was onmiddellijk gerustgesteld en oordeelde
gunstig over het te stichten vakantiekamp
‘mits het plan harmonieert met het Hollandsche
karakter’ en met ‘het eigen karakter van Noordwijk.’ En ook: ‘wat de morele en zedelijke kant

Geestelijk ongezond
De hele zaak diende zich kort daarna opnieuw aan, toen Billy Butlin zijn oog op
Zandvoort liet vallen en nog later op Haamstede op de Zuidhollandse eilanden. Daarmee raakten de sudderende rapen pas echt
gaar: vanuit verschillende - vooral confessionele - kringen stak een storm van protest op,
die ook in de landelijke politiek zijn sporen
achterliet. Dat protest was vooral gericht op
de vermeende zedeloosheid en het al even
vermeende gebrek aan moreel besef in de
kampen van Butlin: ‘Geen persoonlijkheidsvorming, maar juist persoonlijkheidsvernietiging’ en:
‘Rust voor dagelijkse godsdienstige beleving ontbreekt volledig!.’ En ook: ‘Vreemdelingenverkeer
is wel gewenst, maar niet op geestelijk ongezonde
basis.’

Er werden in de Tweede Kamer nog andere
argumenten gehoord: zo meende men dat
de plannen van Butlin arbeidskrachten en
ook bouwmaterialen zouden onttrekken aan
productievere werken, men zat per slot van
rekening nog midden in de Wederopbouw.
Kortom: alles werd uit de kast getrokken om
de Butlin-kampen uit Nederland te weren.
De lichtelijk-positieve toon van de Noordwijkse ‘verkenningscommissie’ was in het
pandemonium van opvattingen niet meer
terug te vinden. Maar het waren allemaal
gelegenheidsargumenten, want toen Billy
Butlin dreigde zijn goede werken te verplaatsen naar België, was er bij de overheid
opeens wél ruimte voor een Butlin Luxury
Holiday Camp in Zandvoort, zij het alleen en
uitsluitend voor Engelse vakantiegangers.
Maar Billy Butlin had het wel zo ongeveer
gezien met Nederland. Voor een naarstige
poging van de Zandvoortse zakenman Nicolaas Bouwes om een Butlin Camp naar zijn
gemeente te halen, toonde hij geen enkele
belangstelling meer.
Intussen was in Nederland langzaam een
nieuw initiatief geboren: de zakenman Piet
Derksen begon in het begin van de Jaren
Vijftig met de bouw van vakantieparken
onder de naam ‘Sporthuis Centrum”, later
‘Center Parcs’.
»
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Leugenpraat
Vogelaar sprak van een ‘bombastische, belachelijke oratie’ en vond dat Van Sterkenburg met
zijn insinuaties ‘pertinente leugenpraat’ had
verkocht. Daarmee had hij - het allerergste
- ook nog eens de toenmalige wethouders
diep beledigd (zijnde Van Leeuwen en Vogelaar zelve). Ook burgemeester Van Berckel
kreeg een veeg uit de pan van Vogelaar: Van
Berckel zou bij de bijeenkomst van de VVV
aanwezig zijn geweest en bij die gelegenheid
niet direct tegen de valse voorstelling van
zaken hebben geprotesteerd. De burgemeester meldde enigszins sipjes ‘dat hij zich niet
had gerealiseerd dat deze tirade zo hoog zou worden opgenomen, al had hij er wel aandacht aan
geschonken.’

Het initiatief zou uitgroeien tot een waar imperium, groter dan waarvan Billy Butlin ooit
had kunnen dromen. Dit keer waren er geen
weerstanden of protesten: Derksen - oerdegelijk katholiek - voorzag al zijn parken van
kerken en kapellen en investeerde zijn alsmaar groeiende vermogen in het uitdragen
van de katholieke geloofsleer. En de Hervormde Kerk was inmiddels via het Instituut
Kerk en Wereld al in eigen vakantieparken
gegaan.
Staartje
In Noordwijk kreeg het hele Butlin-verhaal
nog in 1960 een venijnig staartje. Directeur
Van Sterkenburg van het Palace Hotel en het
Rembrandt Hotel, maar ook voorzitter van
de gezamenlijke Noordwijkse horecaondernemers hield een toespraak bij de Stichting
VVV. In die toespraak suggereerde hij dat de
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aanblik van de badplaats na WO II dreigde
te veranderen toen het College van B&W
in 1946 wel wat zag in de vestiging van een
’Butlin Camp’. En hij suggereerde ook dat
het aan de gezamenlijke horecaondernemers
te danken was dat dat ‘lawaaiige en funeste
idee’ niet was doorgegaan. Dat was een fikse
schop tegen de schenen van het gemeenteraadslid Vogelaar (die in 1946 wethouder
was). Vogelaar beweerde dat de gemeenteraad zelf in een besloten zitting het hele
initiatief had afgewezen, omdat het plan
volledig strijdig was met het karakter van
de badplaats. En hij beweerde ook dat zijn
toenmalige mede-wethouder Van Leeuwen
(die in 1960 nog steeds wethouder was)
evenmin voorstander was geweest van het
plan. Pas maanden nadat dat besluit gevallen
was zou de ‘Horecaf’ nog eens op eenzelfde
besluit hebben aangedrongen.

Hij zegde toe de hele zaak nog eens apart
met Van Sterkenburg te zullen bespreken.
Dat gesprek bleek niet nodig: Van Sterkenburg schreef terstond een brief aan de raad,
waarin hij aangaf in zijn eer en goede naam
te zijn aangetast, dat hij niet op de hoogte
was geweest van enig besluit van B&W om
het Butlin Camp-idee af te wijzen, maar ook
dat hij voordien wel degelijk door het College
was geraadpleegd. Dat was voor Vogelaar
allemaal al direct genoeg (“Van Sterkenburg
had verkeerde conclusies getrokken, omdat hij
niet goed op de hoogte was.”). En passant verontschuldigde hij zich ook voor zijn harde
taalgebruik: zijn woorden waren bedoeld als
‘een vriendschappelijke schoudertik’(!) en hij verzocht de term ‘pertinente leugenpraat’ alsnog te
vervangen door ‘vergissing.’ Wethouder Van
Leeuwen sloot zich daarbij aan en met Van
Sterkenburg was alles opeens weer pais en
vree. Ook burgemeester Van Berckel moet
opgelucht adem hebben gehaald.

Van links naar rechts burgmeester Van Berckel, wethouder
Vogelaar en wethouder Van Leeuwen in november 1946.
In 1960 zouden Van Berckel en Van Leeuwen nog steeds
dezelfde functies bekleden. Vogelaar was toen raadslid.

De kleurrijke plaatjes bij dit artikel geven een indruk van
wat Noordwijk in 1947 tragischer wijze /gelukkiger wijze
allemaal aan zich voorbij heeft laten gaan.

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
• Mieke Dings “Tussen Tent en Villa, het Vakantiepark in Nederland
1920-nu”, Rotterdam 2015
• Krantenarchief Erfgoed Leiden en Omstreken
• Wikipedia
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Albert Verweij
in uiterst rechts
gezelschap?
Door Willem Baalbergen

Min of meer bij toeval kreeg ik een boek
in handen over het zogenoemde “Ronde
Huis” in de bossen van Nunspeet. Het
huis werd gebouwd en bewoond door
Frank van Vloten, een zwager van
Albert Verweij. De villa fungeerde
lange tijd als huis van plezier
voor de jetset van Nederland. Met
jachtpartijen rondom en vrouwen en
drank binnen in het huis. In het boek
is een hoofdstuk over de familie Van
Vloten opgenomen. En in dit hoofdstuk
is een aantal zaken te vinden die
verband houden met Noordwijk.
Johannes van Vloten (1818-1883) was een
vrijdenker en filosoof, bekend vanwege zijn
publicaties over Spinoza. Hij was getrouwd
met Elisabeth van Gennep, samen hadden
zij zeven kinderen. Naast de al genoemde
Frank waren dat de zonen Willem, Odo en
Gerlof en de dochters Martha, Betsy en Kitty. Kitty werd de vrouw van Albert Verweij.
De jongste zoon Gerlof gaf in Leiden les in
het Hebreeuws en verdiepte zich in occulte
zaken. Hij had veel contact met de Verweij’s
en maakte samen met zijn zwager Albert
een reis naar Spanje. Na een opname in een
verpleeginrichting in Hilversum, maakte hij
in 1903 in de duinen van Noordwijk met een
pistoolschot een einde aan zijn leven.
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Willem en Frank, beiden werkzaam in de
staalindustrie, waren sterk Duitsgezind en
voorstander van een groot Duitssprekend
rijk tot ver in het oosten, inclusief Vlaanderen en Nederland. Zij voelden zich verbonden met het gedachtegoed van een groepering uit München met de naam Die Kosmiker,
ook wel Kosmische Runde genoemd.
Men verwierp in die groep het christendom
van de lijdende Jezus en koos voor een Germaanse godsdienst met het recht van de
sterkste. De groep bestond, volgens de schrijvers van het boek uit Stefan George, Karl
Wolfskehl, Alfred Schuler, Ludwig Klages en
Albert Verweij.
Obscure groep
Dat roept de vraag op: Wat deed Verweij in
deze obscure groep? Hij zal mogelijk wat
beïnvloed zijn door zijn beide zwagers.
Ook zijn schoonvader Van Vloten had wat
radicale ideeën. Zo noemde deze zowel
jenever als theologie vijanden van het volk.
Het is echter vooral de vriendschap van
Verweij met Stefan George die een rol heeft
gespeeld.
In het boek over het Ronde Huis staat een
foto die in 1902 van de vijf leden van Die
Kosmiker, inclusief Verweij, is genomen. In
dat jaar bezocht Verweij München en hij
kwam daar in contact met Klages en Schuler,
beiden actief in het schrijverswereldje in
Duitsland. Wolfskehl kende Verweij al wat
langer, hij trad op als gastheer in München.
Hij was overigens - net als George - ook regelmatig in Noordwijk te vinden. Verweij
schrijft uitgebreid over het bezoek aan München in zijn boekje Mijn verhouding tot Stefan
George. De bewuste foto staat ook in dit boek.

Leden van Die Kosmiker, Van links naar rechts: Karl Wolfskehl, Alfred Schuler, Ludwig Klages, Stefan George en Albert Verweij
(foto: Karl Bauer / Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam)

Volgens Verweij werd deze foto terloops
genomen. Niet zozeer als een portret van
Die Kosmiker, maar als foto van een clubje
schrijvers. Ook in het boek van Verweij`s
dochter Mea Albert Verweij en Stefan George
komt het bezoek in München ter sprake.
Zij schrijft dat er tijdens het bezoek onenigheden ontstonden tussen Wolfskehl en
George aan de ene kant en Klages en Schuler
aan de andere kant. Uiteindelijk leidde dit
in 1904 tot een breuk in Die Kosmiker. Vooral Alfred Schuler werd steeds radicaler en
steeds meer antisemitisch ook, hij ging zelfs
het hakenkruis als teken van de groep gebruiken. Wolfskehl en George stapten uit de
groep, over Verweij wordt in dit verband niet
meer gesproken. We mogen dus aannemen
dat de bewering dat Verweij lid was van Die
Kosmiker niet juist is.

Hooguit kan men zeggen dat hij de leden
van de groep kende en contact met ze had,
zoals hij zich internationaal wel vaker op
Duitsland oriënteerde. Daarbij is het overigens goed om te bedenken dat men in ons
land in die jaren sowieso meer Duits- dan
Engelsgezind was. In het bijzonder speelde
in die jaren de Boerenoorlog in Zuid-Afrika
en de rol van de Engelsen in deze oorlog kon
in Nederland bepaald niet op veel sympathie
rekenen.

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
• Werkgroep Het Ronde Huis: De geschiedenis van het Ronde Huis Mysteries ontrafeld. Nunspeet, 2013.
• Mea Nijland-Verweij: Albert Verweij en Stefan George, Documenten Van
Hun Vriendschap, Amsterdam, 1965• Albert Verweij: Mijn Verhouding Tot Stefan George. Herinneringen Uit de
Jaren 1895-1928, Santpoort 1934,.
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Voetbaldromen in
Noordwijk aan Zee
Door Rob Baars

Ik stond in doel, vroeger, als ventje.
Op mijn jongenskamertje vanaf het
allerprilst begin geen foto’s van
voetballers. Eddy Pieters Graafland
hing aan de muur, Piet Lagarde van s.c.
Enschede. En natuurlijk, de altijd in
onberispelijk tenue gehulde ‘Zwarte
Panter’, Frans de Munck, held der
helden.

Dat de Munck, ooit voor de wedstrijd Sparta-DOS sekssymbool Jayne Mansfield had
mogen kussen, waarbij ze welwillend haar
pronte boezem tegen hem aan had gevleid,
wist ik toen nog niet, anders zou het vast een
bijdrage hebben geleverd aan mijn voorkeur
voor het avontuurlijke metier van doelwacht.
Maar het was toch vooral het solitaire van de
positie dat mij vanaf dag één op de mat tot
sluitpost van de verdediging maakte. Geen
andere plek in het veld waar je je zo heldhaftig, soms zelfs met doodsverachting kon
onderscheiden, dan in het gebied van het
witte houtwerk. En dat ook nog eens in door
jezelf uit te kiezen kledij.

Ronald van Nierop als keeper van het elftal van Noordwijk dat in 1961 promoveerde naar de Tweede Klasse Zaterdagvoetbal:
staande v.l.n.r. Secretaris W. Spaanderman, doelman R. van Nierop, D. Passchier, H. de Koning, J. van Duin, A. van der Wiel,
J. van der Meulen en trainer B. Duyl. Knielend v.l.n.r. C. Marijt, D. Heemskerk, S. Barnhoorn, M. Marijt en J. Barnhoorn.
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Ronald van Nierop
In Noordwijk waren (en zijn) twee voetbalclubs. De katholieke Sint Jeroens Club,
kortweg SJC. En de v.v. Noordwijk. Die was
weliswaar van christelijke signatuur, maar
een stuk dichter bij ons huis dan SJC. En ze
speelden ook twee klassen hoger en beter.
Dus in weerwil van de in die tijd bij ons thuis
nog heersende vijandelijke sentimenten ten
aanzien van andersdenkenden, gingen mijn
vader en ik om de zaterdag naar de ‘Van Panhuys’, het sportcomplex van de v.v. Noordwijk. Terwijl ik tot voor kort op voetbalgebied
slechts papieren helden en radio-idolen had
gekend, die ik in een voor mij onbereikbaar
universum achtte, maakte ik nu kennis met
een dorpse vedette, die ik ogenblikkelijk in
mijn hart sloot. Ronald van Nierop, keeper
van Noordwijk 1. Erg uit de kluiten gewassen was hij volgens mij niet eens, maar wat
een artiest! Met wild kloppend hart wurmde
ik me tussen de grote mensen door, om zo
dicht als maar mogelijk in zijn buurt te kunnen zijn. Daar hing hij, in oogverblindend fel
oranje, horizontaal en slechts een centimeter of tien onder de lat, de bal klemvast. En
bijna was ik het heroïsch zwart van Frans de
Munck vergeten.
Frans - “de Zwarte Panter” - de Munck
Kinderen hebben dat, tot hun achtste,
negende. Zonder aankondiging zijn ze
ineens ‘beste vrienden’. In Noordwijk verhuurde ’s zomers iedereen wel een paar
kamertjes aan badgasten. Een enkeling
had een zomerhuisje ter beschikking. Een
omgebouwde garage of schuurtje met
minuscule voorzieningen.

Ook onze straat kende zo’n poppenhuis.
Daar kwam op een dag een meisje uit tevoorschijn dat zomaar bijna mijn zomervriendinnetje werd. We gingen naar het strand, dronken na afloop limonade met haar moeder in
dat benauwde hutje. Haar vader hing zo’n
beetje onderuit op de bank en rookte. Er was
iets met die man dat me een ongemakkelijk
gevoel bezorgde. Hij was niet onvriendelijk,
maar hij zei niets. Hij zat daar maar. Thuis,
op mijn kamertje, zag ik het pas. Die stille
man, in zijn spierwitte hemd, was Frans de
Munck. Jayne Mansfield was heel ver weg.
Maar ik dorst niet meer terug.

Doelman Frans de Munck van DOS kust filmster Jayne
Mansfield voor de wedstrijd Sparta-Dos in 1958
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noordwijk & noordwijkerhout

Burgemeester
Hendrik Graaf van
Limburg Stirum
Door Peter Mulder

Met het oog op de voorgenomen fusie
tussen Noordwijk en Noordwijkerhout
per 1 januari 2019 gaat De Blauwdotter
op zoek naar datgene wat de beide
dorpen in het verleden zoal verbonden
heeft. Voorbeelden komen dan al gauw
voorbij van de Noordwijkerhoutse
melkfabriek De Landbouw, die ook in
Noordwijk kind aan huis was, lijn 20
en later lijn 90 van de NZH, die beide
dorpen met elkaar verbond, het oude
katholieke Dekenaat Noordwijk, waar
ook Noordwijkerhout onder viel, de
kloosters, kastelen, landhuizen en
landgoederen en ook klein-seminaries,
die allemaal de naam ‘Leeuwenhorst’
droegen. Er was ook een persoon in
wie beide dorpen ooit samenkwamen:
Hendrik Graaf van Limburg Stirum,
die zowel burgemeester van
Noordwijkerhout als van Noordwijk
was.
Mr. Hendrik graaf van Limburg Stirum (1847
- 1902) behoorde tot het roemrijke adellijke
geslacht, waarvan oudere leden, onder wie
zijn vader Leopold in Noordwijk resideerden.
Hendrik was een achterkleinzoon van die
andere Leopold graaf van Limburg
Stirum, befaamd lid van het Driemanschap
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dat de Nederlanden in 1813 het Koninkrijk
inleidde. Hendrik studeerde rechten in Leiden en promoveerde in 1871 tot doctor in de
rechtswetenschap, hetgeen gepaard ging
met een groot feest in Warmond .
Burgemeester van Noordwijkerhout
Na een korte tijd als advocaat werkzaam te
zijn geweest, werd hij in 1873 benoemd tot
burgemeester van Noordwijkerhout. Daar
werd hij op 18 april van dat jaar meer dan
feestelijk ingehaald. Vanaf Station Piet Gijs
was hij in een open koets met vier paarden
bespannen naar het dorp vervoerd onder
de tonen van het muziekcorps van het 4e

De Villa Stirum aan de Prins Hendrikweg die Hendrik in 1884r liet bouwen, later het woonhuis van Louis Dobbelmann.

Het plakkaat ter herinnering aan de promotie van Hendrik
graaf van Limburg Stirum tot doctor in de rechtswetenschap,
waarbij de graaf zelf om onnaspeurlijke redenen werd
afgebeeld als een rund (Nationaal Archief - Den Haag)

regiment Infanterie, dat blijkbaar in Noordwijkerhout ronddoolde. Ten raadhuize
verklaarde hij ferm dat “de strikte handhaving
van wet en verordeningen steeds bij hem op den
voorgrond zou staan.” Op 8 juli organiseerde
hij - volgens de Leidse couranten ‘op onbekrompen wijze’ - een groots feest voor de burgerij van Noordwijkerhout, ‘waarmee hij een
bewijs van zijn ingenomenheid en erkentelijkheid
wilde leveren voor de waardige wijze waarop hij
als burgemeester was ingehaald en gehuldigd.’ Er
waren een feesttent en een muziektempel in
het dorp opgericht met ‘illuminatie-toestellen
en inrigtingen voor volksspelen.’ ’s Avonds was
er een groots diner voor de gemeenteraad en
de 85 (!) leden van de erewacht, waarna de

dag besloten werd met een groots vuurwerk
dat eindigde in een slot-tableau met de boodschap “Hulde aan Noordwijkerhout.”
Burgemeester van Noordwijk
Van Limburg Stirum bleef burgervader van
Noordwijkerhout tot 1877, maar veel potten
zal hij er niet gebroken hebben, want zijn
naam komt in de regionale kranten nauwelijks terug. In die kranten duikt hij pas weer
op als hij op 2 september 1885 wederom
wordt ingehaald, nu als burgemeester van
Noordwijk. Hij heeft dan al wat sporen in
Noordwijk uitgezet: hij was commissaris van
de “Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie
van Duingronden” en wist zich in die
»
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hoedanigheid van projectontwikkelaar een
stuk grond te verwerven aan de Prins
Hendrikweg, waarop hij de prachtige Villa
Stirum liet bouwen in 1884. Zijn benoeming
tot burgemeester was bepaald ook in het
belang - zo beweerden boze tongen - van de
Maatschappij Noordwijk (ook burgemeester
Pické en gemeentesecretaris De Groot waren
nauw aan de Maatschappij verbonden). Zijn
inhuldiging was overigens aanmerkelijk
minder opgetuigd dan die in Noordwijkerhout: ze vond plaats kort na het overlijden
van burgemeester Pické, het dorp was nog in
diepe rouw gewikkeld.
Er is niet zo heel veel bekend van het regiem
van Van Limburg Stirum over de Noordwijken: we weten dat hij bouwheer was van het
nieuwe raadhuis aan de Voorstraat en driftig
sleutelde aan oude straatnamen , maar verder? Bij zijn installatie op 2 september zette
hij de toon voor veel ongemak dat tot het einde van zijn burgemeesterschap zou duren:
“Het lust mij niet en het zal mij nimmer lusten
mij te mengen in die vaak zo ongegronde reedenen
Uwer onenigheden, die maar al te dikwerf door
leugens, verdraaide voorstelling van zaken, door
borrelpraat en stijfhoofdigheid van partijen worden gaande gehouden.“
Hij leek te zeggen dat het maar een zootje
was in het bestuur van de gemeente, vol van
ruzies, roddel en achterklap, koppigheid en
leugenpraat. Erg veel vrienden zal hij met
deze woorden niet gemaakt hebben. In één
geval liep het zelfs de spuigaten uit. Dat betrof de aanstelling van de (katholieke) arts
Kervel tot gemeente-geneesheer, waarbij een
andere huisarts, B.W. Schultetus Aeneae,
zich blijkbaar gepasseerd voelde, niet in het
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ontvankelijk gemoed met weemoed vervullen, en
op het oogenblik van scheiden is het beter daarover
het stilzwijgen te bewaren.” Over de toekomst
van de gemeente Noordwijk kon hij “geene
verblijdende gedachte koesteren” en verder zei
hij “uit plaatsen, waar vrede en eendracht heerschen, zal ik met belangstelling den gang van
zaken volgen.” Hij wenste tenslotte iedereen
het beste, die ‘eerlijk en trouw’ voor de goede
zaak zou strijden.

minst omdat hij door een katholiek gepasseerd was. Opnieuw niet gespeend van
enig anti-paaps sentiment, fulmineerde
Schultetus Aeneae in het openbaar ook
tegen de voorgenomen overbrenging van
katholieke overledenen van de Algemene
Begraafplaats naar de nieuwe katholieke
begraafplaats aan de Gooweg. Na zijn vertrek uit Noordwijk werd Schultetus Aeneae
door toedoen van Van Limburg Stirum ook
nog eens geweerd van Sociëteit De Witte
in Den Haag. Alles bij elkaar opgeteld, was
dat voor hem reden genoeg een schotschrift
op te stellen over de burgemeester onder de
veelzeggende titel “Een Ridder van de Droevige
Figuur. Het gedrag van den burgemeester van
Noordwijk, Mr. H. Graaf van Limburg Stirum,
gebracht voor de Rechtbank der Publieke Opinie.”
Sneren
Nu was B.W. Schultetus Aeneae een notoire
querulant, aan wie doorgaans weinig geloof
of zelfs aandacht werd gegeven. Maar voor
burgemeester Van Limburg Stirum waren
dit soort gedoetjes toch weinig inspirerend.
Hij deed erg zijn best om zijn aandacht en
bezigheden te verleggen naar de Tweede
Kamer en naar Provinciale Staten van ZuidHolland, maar voor beide colleges werd hij
herhaaldelijk niet gekozen. Op 1 juni 1890
nam hij dan ook ontslag uit zijn functie (na
al een jaar met ziekteverlof te zijn geweest)
en bij de afsluitende Raadsvergadering was
het chagrijn over en weer niet van de lucht.
Van Limburg Stirum zelf wenste liever
niet terug te blikken op zijn periode als
burgemeester van Noordwijk, “want naast
onderscheidene herinneringen van verblijdende
aard staan feiten en omstandigheden, welke een

Met die sneren kon de gemeenteraad het
doen. Het speet sommigen dat de burgemeester gewag had gemaakt van ‘donkere
wolken boven Noordwijk’, maar uit niets
bleek verder dat het vertrek van de burgemeester ook maar iemand ter harte ging.
Zo was het burgemeesterschap van Van
Limburg Stirum van Noordwijkerhout én
van Noordwijk niet het meest succesvolle
regiem, dat in deze streken werd aangetroffen.
Het schotschrift van de hand van voormalig dorpsarts B.W.
Schultetus Aeneaem getiteld “Een ridder van de droevige
figuur. Het gedrag van den burgemeester van Noordwijk, mr.
H. graaf van Limburg Stirum, gebracht voor de rechtbank
der publieke opinie”

Als straks het burgemeesterschap van de
beide dorpen opnieuw in één persoon samen
komt, mogen we hopen op een betere sfeer
en op meer succes.

de kast in het streekmuseum

Sinds kort staat in het Streekmuseum Veldzicht een mooie
collectie boeken van en over schrijvers met een link naar
Noordwijk. De boeken zijn eigendom van Antiquariaat
Moby Dick in de Schoolstraat, maar ze staan er ter inzage/
gebruik voor ieder die daar interesse voor heeft of voor studie.
De kast is door medewerkers van Veldzicht gebouwd. Het
gaat om een grote verzameling boeken van schrijvers die
een link naar Noordwijk hebben: Henriette Roland Holst,
Albert Verweij, Frederik van Eden, Thomas Mann, Maria
Dermoût, Simone Schell, Margriet de Moor en anderen.
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Noordwijk:
bakermat van
de moderne
sportbeoefening
Door Jeroen Verhoog

Noordwijk profileert zich de laatste
jaren nadrukkelijk als sportgemeente
met ook nog een sporthistoricus
als burgemeester. Om Noordwijk
daarnaast ook nog eens neer te zetten
als bakermat van de Nederlandse
sportbeoefening is wat teveel van
het goede. Toch neemt Noordwijk een
bescheiden, maar belangrijke plaats in
in de sportgeschiedenis van Nederland.
Meer in het bijzonder gaat het daarbij
om één plek, namelijk om een inmiddels
afgebroken gebouwtje tussen de Van
Limburg Stirumstraat en de Voorstraat
in Noordwijk Binnen.
Rond 1880 maakte Jan Lutgens, leraar
wiskunde en Duits en tekenleraar aan de
befaamde jongenskostschool Instituut
Schreuders aan de Voorstraat, twee tekeningen van een gebouwtje dat heeft gestaan aan
de Van Limburg Stirumstraat. Dit lokaal was
eigendom van de kostschool. De tekeningen
zijn gemaakt vanuit de tuin van Instituut
Schreuders en tonen dus eigenlijk de achterzijde. Enig onderzoek leert dat het pandje
aan de Van Limburg Stirumstraat eind 1864
door kostschoolhouder Otto Schreuders

20

is aangekocht van ene Engeltje van Schie.
Schreuders maakt van het lokaal een gymnastiekzaal. Niet opmerkelijk zo op het
eerste gezicht, want bij een school behoort
nu eenmaal een gymnastiekzaal. Rond 1865
was dit echter nog niet zo normaal. Gymnastiekonderwijs stond in de kinderschoenen.
Sport werd er in Nederland nog niet of nauwelijks beoefend. Een gymnastieklokaal was
echt iets bijzonders.
Vroege sportbeoefening in Nederland
Tot ongeveer het midden van de negentiende
eeuw bestond sportbeoefening in Nederland
uit allerlei volksvermaak zoals kaatsen en
kolven. Daarnaast was de harddraverij
populair. Uiteraard werd in ons waterrijke
land ook van oudsher geschaatst en geroeid.
Maar wedstrijdsport in verenigingsverband
zoals we dat nu kennen, bestond nog niet.
Zo rond 1850 begon de ontwikkeling van
de moderne sportbeoefening. De populaire
opmars van de georganiseerde wedstrijdsport vond zijn oorsprong in Engeland. Daar
werden op zogenaamde public schools, kostscholen voor kinderen van de Britse elite,
allerlei sporten in wedstrijdverband geïntroduceerd.
Het ging om sporten als cricket, rugby,
hockey en voetbal; sporten waarvan de oorsprong soms al heel oud was, maar die op de
elitaire kostscholen populair werden. Sport
was dan ook een liefhebberij van de elite, die
immers over de tijd en de middelen beschikte om te sporten. Het was een luxe waarvan
een arbeider of boerenknecht rond 1850 al-

Tekening van Jan Lutgens van het gymnastieklokaal van Instituut Schreuders rond 1880

leen maar kon dromen - waarbij het de vraag
is of het bij laatstgenoemden überhaupt in
hun hersenpan opkwam te gaan sporten.
Instituut Noorthey
Voordat Otto Schreuders zijn kostschool in
Noordwijk oprichtte was hij leraar aan het
Instituut Noorthey in Veur (niet ver van
Voorburg), op kostschoolgebied het neusje
van de zalm. Kostschoolhouder Petrus de
Raadt, in zijn dagen een gerenommeerd pedagoog met moderne onderwijsideeën, had
van Noorthey een bekend instituut gemaakt
waar edellieden en patriciaat hun kinderen
naartoe stuurden. Een bekende leerling was
kroonprins Willem, zoon van koning Willem
III die in de jaren 1851-1854 op Noorthey
schoolging.
Tot de moderne onderwijsideeën van De
Raadt behoorde ook aandacht voor sport,
nogal revolutionair in die tijd. Zijn inspiratie
verkreeg hij van Britse docenten en leerlingen. Al in 1845 werd er op Noorthey gecricket
en twee jaar later rolde de eerste leren knikker door het Veurse gras. Ook hockey werd

in deze jaren geïntroduceerd. Daarnaast
behoorden schermen en gymnastiek tot het
vaste curriculum. In 1846 kwam de 17-jarige
Otto Schreuders in dienst als leraar op Noorthey. De jonge Schreuders viel met zijn neus
in de boter op onderwijsgebied. Toen hij in
1861 aan de Voorstraat in Noordwijk zelf een
kostschool stichtte, nam hij de ideeën uit
Noorthey mee, ook op sportgebied.
Instituut Schreuders
In Noordwijk bracht Otto Schreuders de
lessen die hij op Noorthey had geleerd in de
praktijk. In een uitgave over het Instituut
Schreuders, dat het licht zag in 1886 staat:
‘Ook geestelijk voedsel heeft het nodig om verteerd
te worden, zal het gedijen. Daarom worden de
lessen afgewisseld door wandelingen of speeluren,
die meestal aan balspel gewijd zijn, waaraan de
onderwijzers steeds deelnemen. Vooral cricket is
daarbij het geliefkoosde spel’.
Opvoeding was naast opleiding hoofdzaak
op het Instituut Schreuders. Mens sana in
corpore sano, gezondheid naar lichaam en
geest, was steeds de leus en het doel.

»
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En daarmee deed de moderne sportbeoefening haar intrede in Noordwijk. Geholpen
zal ook hebben dat er ook op het Instituut
Schreuders een aantal Engelse leerlingen
lessen volgde en een aantal Engelse leraren
les gaf. De aankoop van het huisje aan de
van Limburg Stirumstraat in 1864 moet ook
in het licht van een gezonde geest in een
gezond lichaam worden gezien. De gewone Noordwijkers zullen het maar een raar
gezicht hebben gevonden, die cricketende
schooljongens op het strand of in een weiland.
Pim Mulier
Maar goed, is dit alles genoeg voor Noordwijks claim op een vooraanstaande positie in
de Nederlandse sporthistorie? Wel als we de
persoon van Pim Mulier ten tonele voeren.
Pim Mulier staat bekend als de grote sportpionier van Nederland. Schrijver dezes weet
dat als geen ander. Als voormalig lid van de
oudste voetbalclub van Nederland, Koninklijke HFC in Haarlem, stond hij regelmatig oog
in oog met het borstbeeld van oprichter Pim
Mulier. Deze club zou hij in 1879 op 14-jarige
leeftijd hebben gesticht.
En wat wil het geval? Pim Mulier heeft
op 7-jarige leeftijd in de zomer van 1872
- zijn ouders wilden de slagvelden van de
Frans-Duitse oorlog bezoeken - enige weken
op Instituut Schreuders doorgebracht waar
zijn oudere broer Pieter leerling was.
De kleine Pim moet zijn ogen hebben uitgekeken toen hij voor het eerst allerlei sporten beoefend zag worden. Hij zal hebben
genoten van de voetballende leerlingen,
gecricket ergens op een weiland buiten het
dorp of op het strand en gymnastiek hebben
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Bericht in het Leidsch Dagblad, 15 mei 1885

beoefend in het lokaal aan de Van Limburg
Stirumstraat. Maar voetbal had zijn meeste
interesse. In zijn “Herinneringen” schrijft hij
dat hij in Noordwijk “op de kostschool van den
heer Schreuders” met het voetbalspel kennismaakte. “Daar te Noordwijk zag ik voor ’t eerst ’n
voetbal, ’n cricketspel”, memoreert hij. Engelse
leraren lieten hem zien wat voetballen was.
De Haarlemse scholier vergat zijn ervaringen in Noordwijk niet en richtte negen jaar
later samen met een aantal kornuitjes in
de Haarlemmerhout de eerste Nederlandse
voetbalclub op. Bij dit oprichtingsverhaal
worden trouwens wel de nodige vraagtekens
gezet door sporthistorici. Mulier had er in
zijn latere leven een handje van alle belangrijke gebeurtenissen in de sportgeschiedenis
aan zichzelf toe te schrijven en daar hoorde
de oprichting van de eerste Nederlandse
voetbalclub natuurlijk ook bij. Toch zal hij bij
die oprichting betrokken zijn geweest, want
anders zou zijn aandeel wel betwist zijn door
andere betrokkenen.
Pim Muliers betekenis voor de Nederlandse
sport staat echter buiten kijf. Zo was hij de
oprichter van de voetbalbond, heeft hij de
Elfstedentocht ingevoerd als nationale wedstrijd - en hem in 1890 zelf gereden - en de
International Skating Union gesticht.

Monument
Uit de tweede helft van de negentiende eeuw
herinnert weinig meer aan de prille sporthistorie die zich in Noordwijk heeft afgespeeld.
Een paar krantenberichten is alles. Zo is er
sprake van een cricket wedstrijd in Noordwijk op 14 mei 1885 tussen de Noordwijksche
Cricketclub en een Amsterdams team, vermoedelijk van de in 1883 opgerichte Amsterdamsche Sport Club (ASC). Het Noordwijkse
team won. Otto Schreuders, oudste zoon van
de kostschoolhouder, was op 7 juni 1889
samen met Pim Mulier jurylid in Leiden bij
een cricketwedstrijd op het Schuttersveld.
Blijkbaar waren er tussen de prille Noordwijkse sportbeoefenaars (ongetwijfeld voor
een deel afkomstig van Instituut Schreuders)
nauwe contacten met de rest van sportminnend Nederland dat zich in die jaren geleidelijk aan begon te ontwikkelen. Mulier speelde
in die ontwikkeling een belangrijke rol.
De enige tastbare herinnering was het
gymnastiekzaaltje aan de Van Limburg
Stirumstraat. Wat is er eigenlijk gebeurd
met dit ‘monument’ van de Nederlandse
sporthistorie. Nadat de laatste kostschoolhouder het instituut in 1909 had gesloten,
werd het lokaal in gebruik genomen door
Handelsdrukkerij “Flora” van de heer C.J.L.
van der Meer. In maart 1916 startte hij op
hetzelfde adres ook een boekwinkel.
In 1927 nam Henk Buijze, enige werknemer
van “Flora” de zaak over toen Van der Meer
om gezondheidsredenen moest stoppen.
Henk Buijze - vanaf 1935 terzijde gestaan
door zoon Jan - is de grondlegger van het
huidige Buijze Pers, uitgever van diverse
huis-aan-huis bladen.

Achterin de foto de drukkerij Flora, later drukkerij Buijze, het
voormalige gymnastieklokaal van Schreuders.

In 1963 verhuisde de drukkerij naar de Voorstraat 53, het bedrijfspand van voorheen
drukkerij Adriaan Dorsman, uitgever van
“De Noordwijker”. De laatste gebruiker van
het oude gymnastieklokaal was Ben Sieval
die er handelde in tweedehands goederen.
Omstreeks de millenniumwissel is het pand
gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
Kortom, de stelling dat Noordwijk een belangrijke rol heeft gespeeld bij de introductie
van de georganiseerde wedstrijdport in
Nederland, en in het bijzonder de voetbalsport, heeft bepaald een sterke historische
onderbouwing. Op de zaken vooruitlopend
hierbij alvast een voorzet voor de tekst
voor een informatiebord op de gevel van de
nieuwbouw: “Op deze plek stond vanaf 1864 het
gymnastieklokaal van Instituut Schreuders, waar
sportpionier en oprichter van Nederlands eerste
voetbalclub Koninklijke HFC, Pim Mulier, voor
het eerst in aanraking kwam met het voetbalspel.
De rest is geschiedenis.”

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
• G.J. Dozy, De Latijnsche school te Noordwijk-Binnen en het Instituut
Schreuders (Leiden 1886).
• Daniël Rewijk, Captain van Jong Holland; een biografie van Pim Mulier,
1865-1954 (Gorredijk 2015).
• Jeroen Verhoog, Noordwijk door de ogen van Lutgens (Noordwijk 2014).

23

De Blauwdotter • Herfst 2017

De Blauwdotter • nr. 180

boekbespreking

in beeld

Kruidenteelt rond Calorama

Wilhelm Tappenbeck en Siem van Konijnenburg gebruikten voor hun bloembollenbedrijf
hetzelfde reclamemateriaal, maar ze zaten elkaar niet heel erg in de weg. De grote bloei van
S.A. van Konijnenburg & Co (later: “De Vereenigde Bloembollenculturen”) moest nog komen,
toen Huis ter Duin zijn ‘bloembollentak’ rond 1910 al had afgestoten. En ook geografisch
stonden hun neuzen een andere kant op: Van Konijnenburg richtte zich meer op Engeland
en de Verenigde Staten, waar “Etablissement Huis ter Duin” vanouds vooral actief was in
Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Rusland.

Onder deze titel kwam kort geleden een nieuw ‘Noordwijk’boekje uit. Hierin wordt de geschiedenis van de Noordwijkse
kruidenteelt beschreven. Vanaf het begin van de 17e eeuw tot het
begin van de 20e eeuw was de teelt van geneeskrachtige kruiden
in het dorp een belangrijke agrarische bezigheid. Het kalkrijke
zand in en rond het dorp was voor deze teelt uitstekend geschikt.
Al eerder lagen er kruidentuinen bij de Abdij Leeuwenhorst en
achter het Barbaraklooster, daar waar nu het Digros-complex
is gebouwd. Bij de bouw van dit complex vond men daar nog
een zogenaamde eestvloer voor het drogen van de kruiden. De
kruidentuinen lagen vooral in de kom van het Binnendorp. Op tal van open stukken achter de
bebouwing, zoals tussen de Voorstraat en de Offemweg werd geteeld. Het landgoed Calorama
echter was het centrum van deze voor Noordwijk belangrijke cultuur. In het boekje wordt om
die reden ook veel aandacht besteed aan deze buitenplaats. “Kruidenteelt rond Calorama” is een
coproductie van Willem van den Haak en Willem Baalbergen en vormgegeven door Maris
Media. Te koop in de boekhandel.

Van Konijnenburg was overigens wel een echte bloembollenkwekerij, waar de ‘Blumenzwiebelnzüchterei’ van de Tappenbecks eigenlijk meer het karakter van een handelshuis had. Het waren
in ieder geval twee bedrijven die Noordwijk internationaal mede op de kaart hebben gezet.

museumnieuws

Tot het eind van dit jaar staat in Museum Noordwijk nog een prachtige fototentoonstelling
over Nederlandse gouden medaille winnaars op de Olympische Spelen, Europese en Wereldkampioenschappen. Ook zijn er sportattributen te zien van Nederlandse medaillewinnaars.
De foto’s zijn gemaakt door Noordwijks ingezetene en voormalig wereldkampioen shorttrack
Monique Velzeboer en fotograaf John de Koning. De tentoonstelling past onder meer in de rij
van evenementen die in het sportjaar 2017 worden georganiseerd.
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naar aanleiding van vorige nummers
Vorige keer berichtten we over een Noordwijks Monopolyspel, waarvan de herkomst onduidelijk was (en nog steeds is). Nu is er een tweede exemplaar van het spel opgedoken in het bezit
van de familie Veefkind. Dit spel zou gemaakt zijn door ene meneer Zonneveld. Deze zou in
het Breloftpark, of daar ergens in de buurt gewoond hebben. We kunnen nog nagaan dat in
de oorlogsjaren ene Willem Zonneveld woonde aan de Prins Hendrikweg, toen nog Prins
Hendrikstraat, en wel bij de ingang naar het Dompad. Hij deed iets in bloembollen en vertrok
na de oorlog naar Amerika. Mogelijk is het spel door hem gemaakt. Wie weet er meer?

Het artikel in Blauwdotter nr. 178 over Dominicus van Konijnenburg, telg uit het geslacht van
de Van Konijnenburgen dat aan de basis stond van de ontwikkeling van Noordwijk als badplaats, vergt nog een niet onbelangrijke correctie. Gesuggereerd werd dat met de dood van
Robert A. van Konijnenburg (die in de Verenigde Staten ‘Robert A. Vankay’ heette) de familienaam Van Konijnenburg uit die tak verdween. Dat is niet juist. Diens jongste broer, Eduard
R. van Konijnenburg, is still alive and living in Rijswijk (ZH). Eduard’s jongste dochter draagt
eveneens nog de familienaam Van Konijnenburg.

Willem Baalbergen besprak in het vorige nummer een boek
van de hand van Jan Willem van den Braak over een bijna-naamgenoot van hem, Jan-Willem ter Braak. “Spion tegen
Churchill” heet het boek en in dat boek wordt het verhaal verteld van ene Engelbertus Fukken uit Noordwijk die in de oorlog
met een speciale opdracht naar Engeland reisde om de Britse
minister-president Churchill de das om te doen. Hij faalde
daarin jammerlijk en hij pleegde waarschijnlijk zelfmoord in
een kelder in Cambridge. Toevallig verscheen daags na het verschijnen van dat nummer op de nieuwssites van BBC en NOS
een nieuw bericht over Engelbertus: diens stoffelijke resten
lagen jarenlang anoniem begraven op een kerkhof in het plaatsje Great Shelford in een graf
dat slechts genummerd was. Nu is alsnog - dankzij de inspanningen van zijn nazaten - een
plaquette op het graf aangebracht met daarop Engelbertus’ volledige naam- en toenaam: Engelbertus Fukken 28 / VIII / 1914 The Hague - 30/31 / III / 1941 Cambridge.”
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Een Greep in de
Gemeentekas
Door Peter Mulder

Egbert de Groot - in sommige
Noordwijkse kringen (!) als een legende
beschouwd - trad eind 1902 in functie
als administrateur van de toen net
opgerichte Noordwijkse gasfabriek.
Met het oog daarop hing hij zijn functie
als gemeente-ontvanger aan de wilgen,
waarschijnlijk in de veronderstelling
dat beide functies niet met elkaar
verenigbaar waren.
Hij werd als gemeente-ontvanger op 14
maart 1903 opgevolgd door de Noordwijkse
kruidenier Joop Aengenent. Maar toen
Egbert de Groot eind 1903 ontslag nam als
administrateur van de gasfabriek, werd
Aengenent evenzo gemakkelijk ook in die
functie tot zijn opvolger benoemd, zonder
dat hij zijn functie van gemeente-ontvanger
inleverde. Daarmee werd de spreekwoordelijke kat op het al even spreekwoordelijke
spek gebonden en het ging dan ook vreselijk
mis. Maar er was enig drama aan voorafgegaan.
Kruidenier
Joseph (‘Joop’) Andreas Johannes Aengenent
werd in 1875 geboren in Rotterdam in een
arbeidersgezin dat in totaal 7 kinderen telde,
van wie er 3 al op zeer jonge leeftijd stierven.
Zijn oudste broer Jan zou in zijn latere leven
priester en hoogleraar worden en uiteindelijk ook Bisschop van Haarlem.

Het kruidenierswinkeltje van Aengenent vanaf de
Molenstraat gezien. De personen op de foto zijn niet
geïdentificeerd

Joop Aengenent trouwde in 1900 in Delft
met Maria Bexterman en hij moet rond die
tijd in Noordwijk zijn aanbeland, waar hij
en zijn vrouw een kruidenierswinkeltje
runden op de hoek van de Sint Jeroensweg
en de Wilhelminastraat. De kruidenierswinkel was weinig winstgevend en begin
1903 solliciteerde Aengenent naar de post
van gemeente-ontvanger, die na het terugtreden van Egbert de Groot vrij kwam. Er
was een voordracht aan de gemeenteraad
van drie kandidaten, naast Aengenent waren
dat de gemeente-ontvanger van Sassenheim
en een inspecteur der rijksbelastingen, die
beiden eveneens in Noordwijk woonachtig
waren. De raad koos vervolgens in een
geheime stemming voor Joop Aengenent
en liet daarmee de ogenschijnlijk grotere
expertise van de beide andere kandidaten
voor wat die was. En zoals hierboven al
»
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Joop Aengenent ten tijde van zijn verblijf in Noordwijk.

beschreven, eind 1903 werd hij ook nog
eens administrateur van de gasfabriek,
wederom als opvolger van Egbert de Groot.
Het leek Joop allemaal goed te gaan. Hij
had zijn winkel nog een tijdje aangehouden
(ook als gemeente-ambtenaar!) en manifesteerde zich in tal van maatschappelijke
functies in Noordwijk. Zo was hij lid van het
katholieke armenbestuur, en ook lid van het
bestuur van de Sint Jeroen Leesbibliotheek,
een onderafdeling van het parochiële Sint
Jeroensgilde.
In 1911 duikt hij op als lid van de feestcommissie bij gelegenheid van de intocht van
de Graaf en de Gravin van Limburg Stirum
die na hun huwelijk een groots onthaal ten
deel vielen door de Noordwijkse burgerij.
Aengenent moet er zo veel eer mee hebben
ingelegd dat hij later dat jaar ook nog werd
benoemd tot secretaris van de plaatselijke
Oranjevereniging.
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Drama
Intussen voltrok zich een groot drama in
het leven van de Aengenents en kondigde
een andere drama zich stilletjes aan. Joop en
Maria kregen twee kinderen, maar kort daarna kwam Maria te lijden aan een lang ziekbed. Ze stierf in juli 1909, 33 jaar oud en Joop
moest zijn aandacht verdelen over zijn gemeentelijke werkzaamheden en zijn winkeltje én over de opvoeding van zijn nog jonge
kinderen. Anderhalf jaar later, op 18 januari
1911 trouwde Aengenent met de dan 31-jarige
Maria Laudij met wie hij nog twee kinderen
kreeg. Alles leek weer op zijn plaats gevallen
te zijn en alle voorwaarden voor een gelukkig
bestaan leken (weer) aanwezig. Maar op
5 september 1913 ontplofte Joops carrière met
een luide donderslag: op die dag ging hij er
vandoor zonder verlof op te nemen en zonder de burgemeester van zijn afwezigheid
in kennis te stellen. De burgemeester, Van
Panhuys, rook onmiddellijk onraad en niet
ten onrechte: Aengenent was naar
Berlijn uitgeweken met medeneming van
zo’n 8.000 gulden uit de gemeentekas. Hij
werd terstond geschorst in de beide functies
die hij bekleedde.
Toen hij zich op 12 september vrijwillig
meldde bij de justitie in Den Haag kon hij
het merendeel van de meegenomen gelden
overigens wel weer overhandigen. Naar
eigen zeggen zou hij “al enige weken vóór zijn
heengaan in overspannen zenuwachtigen toestand hebben verkeerd.” Men vermoedde dat
die geestestoestand te maken had met het
feit dat het nog niet ge-inde bedrag van de
gemeentelijke belastingen inmiddels hoog
was opgelopen, zoals het College van B&W
inmiddels had geconstateerd.

In oktober was wel duidelijk dat Aengenent
niet alleen een greep in de kas had gedaan,
maar ook anderszins had gefraudeerd. De
gemeenteraad trok snel lering uit de zaak: de
functies van gemeente-ontvanger en administrateur van de Gasfabriek werden nu onverenigbaar met elkaar verklaard. Daarmee
werd de put gedempt, waarin het kalf echter
al lang en breed verdronken was.
De rechtzaak
De rechtszaak tegen Joop Aengenent diende
op 2 februari 1914. Aengenent had als advocaat P.J.M. Aalberse toegewezen gekregen1),
die - alles ontkennen had geen zin meer vooral uit was op een zo licht mogelijke straf.
Daarvoor was het handig als hij zou kunnen
aantonen dat Noordwijkse gemeentebestuurderen, maar ook allerhande gemeente
controleurs de deur voor Aengenent wel heel
erg wijd hadden opengezet. En dat zou nog
genoegzaam blijken.Aan het begin van de
zitting werd duidelijk dat Aengenent al
vanaf het begin van zijn carrière als gemeente ontvanger gelden achterover had gedrukt,
omdat zijn winkel niet goed liep, omdat hij
een schuld had uitstaan van 1000 gulden,
maar ook omdat zijn vrouw vaak in het
ziekenhuis moest worden verpleegd. De
kosten waren hoog, de verdiensten laag (hij
kreeg als gemeente-ontvanger 900 gulden
per jaar en als administrateur van de gasfabriek 350 gulden per jaar). Alles bij elkaar zou
hij tot zijn verdwijning in 1913 in totaal zo’n
10.000 gulden achterover hebben gedrukt.
Hoe dat allemaal kon, werd in vaak beeldende taal voor de rechtbank uiteengezet door
een serie getuigen, van wie burgemeester
Van Panhuys en oud-gemeente-ontvanger
De Groot niet de minsten waren.

Het winkeltje vanaf de Sint Jeroensweg met op de deur in
sierlijke letters ‘J. Aengenent’

Van Panhuys gaf met zoveel woorden aan
dat hij zich nooit echt in de gemeentelijke
administratie had verdiept, ook niet nadat
Gedeputeerde Staten bij hem aan de bel
getrokken hadden (de administratie liep al
maanden achter). Hij kende Aengenent als
een aardig man, die veel deed voor de publieke zaak. Hij en ook Egbert de Groot hadden
altijd alle vertrouwen gehad in Aengenent:
beiden ‘geloofden’ de cijfers in de kasboeken
‘omdat die door een controleur waren nagegaan.’
Dat laatste bleek een lachertje: de door de
rechtbank ingehuurde accountant liet geen
spaan heel van alle gecontroleer. De gepleegde fraude was eigenlijk heel stuntelig gepleegd (Aengenent had geen weet van
»

29

De Blauwdotter • Herfst 2017

De Blauwdotter • nr. 180

Hoe Indroevig! De
Spaanse griep in
Noordwijk (1918)
deel 1

Door Koen Marijt

Foto genomen bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van Jan Aengenent. Op de foto staande tweede van rechts Joop
Aengenent. De persoon zittend rechts was P.J.M. Aalberse, die Joop in 1914 nog verdedigd had bij de rechtbank.

dubbel boekhouden en bleek regelmatig ook
zichzelf benadeeld te hebben!). Alles zou
dan ook gemakkelijk te achterhalen zijn
geweest. Maar de betrokken controleur, de
heer Kriens uit Leiden, had het kasboek van
de gasfabriek nooit vergeleken met dat
van de gemeente zelf, hij had grote achterstanden in de beide administraties waargenomen en hij had daarvoor B&W ook nadrukkelijk gewaarschuwd. Eigenlijk viel
er volgens hem nauwelijks ook maar iets te
controleren op die manier. Maar even zo
goed had hij met droge ogen wel zijn goedkeuring aan de stukken gegeven.
Tenslotte
De President van de Rechtbank en zelfs
de Officier van Justitie veroordeelden in

scherpe bewoordingen het volstrekte gebrek
aan goede controle. De President verweet
de heer Kriens zelfs zo ongeveer schuldig
te zijn aan het feit dat Aengenent te recht
stond, maar maakte ook verwijten aan het
gemeentebestuur. De officier van justitie
stelde aan het einde van zijn requisitoir “dat
verdachte tot op zekere hoogte door de slechte
controle in zijn kwaad was versterkt.”
Conform de strafeis werd Joop Aengenent
veroordeeld tot een gevangenisstraf van
een jaar en zes maanden met aftrek van
vijf maanden voorarrest. Na het uitzitten
van zijn straf, zijn de gangen van Joop Aengenent en zijn gezin nauwelijks nog traceerbaar. Hij overleed op 17 oktober 1949 in Buitenveldert. Het lijkt erop dat hij nooit meer
naar Noordwijk teruggekomen is.

1] P.J.M. (‘Piet’) Aalberse was als advocaat te Leiden al actief voor de katholieke arbeiders beweging in Nederland aan het begin van de 20e eeuw. In die
hoedanigheid werkte hij samen met de broer van Joop Aengenent, Jan. Jan Aengenent (1873-1935) werd na zijn priesterwijding in 1897 al snel hoogleraar
aan het groot-seminarie in Warmond en later bisschop van Haarlem. Hij maakte zich sterk voor de emancipatie van de katholieke arbeider. Piet Aalberse
(1871-1948) zou het eveneens tot hoogleraar brengen, en later nog tot minister van Arbeid, lid en voorzitter van de Tweede Kamer en lid van de Raad van
State. Het is goed denkbaar dat Jan Aengenent Piet Aalberse vroeg om als advocaat op te treden voor zijn broer Joop.
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In het laatste jaar van de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) breekt in
de wereld een epidemie uit die meer
slachtoffers veroorzaakt dan al het
oorlogsgeweld tezamen. De Spaanse
griep, zoals deze bekend komt te
staan, eist wereldwijd naar schatting
tussen de 20 en 100 miljoen levens.
Ook in Noordwijk worden gelegerde
militairen en de burgerbevolking
getroffen door de influenza. Het
opvallende aan deze geschiedenis is
dat het in de Noordwijkse historie
niet of nauwelijks naar voren komt.
De Spaanse griep doet voor het eerst van
zich spreken in de Verenigde Staten in het
voorjaar van 1918. Er zijn wetenschappers
die het ontstaan van de griep nog eerder
schatten, maar er wordt uitgegaan van begin
1918 als de eerste slachtoffers vallen.
In een Amerikaans legerkamp in de staat
Kansas meldt een soldaat zich op de vroege
morgen van 4 maart 1918 met koorts, een
zere keel en hoofdpijn. Hij wordt opgenomen in het hospitaal van het kamp. Echter,
bij die ene soldaat blijft het niet. Tijdens het
middaguur worden er ruim honderd zieke
soldaten opgenomen en aan het einde van de
week zijn dat er al vijfhonderd.1

Tekening van een Spaanse dame, voorstellende de Spaanse
griep die dood en verderf zaait.

Vanuit de Amerikaanse legerkampen breidt
de griep zich over de rest van Europa uit.
Ook soldaten van andere mogendheden worden hierdoor geraakt. In april 1918 worden
grote groepen soldaten getroffen. Offensieven komen tot stilstand. De Duitse generaal
Erich von Ludendorff schrijft in zijn memoires over de oorlog: Unsere Armee hatte gelitten.
Die Grippe griff überall stark um sich (…).2 Wat
bij de snelle uitbraak van de griep ook een
grote rol speelt is de verzwakking van het
Duitse leger in 1918. Slecht voedsel en weinig
hygiëne zorgen ervoor dat het virus snel om
zich heen grijpt. Niet alleen de soldaten krijgen de griep. Ook de burgerbevolking wordt
slachtoffer, mede dankzij de ontberingen
van de oorlog zoals voedselschaarste.
Spaans?
Als de griep uit de Verenigde Staten afkomstig is, waarom noemt men dit dan de
Spaanse griep?

»
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Registers van Overlijden van de Gemeente Noordwijk: het Register van Overlijden
over de periode 1910-1919 is dikker dan de overige registers.

De reden hiervoor is eigenlijk heel simpel.
Dit heeft te maken met de berichtgeving
omtrent de ziekte. In Spanje wordt voor het
eerst alarm geslagen door de kranten als er
veel slachtoffers vallen door een ziekte die in
eerste instantie erg op een griepje lijkt. Na
enkele koortsaanvallen - kenmerkend voor
de griep - sterven de slachtoffers al na enkele
dagen. Het Zwitserse ministerie heeft het
voor het eerst over een Spanische Krankheit en
daarmee is de term Spaanse griep geboren.
Het is door het ontbreken van gegevens niet
duidelijk wanneer de griep voor het eerst
in Nederland opsteekt, maar het moet ergens
in juni 1918 zijn geweest. De eerste gevallen
waarbij men duidelijk kan stellen dat het
gaat om slachtoffers van de Spaanse griep
komen uit het Duitse grensgebied. In de
regio van Enschede nemen arbeiders die in
Duitsland werken de ziekte mee naar huis.
Een maand later worden er in de landelijke
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kranten steeds meer meldingen gedaan van
de griep. Vanaf 13 juli krijgt het een epidemisch karakter.3 In Tilburg gaan al enkele
scholen dicht om te proberen de besmetting
te voorkomen. De verspreiding gaat echter
snel, mede veroorzaakt door de Nederlandse
soldaten. Tijdens hun verlof naar huis nemen
de soldaten de Spaanse griep met zich mee.
En daar vallen ook de verzwakte burgers, als
gevolg van de distributie en het weinige gezonde voedsel, ten slachtoffer aan de griep.
Nederland krijgt te maken met twee golven
van griep. De zogenaamde zomergriep van
juli, augustus en september is vrij mild. In
totaal komen 815 Nederlandse burgers om
het leven.4
De griep krijgt vanaf het midden van september 1918 echter een boosaardig karakter:
steeds meer mensen raken besmet. Ook
komen er meer mensen te overlijden. Opvallend is dat het niet de jonge kinderen en

ouderen zijn, maar juist de groep tussen
de 9 en 40 jaar oud, die de voornaamste
risicogroep vormen. Volgens officiële bronnen is het aantal Nederlandse doden als
gevolg van de Spaanse griep 21.284. Maar
er zijn ook mensen die aan de gevolgen van
de griep, zoals longontsteking overlijden.
Hiermee komt het totaal op 29.700 doden in
Nederland.5 En er zijn meer gevolgen. Het
dagelijks leven raakt ontwricht en de griep
veroorzaakt veel leed onder families. In
Leiden worden de colleges aan de universiteit gstaakt en wordt de openbare bibliotheek gesloten.6 Ook in Noordwijk krijgt de
ziekte vat op de bevolking.
De griep in Noordwijkse huizen
Tijdens mijn onderzoek voor een nieuw boek
over de badplaatsontwikkeling van Noordwijk viel mijn oog op de Spaanse griep in ons
dorp. In diverse nationale kranten, te vinden
via de website Delpher, maar ook in de lokale
krant De Noordwijker komen diverse verslagen voor van de Spaanse griep in Noordwijk.
Voor mij erg opvallend, daar in de Noordwijkse historiografie weinig tot geen aandacht aan deze ziekte is besteed, terwijl ook
hier de griep zijn slachtoffers heeft gemaakt.
In de naslagwerken Noordwijk in den loop der
eeuwen, Noordwijk: aan zee en op de geest en
in de Atlas van Noordwijk wordt de Spaanse
griep niet genoemd. Slechts een paar kleine
dingen zijn erover geschreven.
In een van de Blauwdotters schrijft Gerard
de Lange een zeer uitvoerig artikel over
Noordwijk tijdens de Eerste Wereldoorlog.7
Hij schrijft dat honderd militairen die in
Noordwijk gelegerd zijn in augustus 1918
door de Spaanse griep worden getroffen,

maar dat het aantal doden als gevolg van
deze ziekte voor Noordwijk niet bekend is.8
Enkele nummers eerder heeft Ees Aartse
een interview met Cornelis van der Luijt die
herinneringen uit het verleden ophaalt.9
Van der Luijt, geboren in 1923, weet te vertellen: ‘Uiteindelijk vielen in Europa meer
slachtoffers door de griep dan door oorlogsgeweld. Ons gezin werd hard getroffen.
Op 6 november 1918 overleed mijn naam
genoot Cornelis, 3 jaar oud, aan de griep.
Een dag later stierven mijn zuster Marie, 1
jaar oud en mijn broer Pieter, bijna 2 jaar
oud. Voor het leven van mijn broer Bert
werd gevreesd. Hij heeft het overleefd. Je
moet er niet te lang bij stilstaan wat dat voor
mijn ouders betekende om binnen twee
dagen drie kinderen te begraven.’10
Twee golven
Net als in de rest van Nederland slaat de
Spaanse griep in Noordwijk in twee golven
toe. Van de zogenaamde zomergriep wordt
voor het eerst begin augustus 1918 melding
gemaakt. Een redacteur van het katholieke
dagblad Het Centrum schrijft op 2 augustus
1918: ‘Te Noordwijk doen zich onder het
garnizoen verscheidene gevallen voor van de
Spaansche griep. De militaire autoriteiten
hebben op een paar lokalen van de openbare
school beslag gelegd. Ook onder de burgerbevolking zijn reeds enkelen aangetast.’11
Gedurende de oorlog zijn er in Noordwijk
ruim 2000 Nederlandse soldaten gelegerd
geweest. Daar zij in kleine ruimtes op elkaar
leven kan de griep zich snel onder hen verspreiden. De Noordwijker noemt een week
later dat ongeveer honderd militairen door
de ziekte zijn geveld.
»
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Drie dagen later is dat aantal al tot 132 gestegen. Tevens neemt het aantal besmettingen volgens de krant onder de burgerbevolking enorm toe.12 Al snel worden de Rooms
Katholieke Jongensschool en een militair
tehuis in Noordwijk ingericht voor de opvang van slachtoffers. Halverwege augustus
lijkt het alsof aan de eerste golf van de griep
een einde is gekomen.
Het is zeer aannemelijk dat deze eerste
griepgolf gedurende het hoogseizoen een
zware klap heeft toegebracht aan de badplaats Noordwijk. Tijdens een vergadering
van de V.V.V. geeft voorzitter Adriaan
Dorsman aan dat het een ongunstig badseizoen is gebleken, door het aantal ziektegevallen en het slechte weer.13 Kijken we naar
de cijfers van het aantal badgasten, dan komen we in 1918 inderdaad een verminderd
aantal badgasten tegen. In 1915 zijn er 7184
gasten, in 1916 9361 gasten en in 1917 9963
gasten. Daarentegen komen er in 1918 maar
7900 badgasten naar Noordwijk.14 Voor een
deel kan die terugval gekoppeld worden aan
de Spaanse griep.
De echte klap
Toch moet de echte klap van de griep in
Noordwijk nog komen. Op 19 oktober 1918
maakt De Noordwijker melding van een
tweede griepgolf. Hele gezinnen zijn blijkens
de krant aangetast.15 Eind oktober verschijnen meer verontruste berichten in de Nieuwe
Tilburgsche Courant en in De Noordwijker over
een nieuwe en heftige opleving van de griep
in Noordwijk. Zo valt te lezen: ‘De Spaansche
griep heerscht hier thans in hevige mate en zij
heeft een minder goedaardig karakter dan bij de
vorige epidemie in Augustus,
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want er zijn reeds twee gevallen voorgekomen met
doodelijken afloop. Heerschte de ziekte toen vooral
onder de militairen, thans zoekt zij haar slachtoffers meer onder de burgerij. Er zijn bijna geen
gezinnen, waar niet één of meer zieken zijn en
het komt herhaaldelijk voor, dat in een gezin alle
leden door de ziekte zijn aangetast.’16
De Rooms Katholieke Jongensschool wordt
gesloten en ook ‘de School met den Bijbel’
moet daaraan geloven. Dit uit voorzorg om
verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Toch is volgens de krant al de helft
van de Noordwijkse kinderen ziek. De ziekte
heeft zo zijn impact op het dagelijks leven
waarbij steeds meer klaslokalen worden gesloten: ‘In de Hervormde school te Noordwijk aan
Zee is in twee klassen het onderwijs gestaakt, terwijl in de overige het onderwijs nog met een klein
aantal leerlingen wordt voortgezet. Nader meldt
men dat de R.K. [Rooms Katholieke] Meisjesschool
definitief tot 4 November gesloten is.’17
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