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Sneeuwklokjes in Januari 2004
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In dit nummer treft u een drietal speciale artikelen aan.

Onlangs is een interessante studie over het landgoed Leeuwenhorst
verschenen. In dit blad wordt hier nog in het kort op ingegaan.
Het tweede artikel gaat over een markant pand aan de Bronckhorst-
straat, dat vooral opvalt wanneer u vanuit de Kerkstraat in de richting
van de Bronckhorststraat wandelt. Herman Schelvis is hier eens diep in
de geschiedenis gedoken en voort heel wat bewoners ten tonele, die hier
hebben gewoond. Inderdaad een pand met geschiedenis.

Het derde artikel betreft het vervolg op de omzwervingen van de
cabaretiers Pissuisse en Blokzijl aan het begin van de vorige eeuw. Tijdens
hun optredens, waarbij zij zich als straatmuzikanten voordeden, deden
zij ook Noordwijk aan.

Tot slot kunt u in de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter nog eens de
zaken nalopen, die het vorig jaar gespeeld hebben.
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et jaar 2003 was een enerverend jaar; zowel internationaal, nationaal als
ok voor onze vereniging.

e oorlog met Irak, de uitbraak van SARS, de aardbeving in Iran staan nog
ichtbij en de gevolgen er van ondervinden we ook nog in 2004.

et nationale vreemdelingenbeleid heeft ook op Noordwijk zijn weerslag en
al in 2004 tot een oplossing moeten komen.

e benoeming van Harry Groen tot nieuwe burgemeester wordt positief
ntvangen. We wensen hem veel wijsheid toe.
roblemen liggen er nog genoeg. Ik wijs hier op de plannen rond de
erkstraat en de Zeestraat, het Bollenbad, Boechorst en Offem-Zuid alsook
et verkeerscirculatieplan dat nog steeds niet op tafel ligt.

at De Oude Dorpskern betreft bracht 2003 veel wijzigingen in het bestuur.
eorge Aten trad terug als voorzitter
vert-Jan Bonnike en Rutger van Oosten gingen uit het bestuur en Ton Verburg,
anaf het allereerste begin actief voor de vereniging verhuisde en trad af als
edacteur van Kernpunten.

il de Mooij, oud-voorzitter overleed dit jaar.
e denken met dankbaarheid terug aan wat zij voor de vereniging hebben

etekend.

ieuw kwamen Hans Sytsema als penningmeester,
onique Gerrits, Sicco de Jong en Rob van de Pol als bestuurslid

aul de Mooij kwam de redactie van Kernpunten versterken.
elf mag ik als interim-voorzitter voor u optreden.

atuurlijk is dit ook de plaats om de commissie Cultuur en Evenementen maar
ok de commissie Ruimtelijke ordening uitgebreid bedanken voor hun inzet en
nthousiasme waarmee zij de vereniging niet alleen binnen Noordwijk, maar
ok daarbuiten een duidelijke plaats geven.

at de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar betreft is het volgende
e memoreren.
n januari 2003 kwam de uitspraak van De Raad van State waarbij ons
rotest tegen de plannen van de gemeente voor de bouw in Boechorst en
ffem-Zuid werd afgewezen. Wij meenden te moeten protesteren tegen
eze ontwikkelingen omdat hierdoor zonder een bijbehorend verkeersplan
n zonder winkelvoorzieningen in die wijken de verkeersdruk in de kern
ntoelaatbaar zou toenemen.Het doet ook afbreuk aan de stijl en de sfeer van
e beschermde dorpskern.

et de presentatie van het boek over de Voorstraat en het Lindenplein werd
astgelegd hoe in het verleden de kern van Noordwijk er uit zag. Dank hierbij
an allen die ons hierbij hebben gesteund, zowel financieel als bij de uitvoering
an het gehele project. Het boek is bijna uitverkocht wat duidt op belangstelling
oor de historie van ons dorp.

W.Th.J.M. Hekkens,

Voorzitter
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Het overleg met de gemeente over de ontwikkelingen in de Kerkstraat en
aan de Zeestraat gaat nog steeds voort. De oorspronkelijke bouwplannen
van St. Jeroen aan de Zeestraat met 5 lagen, daarna met 4 is mede dankzij
dit overleg, gereduceerd tot 3 lagen. Het parkeerbeleid zoals oorspronkelijk
voorgesteld en voor u samengevat in Kernpunten is mede door overleg met
onze vereniging gewijzigd en hoewel nog niet geheel naar onze wens, is er nu
een plan waarmee ook voor de omwonenden te leven valt.

Wat brengt 2004 voor onze vereniging.
We zullen ons blijven inspannen om de Dorpskern te laten functioneren als
beschermd woongebied waar het goed toeven is en waar verkeersoverlast wordt
vermeden, zichtlijnen behouden blijven, historiserend karakter bewaard wordt
en de winkelende consument meer vindt dan alleen supermarkten.

Moeten wij ons ook zorgen maken om de ontwikkelingen in het Middengebied,
zo karakteristiek voor Noordwijk? Geniet ook de Oude Zeeweg onze
belangstelling?
Is de verplaatsing van de weekmarkt op termijn een gunstige ontwikkeling?
Moeten de Tuinenmarkt en de Kerstmarkt, beiden succesnummers van de
vereniging in deze vorm blijven bestaan?
Het zijn allemaal vragen die u als leden, maar eigenlijk elke inwoner, aangaan
en waarover wij ons als bestuur in de komende jaren zullen buigen.
Wordt het tijd om een commissie Historie op te richten? Gezien de belangstelling
voor historie en de contacten die ik als vertegenwoordiger van de vereniging
heb met regionale historisch geïnteresseerde groepen?
Moet de vereniging een website krijgen en wie wil die beheren? Kunnen
wij Kernpunten blijven uitgeven in de huidige vorm met zo weinig
medewerkers?

U ziet er zijn vragen genoeg en wij kunnen ze alleen beantwoorden als u leden
wilt participeren in deze ontwikkelingen. De vereniging is opgericht met als
doel de bevordering en het behoud van de leefbaarheid in én rondom de
oude dorpskern en tracht dit doel te bereiken door actieve samenwerking van
bewoners en ondernemers in nauw overleg met de overheid.

Wij kunnen dat alleen als wij ons gesteund én bijgestaan weten door u bewoners
van deze mooie dorpskern.Zowel de commissie Cultuur en evenementen alsook
Kernpunten heeft dringend behoefte aan versterking. Het is uw vereniging dus
u moet er wat van maken. Meld u vanavond nog of anders spoedig, dan bent
u verzekerd van een bloeiende oude dorpskern.

Ik wens u namens het gehele bestuur een gezegend en gelukkig nieuwjaar toe.

De Algemene Ledenvergadering van de

vereniging zal plaatshebben op

dinsdag 11 mei 2004

in hotel Royal

aanvang van de vergadering 20.00 uur



Bent u die enthousiaste potentiële

mede-organisator/vrijwilliger (m/v)

voor onze tuin- en kerstmarkten?

Dan zijn wij op zoek naar u!

De evenementencommissie van de Vereniging De Oude Dorpskern
bestaat op dit moment uit een groepje van zeven vrijwilligsters, die met
elkaar de intussen landelijk bekende markt Onder de Linden (altijd in het
derde weekend van juni) en de Kerstmarkt in de Grote of St. Jeroenskerk
organiseren. Daarnaast is er een groep enthousiaste vrijwilligers
die ons helpt bij de voorbereidingen en tijdens de markt.

Er zijn verschillende taken die de commissie heeft, zoals de selectie van
standhouders en de organisatie van de verhuur van de marktkramen,
om elke markt weer een mooi en gevarieerd aanbod te creëren,
P.R., contacten met gemeente, selectie van de tuinen voor de open
tuinenroute, organisatie van de muziek en de kunst tijdens de markten
en coördinatie van het hulpteam van overige vrijwilligers.

Het hulpteam van vrijwilligers helpt bij de voorbereidingen, onder
andere het maken en plaatsen van reclameborden voor de markt,
technische hulp bij de opbouw en afbouw van de markt, het geven
van informatie over tuinen en verkoop op onze eigen stand, etc.

Vindt u het leuk om ons te helpen in de commissie of in het team van overige
vrijwilligers, dan zien wij uw reactie met grote belangstelling tegemoet. U kunt
contact opnemen met Wilma Reiterer (tel. 071-3614766, ’s avonds na 19.30 u.).



Kees Verweij Op 19 december 2003 werd door de Kastelenstichting Holland en Zeeland
het jaarboek 2003 officieel gepresenteerd. Dit jaarboek is in zijn geheel gewijd
aan het landgoed Leeuwenhorst en is getiteld “Leeuwenhorst, een Hollandse
buitenplaats”. Het is niet de eerste keer, dat Leeuwenhorst in dit blad ten tonele
wordt gevoerd. Hoewel dit landgoed bijna geheel binnen de gemeentegrens
van Noordwijkerhout is gelegen zijn er in de loop van de geschiedenis tal van
verbindingen met Noordwijk.
Het begin van Leeuwenhorst moet gezocht worden in de loop van de 13e
eeuw. In 1261 werd door Arnoldus en Walewijn van Alkemade langs het
riviertje de Lee, op een verhoging in het landschap (horst) tussen Noordwijk
en Noordwijkerhout een klooster gesticht voor nonnen van de orde der
cisterciënzers,datdenaamTerLee,Le(de)ofLeeuwenhorsthad.
Dit klooster bleef bestaan tot 1574, toen het als gevolg van de Reformatie werd
opgeheven en het goederenbezit aan de Staten van Holland verviel.

Na een periode van touwtrekken tussen de Staten van Holland en de Ridderschap
werd het geheel aan de Ridderschap overgedragen. De kloosterperiode is
overigens uitgebreid beschreven in de studies van Geertruida de Moor,
getiteld “Verborgen en geborgen”, Hilversum 1994, en “Lonen en prijzen in
het cisterciënserklooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout tussen 1410/11
en 1570/71", Amsterdam 2000.

Deze situatie duurde tot 1797, toen de zogenaamde Franse tijd aanbrak. Het
gehele landgoed werd overgenomen door het Comité van Algemeen Welzijn.
In de eerste jaren van de 19e eeuw werd het landgoed verkocht ter bekostiging
van de oorlogsvoering. Mr. Johan Valckenaer, die bekend stond als een vurig
patriot en weldoener van de dichter Bilderdijk, werd de eerste particuliere
eigenaar. Daarnaast verwierf hij Dijkenburg aan het Westeinde. Op deze wijze
werden de twee landgoederen tot een geheel samengevoegd. Hij liet verder Oud
Leeuwenhorst afbreken en doopte Dijkenburg om tot Nieuw Leeuwenhorst.
Valckenaer woonde er slechts tot 1805.

De Abdij van
Leeuwenhorst
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Het gehele landgoed kwam vervolgens in het bezit van de familie Hoog, die het
landgoed tot 1871 in bezit had. In deze periode werd het oude Dijkenburg
afgebroken en even verder meer naar het zuiden opnieuw opgebouwd.
Verder bouwde de fami-lie Hoog tegenover Dijkenburg de buitenplaats Klein
Leeuwenhorst. Bij de verkoop werden Klein Leeuwenhorst en Dijkenburg
gesplitst. Klein Leeuwenhorst kwam in het bezit van de gravin Van Limburg
Stirum. Aan de overkant van de Gooweg liet zij ten behoeve van haar
neef, Jhr.A.D.Th. Gevers van Kethel en Spaland in 1880 het nieuwe Huize
Leeuwenhorst bouwen.

Het park werd ontworpen door de befaamde Duitse landschapsarchitect
Eduard Petzhold. Dit huis werd helaas op last van de bezetter tijdens de
Tweede Wereldoorlog afgebroken.
De geschiedenis van Leeuwenhorst, die hier slechts in grove trekken wordt
aangeduid, kent vele opmerkelijke gebeurtenissen. De meest beroemde bewoner
tijdens de ridderschapsperiode was raadspensionaris Gaspar Fagel, die leefde
van 1633 tot 1688. In zijn tijd bereikte Leeuwenhorst haar grootste bloei en
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Kasteel Leeuwenhorst
rond 1930

werd zelfs internationaal bekend. Hij stichtte er een beroemde tuin, bekend
onder de naam Hortus Fagelianus. In deze tuin werden tal van exotische
gewassen gekweekt, die door vele bekende botanici werden aanschouwd.
Verder beschikte deze tuin over een grote orangerie, waarin allerlei tropische
en subtropische gewassen konden worden gekweekt. Na de dood van Gaspar
Fagel werd de gehele collectie in 1688 opgekocht door Willem III en in een
aantal fasen overgebracht naar Hampton Court bij Londen.
Zo staat het jaarboek vol met verhalen en gebeurtenissen, die een kleurrijk
beeld geven van dit landgoed. Een genot om te lezen.
Voor verdere informatie over deze publicatie en andere kunt u terecht bij het
secretariaat van bovengenoemde stichting aan de Vergierdeweg 135, 2026 ZB
Haarlem of op de website www.kastelenhollandzeeland.nl.

Klein Leeuwenhorst
rond 1930

http://www.kastelenhollandzeeland.nl/


Lopende in de Kerkstraat richting Bronckhorststraat valt je oog onvermijdelijk
op de gevel van het huis dat recht tegenover de Kerkstraat staat te pronken.
Het behoort tot de oudste, vrijwel in oorspronkelijke staat bewaard gebleven
gevels te Noordwijk binnen waarvan de exacte ouderdom echter niet bekend
is. In de monumentenlijst staat het omschreven als “XVIIe eeuws huis met
herstelde gevel met vlechtingen, toppinakel op bakstenen consoles”.
Werd het huis evenwel begin, midden of eind 17e eeuw gebouwd? Volgens de
thans gangbare mening zou dat omstreeks 1660 gebeurd zijn, maar dit jaartal
wordt niet door feiten ondersteund. Een enkele jaren geleden gestart onderzoek
naar de geboorte datum van dit pand strandde om diverse redenen in een vroeg
stadium. Onlangs kwamen de toen gemaakte aantekeningen boven water, wat
aanleiding gaf om het onderzoek nieuw leven in te blazen.

Begin 17e eeuw, om precies te zijn op 16 februari 1609, verkocht de ongehuwde
Aeltje Gij sbertsdr vijf aan de Achterkerkstraat gelegen percelen onbebouwde
grond. Deze percelen strekten zich uit
van de Achterkerkstraat tot aan de
Woensdagse watering. Het eerste perceel
werd eigendom van Hendrik Cornelisz,
lijndraaier, en het tweede van Eeuwout
Eeuwoutsz, eveneens lijndraaier van
beroep. Hij moest voor zijn perceel 575
gulden betalen.1

Het gebeurde in een periode dat te
Noordwijk een groot aantal nieuwe
lijnbanen werd gesticht, die aan de snel
groeiende behoefte van voor de VOC
schepen bestemd touwwerk konden
voldoen. Vooral de gronden gelegen aan de
Bronckhorststraat en Molenstraat bleken
hiervoor uitermate geschikt te zijn.

Eeuwout Eeuwoutsz, volgens de lijst van
weerbare mannen in 1599 uitgerust met
een verjager (een lange stok met ijzeren
punt), was reeds eerder eigenaar van een
lijnbaan met 2 gangen, welke lijnbaan gesitueerd was in de Molenstraat nabij de
Molensteeg. Hij had deze lijnbaan in december 1604 gekocht, waarbij zijn
schoonvader, de kuiper Leendert Gerritsz, als borg optrad.2 Eeuwout zelf was,
evenals zijn schoonvader, woonachtig in de Kerkstraat.

Eeuwout deed zijn eerder verworven lijnbaan in 1606 van de hand3 en kocht
enkele jaren daarna het eerder genoemde perceel grond aan de Achterkerkstraat.
Vermoedelijk in 1609 maar in ieder geval vóór 1612 heeft Eeuwout op dit
onbebouwde perceel door de Rijnsburgse timmerman Huijch Willemsz van
Veen een huis laten bouwen en daarachter een lijnbaan uitgezet. Voor de
levering van hout, kalk en arbeidsloon die met de bouw van het nieuwe
huis gepaard gingen, was Eeuwout 487 gulden en 5 stuivers schuldig aan
Huijch van Veen.4 Volgens het Brandgeweerboek van 1623 was zijn huis tegen
brandgevaar uitgerust met één leren emmer en beschikte de woning slechts
over één haardstede om de winterse kou buiten de deur te houden. Eeuwout
Eeuwoutsz staat in het kohier van het Hoofdgeld anno 1623 niet vermeld,
terwijl zijn vrouw, Jannetge Lenaerts, nog tot het gezin van Lenaert Gerritsz
werd gerekend. Blijkens het Brandgeweerboek van 1635 is Eeuwout voor
die tijd overleden. Jannetge Lenaerts stond daarin als weduwe vermeld. Zij
verkreeg in 1649 een hypotheek groot 400 gulden van Cors Huijgensz van

H.A. Schelvis.

Een ongedateerde foto van Bronck-
horststraat 57. Het met een ornament
versierde venster boven de deur is gelijk
aan de uit 1925 stammende afbeelding.
De raampjes aan de bovenkant van de
deur ontbreken hier echter. De omvang
van de lindenboom duidt op een behoor-
lijke ouderdom.

Foto gemeentearchief Noordwijk.
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Veen uit Rijnsburg, waarvoor haar huis en erve aan de Dwerskerkstraat tot
onderpand diende.5

Eind 1652 begin 1653 moet Jannetge Lenaerts zijn overleden. Haar kinderen,
Eeuwout, Ermpje, Annetje en Neeltje, verkochten het huis op 2 mei 1653 aan
de hypotheekverlener, Cors Huijgensz van Veen, voor 1100 gulden.6 Iets
meer dan de 1062 gulden die ruim 40 jaar geleden in het huis en de lijnbaan
geïnvesteerd werden.
De 21e mei 1656 verkocht Claes Adriaensz van Veen aan Cornelis Badiasz
“een bequame huijsinge totte baenspinderije met baenen ende een schoon erf
daer aen behorende staende aende Dwerskerckstraet alhier tot Noortwijck
binne”.7 De koop geschiedde voor een bedrag groot 757 gulden, verdeeld over
2 schuldbrieven, die beide ten bate van het Gasthuis te Noordwijk kwamen.8

Cornelis Obadiasz van der Pont, zoals hij in 1681 voluit werd genoemd, voorzag
in zijn levensonderhoud met werkzaamheden als baanspinner op zijn eigen
spinbanen en was daarbij tevens zeeman van beroep, een benaming voor de
scheepsgezellen die ter haringvangst voeren.9 Hij werd, in verband met zijn
hoge ouderdom, geassisteerd door Cornelis van Langevelt en Pieter Cornelisz
Allfijn toen hij in maart 1691 zijn huis en erf met lijnbaan verkocht aan Crijn
Pietersz van der Splinter. De koopsom, groot 428 gulden, geeft aan dat de
waarde van zijn bedoening behoorlijk in waarde gedaald was.10

Tussen dit laatst genoemde transport en de volgende overdracht is aan
het bestaan van de lijnbaan een einde gekomen. Toen Anna Olofsdr van
Steenhoolen, de weduwe van Van der Splinter, het pand in mei 1730 verkocht
aan Huijgh Jansz Fits, was er alleen nog sprake van een huis en erf in de
Dwerskerkstraat waarvan de grond zich als voorheen uitstrekte tot aan de
Woensdagse watering.11

De volgende eigenaar was een rentenier, Dirk Joppen van Velsen. Hij was
gehuwd met Neeltje Flooris en kwam oorspronkelijk van Noordwijk aan
Zee. Hij kocht het pand februari 1740 van Huijgh Jansz Fits en moest er
toen 365 gulden voor betalen.12 Van Velsen was eigenaar van meerdere
huizen te Noordwijk Binnen, o.a. van enkele huizen in de Kerkstraat. Eén
van die huizen, staande naast de R.K. kerk, schonk hij in 1730 aan de rooms
katholieke armen.13 Floris, Annetje en Aaltje Dirks van Velsen, erfgenamen
van Dirk Joppen, ontvingen slechts 250 gulden toen zij het huis en erf op 11
juni 1750 overdroegen aan de eveneens rentenierende Willem Willemsz van
Bergendaal. Deze was in 1691 als minderjarige eigenaar geworden van een
schippersbedrijf en bierhuis aan de Westeinder Voorstraat ter plaatse van het

huidige pand Voorstraat 120. Als koper van het huis
aan de Dwerskerkstraat werd hij verplicht om de
aan de zuidwestzijde van het huis staande schutting
of heining, lopende van de scheidspaal tot aan de
watering, zijnde 12 roeden ofwel 45 meter lang, ten
eeuwige dagen te onderhouden.14 Als
gemachtigde van Mr. Johan Groenhout schonk hij
namens deze persoon in 1733 een huisje staande ter
plaatse van het huidige pand Voorstraat 76 aan de
rooms katholieke armen. Binnen een jaar verkochten
de executeurs van het testament van Willem van

Bergendaal namens de minderjarige kinderen van Van Bergendaal en zijn vrouw
Crijntje Joppen Quak, het huis aan de bouwman Jeroen Maartensz Duijndam, die
enkele jaren eerder eigenaar was geworden van het ter linkerzijde gelegen
pand.15 Barbara Duijndam, een nagelaten dochter en mede erfgename van wijlen
Jeroen Duijndam, en haar man Pieter Hendriksz van Velzen, verkochten begin
1764 het onderhavige pand voor 540 gulden aan Jan Pas, die gehuwd was met
Marijtje Volkertsdr Vink.16

Volkert Groen en Claas Admiraal, als executeurs van het testament van Jan Pas
en zijn vrouw, verkochten het huis in april 1778 voor 710 gulden aan Wouter van
Beek, eigenaar van het aan de rechterzijde gelegen huis.17 In het Noordwijkse

Huismerk van Eeuwout
Eeuwoutz anno 1623
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gemeente archief zijn van de 3 voorgaande transporten de originele aktes
bewaard gebleven.18

Tussen 1778 en 1821 is het pand in handen gekomen van de meester smid Jan
Verbeek.
Een akte van 18 mei 1805 waarin dit transport waarschijnlijk heeft plaats
gevonden is niet gevonden. Het ging
toen via Wouter van Beek over in
handen van Jan Verbeek, ook
bekend als Van Beek, dus mogelijk
gerelateerd aan Wouter van Beek. Jan
was geboren te Voorschoten en op 28
april 1805 te Noordwijk getrouwd
met de weduwe Maria de Booij. Zij
overleed in december 1820 en haar
weduwnaar Jan Verbeek verkocht
op 25 oktober 1821 het toen door de
weduwe Rijkers gehuurde huis aan
timmerman Gerrit Maas.19 In deze
overdracht staat de verwijzing naar
het missende transport van 18 mei
1805.

Enkele jaren later breidde Maas zijn
erf uit met de aankoop van 57
vierkante meter grond, afkomstig
van het aangrenzende huis Nr. 200
waarvan Pieter Romijn de eigenaar
was. De voorwaarde waarbij de
eigenaar van huis 201 de
verplichting had de bestaande
houten schutting tussen de huizen 200
en 201 te onderhouden bleef
gehandhaafd.20

Antje Alkemade, weduwe van Gerrit
Maas, verkocht op 9 november 1835
het aan slachter Gerrit van den Berg
verhuurde “huis en erve geapproprieert
tot een timmermanswinkel, getekend
met Nr. 201 aan Cornelis van Rooijen
junior, broodbakker, die zijn bedrijf
uitoefende in huis Nr. 366 gelegen ter
rechterzijde van pand Nr. 201.21

Landman en slachter Arij van Rijn
kocht op 19 mei 1870 voor een bedrag

van 1200 gulden het huis, erf en schuurtje aan de Dwarskerkstraat, tezamen
groot 301 vierkante meter, van Cornelis van Rooijen.22

De echtgenote van Arie van Rijn, Lena van der Meer, was op 24 oktober 1897
zonder testament na te laten overleden. De erfgenamen, Arie van Rijn en zijn
dochter Elisabeth die gehuwd was met Gerardus J. van der Weijden, besloten
tot scheiding en deling der nalatenschap over te gaan. Het echtpaar Van der
Weijden - Van Rijn kreeg daarbij o.a. het woonhuis met schuurtje, tuin en erf
aan de Bronckhorststraat toebedeeld.23

Gerardus van der Weijden legateerde bij testament het hem toebehorende
aandeel van zijn huis en tuin aan de Bronckhorststraat aan zijn zoon
Leonardus.24

Gerardus overleed in 1924 (zijn vrouw Elisabeth was het jaar daarvoor overleden)
en bij de daarop volgende scheiding en deling tussen de 3 nagelaten kinderen
werd, overeenkomstig het legaat, zoon Leonardus de nieuwe eigenaar.25

Joop van der Weijden op zijn neef Jeroen Salman

Het pand onstreeks 1925.
Foto gemeentearchief
Noordwijk
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2 R.A.Nw. Inv. Nr. 166, fol. 41.
3 R.A.Nw. Inv. Nr. 166, fol. 99 v.
4 R.A.Nw. Inv. Nr. 167, fol. 219 r.
5 R.A.Nw. Nr. 174, fol. 209 v.
6 R.A.Nw. Nr. 175, fol. 63 r.
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10 R.A.Nw. Inv. Nr. 183, fol. 169 r.
11 R.A.Nw. Inv. Nr. 209, fol. 39 r.
12 R.A.Nw. Inv. Nr. 210, fol. 76 v.
13 R.A.Nw. Inv. Nr. 209, fol. 57.
14 R.A.Nw. Inv. Nr. 211.
15 R.A.Nw. Inv. Nr. 211.
16 R.A.Nw. Inv. Nr. 213.
17 R.A.Nw. Inv. Nr. 217.

18 G.A.Nw. Charterladen 7 –11, 19 – 6 en 15 – 7.
19 Not voor 1843. Inv. Nr. 6335/83.
20 Not voor 1843. Inv. Nr. 6335/83.

21 Not. voor 1843 Noordwijk. Inv. Nr. 6349/77.
22 Kadaster Deel L 693, akte 96.

23 Kadaster Den Haag. Deel L 693/96.
24 Kadaster Den Haag. Deel L 1074/ 114.

25 Kadaster Den Haag. Deel L 1074/ 114.

et pand in de huidige toestand

oto Wim Hekkens
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oor J. Louis Pissuisse en Max Blokzijl

e vervolgen het tweetal op hunweg door Noordwijk. Op zoek naar onderdak belanden
ij bij de burgemeester.

et zoontje van de juffrouw zou ons straks wel naar den ‘chef’ brengen, werd
ns verteld, maar “of we eerst niet eens ’n deuntje speelden” vroeg een van
e meisjes.
oeder had bezwaren. ’t Mocht niet van politie, meende ze. Maar de dochters
isten er wel wat op. ’n Jonger zusje zou uit gaan kijken of de ‘chef’ er niet

ankwam. Tout comme chez nous, dacht ik: daar belt de portier van ’n
landestiene nachtkroeg ook ‘onveilig’ als er
olitie in de buurt is..
e begonnen te spelen. De meisjes dansten er

ustig ’t biljart bij rond, en de heele stamtafel zat
et groot plezier te luisteren.

Da’s dan wel werel-sche schoone meziek,”
eende de postbode, en een ander vond ‘t “krek

n speuldoosie”. En toen de hoed rondging,
fferden ze willig hun liefdegaven, al uitte zich bij
een der stamgasten de tevredenheid ook tot een
ogere waardij dan drie centen.

et bedienende damespersoneel vond het blijkbaar
iet noodig op eigen terrein ook nog geld te
even, maar de waardin liet ons twee nieuwe
leschjes bier aanrukken en commandeerde har
oontje, om ons naar den politie-chef te
eleiden. Terwijl we ons voor onzen verderen

ocht gereed maakten, hoorden we echter nog, dat
e niet de eerste Italianen waren, die in de

ngeschreven geschiedenis van het dorp waren
oorgekomen. Zes weken lang hadden er
taliaansche parketwerkers gelogeerd, die elken
vond de herberg hadden bezocht. We toonden
ns natuurlijk zeer geïnteresseerd in onze

landgenooten’ maar hun namen en plaatsen van afkomst kon men ons niet
ertellen.
“Die hebben we nooit verstaan” – vertelde de waardin – “ze spraken net

oo’n gek taaltje als jullie!” Of we er niet logeeren konden, vroegen we. Maar
aar schenen ze niets van te moeten hebben. “Misschien hierover” – zeiden
e – “bij Gordijn.”
och Gordijn bleek f 1.– per persoon en per nacht te vragen; daar kon dus voor
ns niets van inkomen. En na kort beraad besloten we, na bij den politie-chef

e zijn geweest, maar in de duinen te gaan slapen. ’t Was mooi weer en ook dàt
oesten we eens meemaken.
nder geleide van ’t zoontje, dat het bijster gewichtig vond om met twee

talianen, die hem een cigaret lieten rooken, op weg te zijn, gingen wij
ervolgens den politie-chef opzoeken.

doch, zijn weledelgestrenge was niet thuis. Toen wij – ’t was inmiddels bij
ienen geworden en dat is nacht voor Noordwijk-Binnen – aan zijn woning
wamen, die wij zonder hulp zeker nooit gevonden zouden hebben, kregen wij
p ons kloppen langen tijd geen antwoord, niettegenstaande er licht brandde

n huis, maar eindelijk verscheen des chef’s echtgenoote, wie wij met heel veel
oeite en terwijl het zoontje van den herbergierster zeer gebrekkig als tolk

ungeerde, aan het verstand brachten wat wij verlangden: “Permission zum
pielen” – “permissie om te speulen” – ja, dat begreep ze wel. Maar haar man

Bekort door Paul de Mooij
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was even ’t dorp in, dus moesten we maar wachten of naar den burgemeester
gaan.
Wachten dan maar. Want om nog zoo laat de hoogste gemeente-autoriteit te
gaan vragen – aan huis nog wel – om een speelpermissie, dàt leek ons niet het
meest taktische optreden.
Toch zouden wij van aangezicht tot aangezicht den burgemeester zien. Want
na een minuut of tien wachtens in het stikdonkere laantje, trad iemand van
de zijde der veldwachterswoning op ons toe en vroeg in ’t Fransch wat wij
verlangden.
– “Ah, vous êtes monsieur le Chef de la Police?” vroegen wij onderdanig.
– “Non, je suis le Bourgmestre. En wat verlangt u?”
Zoo beleefd mogelijk zetten wij uiteen, dat wij gaarne een vergunning zouden
hebben om in het dorp te spelen en te zingen.
– “Vanavond nog?” vroeg de burgemeester, begrijpelijk verbaasd.
– “Ah, mais non, monsieur le maire. Morgen, aan het strand en voor de
villa’s.”

– “Maar waar slaapt u dan vannacht?”
– “In de duinen, meneer de maire, want om ergens te logeeren, dáárvoor hebben
we geen geld.”
– “Welnu, dan zal ik jelui vannacht logies geven. Ga hier maar rechtuit en dan
linksom, dan kom ik daar weer bij u.”
Voor we echter onze bagage weer konden ter hand nemen voegde zich in ’t
donkere laantje een breedgeschouderd manspersoon bij ons, die de ‘Chef’ bleek
te zijn en wien door den burgemeester lichtelijk-verwijtend werd gevraagd,
waarom hij niet thuis was geweest.
– “’k Was effen ’t dorp in, burgemeester” – verontschuldigde de ‘Chef’ zich.

– “Breng ze maar op de wacht. Ik kom dadelijk.”

En zoo togen we naar ‘de wacht’, geëscorteerd
door den chef en nog altijd door het zoontje van
de herbergierster, die zeker niet thuis dorst te
komen, vóór hij aan moeder en de zusters en de
stamgasten in geuren en kleuren vertellen kon
waar de twee ‘muzekante’ gebleven waren.
Op de dorpsstraat gekomen voegde zich bij
ons gezelschap een andere diender, niet in
uniform, die “er ook thuis van ‘ehoord had” en
nu zeker eens kwam kijken of zijn hulp noodig
was, bij het inrekenen van de twee vreemde
vagebonden.

Want dat we, vriendschap-pelijkerwijze,
‘ingerekend’ werden, dàt werd ons hoe langer
hoe duidelijker en ’t leed geen twijfel meer toen
we, ma een donker gangetje tusschen twee

huizen te zijn doorgegaan, ‘de wacht’ werden binnengeleid.
Wij zagen een helder gewitte, door gas verlichte ruime kamer, met een
geschuurde tafel en een paar rieten stoelen, een kamer dus die op zichzelf
niets onvriendelijks had. Maar ’n hoog, getralied raam in den eenen muur
en drie cellen achter in het lokaal, cellen met dikke deuren, zware grendels,
getraliede guichets en houten britsen, bewezen onafwijsbaar de voornaamste
bestemming van de wacht, stelden ons opeens geheel op de hoogte met het
karakter van dit, ons eerste zwervers-nachtverblijf. Welke persoonlijkheid in
ons het meest verheugd was, de straatmuzikant over zijn goedkoop logies, of
de journalist over zijn nieuwe ervaring, zou ik niet graag zeggen.
De burgemeester verscheen al heel spoedig, nadat de twee geleiders – het zoontje
van de waardin was bij den ingang van de wacht op een drafje verdwenen om
’t nieuws te gaan vertellen – met ons het lokaal waren binnengetreden.
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De burgemeester ging zitten, liet zijn chef-veldwachter papier en inkt geven en
begon ons te ondervragen.
Naam, beroep, geboorteplaats enz. gaven wij, onze papieren overleggende, op,
overeenkomstig onze afspraak en ‘Naphtalie de Rosa’ en ‘Joseph Pardo’ werden
zorgvuldig in de politieregisters van Noordwijk ingeschreven.
– “En nu wou jelui” – zoo vervolgde de burgemeester in ’t Fransch – “een
vergunning hebben om morgen te spelen. Maar dat gaat niet, mijn vriend, want
morgen is het Zondag.” Vergunning geven voor straatmuziek op Zondag, dàt
deed hij niet.
–”Maar zingen in de hotels dan, monsieur le maire, en in de tuinen van de
villa’s?”

– “Ja, dat moeten de menschen zelf weten.”

– “Mogen wij dan zeggen dat we dáárvoor vergunning hebben?”
– “Daarvoor heb ik geen vergunning te geven. Maar muzikanten op den
openbaren weg verbied ik absoluut.... Jelui zorgt er voor dat ’t niet gebeurt,”
voegde hij er nog tegen de beide dienders aan toe.
– “A quelle heure voulez-vous être réveillés? vroeg Z.E.A. toen verder, en deze
vraag, die meer op die van een hotelportier aan betalende gasten geleek dan op
die van een burgemeester aan twee daklooze zwervers, die hij op ’t punt stond
achter slot en grendel te bergen, deed ons alle drie even in den lach schieten en
de beide politie-mannen, die ’t niet verstonden, grinnikten mee.
Te acht uur zouden we geroepen worden, spraken we af.
– “En heb jelui iets te eten?”
Ik toonde een broodje dat ik van ons maal in de herberg had overgehouden,
maar vroeg tevens wat te drinken.
– “Breng ze maar wat koffie. Ik zal ’t wel betalen,” zei de vriendelijke
burgemeester, en met een “Bonsoir, dormez bien” ging hij heen.
De koffie werd gebracht; een groote potvol, slap en natuurlijk zonder suiker;
maar ze smaakte ons best.
In gebarentaal kregen we van de beide dorpsdienders instructie betreffende het
uitdraaien van ’t gas; toen verlieten de beide mannen het lokaal.
Achter hen viel de deur in ’t slot en we hoorden grendels en sleutels knarsen.
We zaten opgesloten. De dorpsklok sloeg half elf.
’t Ging beter dan we dachten. Ons natuurlijk aanpassingsvermogen – onmisbaar
voor journalisten – deed ons de ongewone omgeving waarin we ons bevonden al
heel weinig gevoelen. Bovendien hadden we een rustig geweten en .... slaap.

Hoe langer we ze van de baan houden, des te veiliger voor het dorp – dacht
men zeker daar in Noordwijk, want eerst drie kwartier na den afgesproken
tijd – misschien slapen Noordwijksche dienders Zondagsmorgens net als ’n
gewoon mensch, een uurtje langer – hoorden we voetstappen in ’t steegje naast
de ‘wacht’, knarsten weer de grendels en verscheen een der beide dienaren van
den Heiligen Hermandad, dien wij den vorigen avond reeds hadden ontmoet,
thans deftig geuniformd, op z’n Zondagsch.
“Goed geslapen?” informeerde hij vriendelijk. En wij konden naar waarheid
bevestigend antwoorden, want ofschoon we nauw en hard gelegen hadden,
zoodat we bij ’t opstaan niet weinig stijf waren, geslapen hadden we inderdaad
beter dan we verwacht hadden.
Ieder de helft van ‘broodje, dat ik van den vorigen avond had bewaard, en een
kop koude koffie namen we als ontbijt. Toen laadden we onze instrumenten
weer op en verlieten de gastvrije politie-wacht, die we als veilig, rustig, zindelijk
en vooral goedkoop logies elken zwerver, die in de buurt van Noordwijk komt,
kunnen aanbevelen. Was er een ‘klachtenboek’ voorhanden geweest, dan hadden
we daarin hoogstens kunnen reclameeren over ’t ontbreken van elke gelegenheid
om zich te wasschen. Maar, ’t is waar, we vonden de dorpspomp vlak bij, zoodat
we niet ongewasschen op weg naar Noordwijk-aan-Zee behoefden te gaan.

’t Was negen uur ongeveer en van de Noordwijkers was op straat nog niet veel
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te zien; maar de enkelen, die zich buitenshuis vertoonden, keken ons trouw na,
en als er twee of meer samen waren, dan bleek ons telkens weer: men wist het al!
“Dat binne die twee Franse (of Italiaanders of Duitsers) – onze nationaliteit was
blijkbaar in den kring der dorpsgenooten nog niet uitgemaakt – “dat binnen die
twee, die op de wacht geslapen hebbe”, hoorden we telkens achter ons. En wij
verheugden ons zeer over die dorpsberoemdheid, want voor een kunstenaar,
òok voor ’n straatkunstenaar, is elke roep, die ten goede of ten kwade van hem
uitgaat, reclame – getuigen: Sarah Bernhardt, Isadora Duncan, Caruso ... om
ons veiigheidshalve tot buitenlanders te bepalen.

Leve de reclame dus, dachten ook wij, nu wij op ’t punt stonden ons als
straatkunstenaars in de gunst en de recommandatie van het geëerde publiek
te gaan aanbevelen. Want, schoon we dan al geen vergunning hadden, we
waren niet van plan onze instrumenten in Noordwijk-aan-Zee geborgen te
houden. We wilden tot terrassen van hotels, tuinen van pensions, waranda’s
van villa’s trachten toegang te verkrijgen om daar onze muziek te laten hooren.

Veel verschil met spelen op den openbaren weg zou
dat, dacht ons, al niet maken, en we waren dan door
geen politieverordening te treffen. Alleen speet het
ons, dat we niet aan het strand zouden kunnen spelen,
want daar de vriendelijke belofte van den vorigen
avond in vervulling was gegaan en het een mooie
zomersche dag geworden was, verwachtten wij een
druk strandbezoek.

Zoo denkend en pratend over onze vooruitzichten
voor den dag, hadden wij de badplaats – Nordvique-
les-Bains noemden wij ’t – spoedig bereikt, zoo
spoedig zelfs, dat van spelen daar vooreerst nog
geen sprake kon zijn. De menschen gingen er juist
ter kerke en alle villa’s zagen er nog zoo
onontwaakt en rustig uit, dat we wel begrepen, dat
het niet in ons voordeel zou zijn geweest als wij die
zondagskalmte met straatmuziek waren gaan
verstoren.

Wij namen daarom de noordelijke helft van den
strandboulevard eens op en gingen aan ’t einde daarvan in ’t zand wat liggen
rusten. Twaalf uur, dachten we, zoo tegen den tijd dat de badgasten gingen
lunchen, zou ’t wel ’t beste wezen om met onze straat-concerten te beginnen.
Terwijl we daar op ’t strand zoo’n beetje lagen te dommelen, te veel in beslag
genomen door het avontuurlijke van onze onderneming om te genieten van
de heerlijke zee, die, met vriendelijke, speelsche goljes aanrollend op ’t
strand, verderop in statige rust lag gespreid als een onmetelijkheid van enkel
vloeibaar zilver en parelmoer – zaten aardige kleine Noordwijkertjes en hun
zusjes in een wijden kring half met verbazing, half met verwachting van een
kermisvertooning, geloof ik, naar ons te kijken, op zeer veiligen afstand, die
ze toch blijkbaar niet afdoende groot genoeg vonden, want telkens als een
van ons van onder zijn breeden hoed maar even naar hen keek, schoven ze
eerbiedig nog verder in ’t zand achteruit en zetten de bangsten het zelfs al half
op ’n loopen. Moeders hadden er zeker heilzame angst voor ‘kermisvolk en
vreemde kerels’ ingebracht.

Die voortdurende achterdocht van groot en klein – voor ons, in ons bijzonder
geval, altijd weer vleiend en vertrouwen gevend bij ’t spelen van onze rol –
wat moet die pijnigend zijn voor werkelijke, eerlijke, fatsoenlijke en allerminst
misdadige straatmuzikanten, venters, spullebazen enz. die er toch zeker ook
wel zijn zullen. Dat over éen kam scheren van alles wat kermisvolk is, och het
is wel zeer verklaarbaar van ‘de menschen’, te rechtvaardigen zelfs .... maar wij
noteerden het in onze herinnering als een van de ‘drawbacks’ van een leven,
dat ons overigens tot nu toe nog zoo kwaad niet leek.


