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IJspret, getekend door Jo Spier

Van de Redactie
In dit nummer vindt u om te beginnen de brief die wij met de
nodige vertraging van de gemeente ontvingen als antwoord
op onze brief van 17 juli j.l. Inmiddels heeft de gemeente twee
openbare vergaderingen van raadscommissies georganiseerd
over het parkeerbeleid en de Kerkstraatperikelen. Nieuwe
standpunten zijn daar niet naar voren gekomen. We houden
u op de hoogte.
Naast het kleinere lokale nieuws besteden we ook aandacht
aan het verleden. In dit nummer aan de vinkenbaan die het
huidige vinkenveld als werkterrein had en aan twee
journalisten die Noordwijk bezochten en hun avonturen
vastlegden in een boek waaruit wij het Noordwijkse stuk als
vervolgverhaal voor u uit de mottenballen haalden.
Wellicht hebben lezers nog verhalen of anekdotes die
betrekking hebben op Noordwijk - Binnen en die voor onze
leden interssant zijn. We houden ons graag aanbevolen en
willen het materiaal zo nodig voor u bewerken.

Van de Voorzitter
Het was een roerig jaar voor de vereniging. Een vertrekkende voorzitter, een
eveneens vertrekkende hoofdredacteur die jarenlang zowel voor de vormgeving
als voor de inhoud zorg droeg. Tel daarbij de vele discussies met de gemeente
over het behoud van de mooie kern. Dit laatste blijft een punt van aandacht ook
nu wij bij de Raad van State geen gehoor vonden voor onze bezwaren tegen de
plannen voor Boechorst en Offem - Zuid.
Boechorst schiet inmiddels uit de grond en de bouw was ook niet de kern van
onze bezwaren. Het feit dat daar geen voorzieningen worden getroffen voor de
winkelende bewoners zal in de nabije toekomst de dorpskern onnodig zwaar
belasten. We weten nog steeds niet hoe een en ander zal uitpakken. De plannen
voor parkeren verdienen tot nu toe geen schoonheidsprijs en de mededeling van
de wethouder dat wij dan maar oplossingen moeten aandragen slaat natuurlijk
nergens op. Huren we daarvoor grote bureau’s in voor veel geld?
Gelukkig zijn er ook positieve dingen te vermelden. De tuinmarkt was ook dit
jaar weer een groot succes. De prachtige zomer heeft daaraan wellicht bijgedragen
maar alle vrijwilligers die zich daarvoor hebben ingezet verdienen alle lof. We
kijken al weer uit naar de Kerstmarkt die ieder jaar veel bezoekers trekt, niet
alleen vanwege het fraaie assortiment aan kerstspullen in de kramen, maar ook
voor de atmosfeer die de Grote Kerk uitstraalt. Dat de muziek hieraan bijdraagt
is voor iedereen die er ooit geweest is vanzelfsprekend.

W.Th.J.M. Hekkens
Voorzitter

We hopen als bestuur in goed overleg met de gemeente tot oplossingen te kunnen
komen die alle partijen tevreden kunnen stellen. Wellicht is de Kersttijd hiervoor
een goede bezinningsperiode.

Kerstmarkt 2003
Woensdag 10 en Donderdag 11 december
in de
Grote of St. Jeroenskerk te Noordwijk - Binnen
Open van 13.00 tot 21.00 uur
Toegangsbewijs voor leden van De Oude Dorpskern
ingesloten.
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In

memoriam J.J. de Mooij (1924-2003)

Ons bereikte het bericht dat op 10 oktober 2003 is overleden Jaap de Mooij.
Hij was voorzitter van de Vereniging De Oude Dorpskern van 1987 tot 1990.
Het was toen nog een prille vereniging; opgericht in januari 1986. In de jaren
van zijn voorzitterschap speelden onder meer de herinrichting van de
Voorstraat en het verwijderen van de parkeermeters op het Lindenplein. De
Lindenhof kreeg een woonbestemming. De tuinenmarkt ontwikkelde zich tot
de huidige vorm. De procedures ter verwerving van de status van Beschermd
Dorpsgezicht waren al in gang gezet, maar zouden eerst eind 1992 worden
afgerond.
Op tal van fronten waren werkgroepen actief met de voorzitter in een
coördinerende rol. In 1990 trad hij af om gezondheidsredenen. Zijn opvolger,
Tom Verburg, typeerde hem in Kernpunten 14 als de onverzettelijke Jaap de
Mooij. In dat verband mag worden opgemerkt dat De Oude Dorpskern hem
zeer na aan het hart lag. Hij was geboren en getogen aan de Voorstraat 72.
Vanaf 1950 woonde hij op Voorstraat 83. Na een intermezzo van een paar
jaren in Veenendaal kwam hij weer net binnen het beschermd dorpsgezicht te
wonen aan de Zwanensteeg. Aldus heeft hij bijna zijn gehele leven het wel en
wee van de dorpskern van zeer nabij gevolgd.
De redactie

Zwanensteeg, gefotografeerd door Herman
Steenvoorde.
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Het parkeerproject
De volgende brief ontvingen wij van de gemeente pas nadat ons vorige nummer
was verschenen. Te laat verstuurd of niet aangekomen, we weten het niet maar
konden de reactie van de wethouder dus niet plaatsen. We willen echter niet dat
u eenzijdig wordt geinformeerd en plaatsen hem dus nu. Hoe de stedenbouwkundige invulling van het gebied er uit zal zien is ons nog niet bekend.
Zoals is aangekondigd in de Zeekant start de gemeente een artikel 19 procedure
om het bestemmingsplan “Kern Noordwijk - Binnen” voor het uitbreiden van de
bestaande supermarkt Digros, nieuwe winkelruimte, parkeerkelders en 67
woningen in het gebied Kerkstraat/Zeestraat te kunnen starten. Het parkeerbeleid hangt hiermee nauw samen en vraagt een geïntegreerde oplossing.

Aan Vereniging De Oude Dorpskern

Corr. Adres

secr. Van Struykstraat 6

Postbus 298

2203 HE NOORDWIJK

2200 AG Noordwijk ZH

Noordwijk, 28 augustus 2003
Uw brief van

17 juli 2003

Behandelend
ambtenaar

dhr. H. Bouwman

Datum verz.

(later ingestempeld 28 aug. 2003)

Kopie aan
Onderwerp

dhr. H. Bouwman
overleg en uitspraken over parkeerplan Noordwijk-Binnen

Geachte dames/heren,
In reactie op uw schrijven d.d. 17 juli 2003 gericht op heroverleg en
uitspraken over parkeerplan Noordwijk-Binnen, merken wij het volgende op.
1. Overleg gemeente/DOD heeft in het verleden zeer vaak bilateraal
plaatsgevonden. Tripartiete overleg over bestemmingsplan Kerkstraat en
omgeving 2002 is zelfs geïnitieerd door de gemeente.
2. In het gesprek in vervolg op onze aan U gerichte uitnodiging voor
overleg over het advies van Grontmij d.d.13 juni 2003 hebben wij nadrukkelijk
toegelicht dat er een gefaseerd overleg met belanghebbende partijen was
voorzien waarbij ook de DO D is ingepland.
Een misverstand is ontstaan doordat een der partijen, die voorafgaand
aan het met u geplande overleg “vertrouwelijk” is geïnformeerd, de vrijheid heeft
genomen de DO D te informeren over de uitnodiging en de inhoud van de stukken.
Tijdens het hierboven genoemde overleg heeft de DOD deze toelichting
geaccepteerd met de woorden dat zij het betreuren niet gelijktijdig met het NOV
te zijn geïnformeerd en uitgenodigd.
3.
Tijdens het hierboven genoemd overleg heeft de gemeente de
achtergronden van het rapport van Grontmij toegelicht. Duidelijk is gesteld dat
de gemeente (lees de stuurgroep Kerkstraat) besloten heeft, alvorens een standpunt
te bepalen, eerst ook kennis te nemen van de mening van belanghebbende partijen
waaronder ook de DOD.
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Tijdens de inleiding van ons gesprek hebben wij nadrukkelijk gevraagd de
discussie te richten op het rapport van de Grontmij, doel was immers kennis te
nemen van uw opmerkingen op de inhoud van dit rappoort.
Ten aanzien van het parkeerbeleid en de achtergronden van het rapport heeft
u ons duidelijk gemaakt dat u tegen parkeerregulering bent zoals geadviseerd.
Hiervan hebben wij kennis genomen en wij hebben u gevraagd om (binnen de
planvorming zoals deze zich tot heden “met groot politiek draagvlak” heeft ontwikkeld)
te komen met mogelijke oplossingen die antwoord geven op de te managen
problematiek welke in het Grontmij-rapport duidelijk is verwoord.
De door u gedane suggestie om het Brouwerterrein te betrekken bij deze
plantontwikkeling achten wij niet realistisch. Voor dit gebied (Brouwerterrein) +
bedrijventerrein (Clerx) zijn, zoals u weet, op dit moment andere ontwikkelingsmogelijkheden in studie (revitalisering kern Noordwijk Binnen) waarbij’ het realiseren
van (senioren)woningen in dit gebied het uitgangspunt is.
Ook bij het aanwijzen van het Brouwerterrein als aanvullend parkeerterrein zal
parkeerregulering noodzakelijk zijn om de parkeermogelijkheden (zo dicht mogelijk
bij de winkels) voor het “kooppubliek” te kunnen garanderen.
Parkeerregulering, zo hebt u in het rapport van Grontmij kunnen lezen, is niet
nodig omdat er te weinig parkeerruimte is in het plangebied. Het is nodig om zgn.
langparkeerders te weren in zones die wij voor kooppubliek wensen te reserveren.
De discussie hebben wij afgesloten met de opmerking dat wij, naast het aanhoren
van uw bezwaren, graag open staan voor suggesties voor het oplossen van de
geschetste problematiek binnen de voor dit gebied gedefinieerde randvoorwaarden.
Tot slot reageren wij op uw opmerking over een artikel in het Noordwijks
Weekblad van 24 juni jl. naar aanleiding van de ondertekening van de overeenkomst
met Hoogvliet. U mag aannemen dat het door u aangehaalde citaat niet de letterlijke
tekst is welke door de wethouder is uitgesproken. Het is, nemen wij aan, een ieder
bekend dat de DOD een andere visie heeft op de gewenste ontwikkelingen van het
koopcentrum Kerkstraat.
De Noordwijkse politiek heeft, bij herhaling, kennis genomen van uw bezwaren
en heeft rekeninghoudend met deze bezwaren het college opgedragen de
planvorming zoals is vastgesteld door de gemeenteraad tot realisatie te brengen.
De inzet van het college is om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zich
realiserend dat er verschillen van inzicht zijn welke, daar waar mogelijk door het
samen zoeken naar mogelijkheden, worden overbrugd.
Een bewijs dat dit op onderdelen succesvol kan zijn is naar onze mening het
eindresultaat ten aanzien van de stedenbouwkundige invulling van het gebied
Zeestraat/Tramsteeg/Heilige Geestweg, waarbij’ met name ook uw inbreng heeft
geleid tot een zeer fraai ontwerp dat op dit moment verder wordt gedetailleerd. Dit is
ook wat wij hebben willen zeggen in het door u aangehaalde interview.
Onzerzijds mag u er op vertrouwen dat wij de DOD zien als een zeer betrokken
belangenbehartiger waar wij graag, zolang dat ons mogelijk wordt gemaakt, open
en constructief overleg mee voeren om te komen tot de beste oplossingen voor ons
mooie dorp Noordwijk.
Wij vertrouwen dat ook u de intentie heeft het overleg over dit onderwerp op
een constructieve wijze voort te zetten.
Met vriendelijke groeten
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.
De secretaris,
De burgemeester, wnd.,
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Het Vinkeveld en zijn vinkenbaan
Daar ik een groot gedeelte van mijn leven al woonachtig ben in de Vinkenlaan
te Noordwijk zal het u niet verbazen, dat ik een speciale belangstelling heb voor
het verleden rond deze omgeving.

Kees Verweij

De Vinkenlaan heette van 1886 tot 1917
Vinkenveldlaan en daarvoor Het Laantje of
Vinkelaantje. Deze benaming is afgeleid van
het landgoed “Het Vinckenveldt”, dat zich aan
de voet van de duinen, even ten zuiden van de
Oude Zeeweg, bevond. Dat landgoed met lanen,
bossen, herenwoning en bijbehorende
gebouwen - zo schrijft onze plaatselijke
geschiedschrijver Jan Kloos - werd omstreeks
1685 aangelegd door de heer Johan Ouderogge
rondom een grote vinkenbaan, waaraan het
landgoed zijn naam ontleende.
In de 18e eeuw ging het landgoed in
verschillende handen over, zoals bijvoorbeeld
de heer Johan van Schagen, die het landgoed
in 1771 verwierf. Hij was het, die het befaamde
koepeltje liet bouwen, het zogenaamde Schagentorentje, waaraan de huidige
Coepelduinen hun naam hebben te danken. Dit koepeltje verdween in 1896
na een harde storm. Een nieuw koepeltje moest al in 1912 het veld ruimen. Het
landgoed en de gebouwen werden in 1859 verkocht en met de grond gelijk
gemaakt ten behoeve van de bollenteelt en zo kwam er een roemloos einde
aan een landgoed, dat prachtig gelegen was in de luwte van de duinen. Tot
zover even het landgoed Het Vinckeveldt.
Jan Kloos stelde zojuist, dat het landgoed werd aangelegd rondom een
kennelijk reeds bestaande vinkenbaan. Dit laatste is heel goed mogelijk, want
vinkenbanen waren al geruime tijd voor de aanleg van dit landgoed in gebruik.
Zowel het landgoed Het Vinckeveldt als de vinkenbaan moeten een prachtig
landschappelijk geheel hebben gevormd getuige de volgende passage in de
Noordwyksche Arcadia van Jakobus vander Valk, die in 1748 te Leiden
verscheen. Komende vanuit Noordwijk Binnen roept hij verrukt uit:
“O Blyschap! daar lecht Vinkeveld!
Met recht dien schonen naam wel waardig!
‘t Is in de Herfstyd niet onaardig
Te zien, hoe alles met geweld,
Wat vleugel reppen kan, of roeren,
Daar op, en af, en overvliegt
‘k Heb Vinker, zo ‘t my niet bedrieg’,
Gins in zyn Huisje wel zien loeren,
Als hy de Vinken in ‘t geboomt’
Te lokken wist, en op de takken,
En van de takken weer aan ‘t zakken
Tot op de Baan; ja onbeschroomt,
Neep hy ‘er honderden in’t garen.
Ziet daar! daar staan wy voor de Laan.
Kykt voor U heen, recht toe, recht aan.
Wie moet niet graag het oog verklaren
Op zulk een Ad’lyk Buitenhof,
Juist aan den voet des Duins gelegen,
Als waar ‘t een Paradys vol zegen
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Kennelijk heeft deze vinkenbaan op Jakobus vander Valk een hele grote indruk
gemaakt, want aan het einde van zijn arcadisch lofdicht wijdt hij een speciale
vinkerszang aan deze vinkenbaan. De volgende passage hieruit is typerend
voor de wijze hoe het vinkerberoep destijds werd gewaardeerd en geïdealiseerd:

Vinkerszang
O, hoe heuchlyk is het leven
Van een’ Vinker, die zyn’ tyd
Met de Vogelvangst verslyt!
Die hem groot vermaak kan geven;
Die hem opwekt tot iets goets,
Tot iets geestigs, tot iets zoets.
‘s Morgens, in het uchtendkrieken,
Ryst hy spoedig uit het bed,
Schoon zyn Wyf hem wat verlet;
Spoeit zich voort, als hadd’ hy wieken;
Treed naar buiten, ziet wat weer
Hy erlangt, en dankt zyn Heer.
Bid hem, om zyn heil, en zegen;
Hoopt, en wenscht, dat hy dien dag
Toch gelukkig wezen mag.
Niets maakt hem dan meer verlegen.
Niets ontbreekt hem. ‘yt is al gout,
Daar hy dien dag op betrout.
Hemel! zegt hy, onder ‘t spreijen,
Van zyn Netten, daar is Vink!
Hoor eens! wat een schel gekwink!
Zie dat goet eens spelemyên
in het Hout! strak zyn ze myn,
Zo ze mild in ‘t vallen zyn.
Brengt het Roertouw leven aan;
Plaatst de Zangers, met haar’ sterken
Zang, en Roepers naar zyn zin;
Vliegt dan ‘t Huisje vrolyk in;
Kykt, en herkykt door de gaaten;
Mikt, en loert, wat dat ‘er stort;
Trekt het Treklyn, met een ‘ hort,
Vangt haar allen, die daar zaten;
Neemt dat Prinselyk onthaal,
Een bereid tot het maal.
Hy vangt Vinken, Syzen, Keepen,
Putters. Meezen, Groen’gen, Kneun,
Barmpjes, Fryters, zoet van deun,
Mossen, vol van loze knepen,
Kwikstaarts, Roodbaards, Korsjekaas,
En snó Pimpeld, vol geraas.
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Uit deze beschrijving kan al worden begrepen, dat het hier om een
zogenaamde “druipbaan” gaat. Het belangrijkste van het “vinken” op de
druip is de toepassing van hout als tussenstation van waaruit de vogels
naar de grond worden gelokt. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van
lokvogels, die de vrij vliegende vogels op de baan moesten lokken. Bij een
druip gaat het dus om een baan, waar dode of levende bomen omheen staan.
Karakteristiek voor een druipbaan is
ook de aanwezigheid van een
permanent onderkomen voor de
vinker. Vanuit dit onderkomen
houdt de vinker de baan in de gaten.
De netten liggen opgevouwen in
greppels aan weerszijden van de
baan. Door het trekken aan een lijn
laat de vinker het net omhoog komen
en neerklappen over de vogels, die
zich op de baan bevinden. Ook
werden vogels gevangen in open
staande netten, die tussen het
struikgewas verscholen lagen.
Vogels, die in het.net vlogen, konden
door de vinker gemakkelijk uit het
net gehaald worden.
Uit de nalatenschap van Jan Kloos
kwamen enige tijd geleden twee
tekeningen tevoorschijn, die hij had
gemaakt aan de hand van oude
potloodschetsen. Bijna zeker gaat het hier om de vinkenbaan uit het
Vinkeveld. Op een van deze schetsen is duidelijk het vinkershuisje te zien
met de baan, waarop het slagnet ligt. Het geheel is door hout omzoomd. De
vinkenbaan in Het Vinckeveldt is vroeger nog eens op een bijzondere manier
in het nieuws gekomen, doordat in 1795 in één slag 98 Vinken tegelijkertijd
werden gevangen. Dit gold in vinkerskringen als een heel uitzonderlijke
prestatie!

Vinkenhuisje,
getekend door J. Kloos

De directe aanleiding om mij weer eens te verdiepen in de geschiedenis van
Het Vinckeveldt werd gevormd door het boek van Ignaz Matthey “Vincken
moeten vincken locken”. Deze studie, welke vorig jaar is verschenen,
behandelt een periode van 5
eeuwen vangst van zangvogels en
kwartels in Holland. Het beheren
van een vinkenbaan was vooral
in de 17e, 18e en 19e eeuw een
hobby van de rijken. Zij dienden
bijvoorbeeld
als
ontmoetingsplaats
voor
welgestelden. Het eigenlijke
vangen werd veelal overgelaten
aan een beroepsvinker, die bij een
van de families in dienst was. De
meeste vinkenbanen lagen
immers ook op landgoederen of
buitenplaatsen zoals hier in Het
Vinckeveldt.
Het beheren van een vinkenbaan
was zeer sterk in onze vroegere
cultuur verankerd. We hebben net
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al een uitvoerig lofdicht kunnen lezen over onze Noordwijkse vinkenbaan,
maar ook op andere wijze komt de belangstelling voor vinkenbanen tot
uiting. Leuke voorbeelden zijn spreekwoorden en zegswijzen als “op het
vinketouw zitten”, “een goede slag slaan”, “er in vliegen”, “beter één vogel
in de hand dan tien in de lucht”, “luistervinken deugen niet” en “soort
zoekt soort”.
De omstandigheden voor de vogelvangst waren en zijn in Nederland
bijzonder gunstig. Nederland kent een zeer gevarieerd landschap, dat
aantrekkelijk is voor allerlei soorten land- en watervogels. Daarbij komt, dat
Nederland op de route ligt van de najaarstrek van vogels uit Scandinavië en
het Oostzeegebied. Bovendien blijven veel vogels hier overwinteren, omdat
de gemiddelde wintertemperatuur, zelfs in de koudste maand van januari,
toch nog boven het vriespunt blijft. Deze gunstige voorwaarden komen vooral
tot uiting langs de binnenduinrand van Noord- en Zuid-Holland, waar ook
verreweg de meeste vinkenbanen lagen. Tot in de 19e eeuw is de vogelvangst
een activiteit geweest, waarmee de meeste burgers vertrouwd waren. De
waardering voor deze vorm van vogelvangst was vroeger heel anders dan
nu en diende als een dankbaar onderwerp in verschillende cultuuruitingen.
Dit gold bijvoorbeeld voor beeldende kunste-naars, dichters als Jacob Cats,
predikanten enz.
Waarom werden eigenlijk vogels gevangen? Dit gebeurde niet alleen om ze
op te eten of in een kooi te houden. Men ving ze ook om ze bijvooorbeeld te
verwerken in dameshoeden of op te nemen in wetenschappelijke collecties,
ter bestrijding van hun schadelijkheid (vraatschade e.d.) of tot bevrediging
van het jachtgevoel.
De exploitatie van vinkenbanen duurde tot ongeveer het begin van de 20e
eeuw. De belangrijkste factoren, die tot de beëindiging van deze exploitatie
leidden waren het verval van een groot aantal buitenplaatsen, toenemende
beplanting van de duinstreek, waardoor de vogels niet zo direct meer op de
vinkenbanen afkwamen en veranderende inzichten t.a.v. de bescherming
van de vogels. Steeds heftiger werd het verzet tegen bijvoorbeeld het
blindmaken van lokvinken en andere handelingen, die als dierenmishandeling konden worden aangemerkt. Het doek voor de vinkenbanen viel
definitief bij de invoering van de Vogelwet 1912. Slechts enkele bleven over,
die zich tot op de dag van vandaag alleen bezighouden met het vangen van
vogels om ze te ringen, te wegen of te meten in het kader van wetenschappelijk
onderzoek naar hun bestemming en trekgedrag.
Literatuur:
J. Kloos, Noordwijk in den loop der eeuwen, Noordwi^k 1928.
J. vander Valk, Noordwijksche Arcadia, Leiden 1748.
I. Matthey, Vincken moeten vincken locken, Hilversum 2002.
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Verkassen?
Je moet er toch niet aan denken om te verkassen. Wat moet je met al die spullen?
Alles wat er in de vele jaren verzameld is en een plek heeft gekregen. En de
overtollige spullen die er nog van anderen staan. Die komen er vanzelf als je in
zo’n groot huis woont. Ruimte zat! Om niet te vergeten de kleine meubels,
bedden enz.enz. voor de kinderen die eens op kamers gaan wonen (die trouwens
hele andere, leukere attributen voor zichzelf organiseren)

Mieke M. Flemming

Wij gaan toch nooit weg. Laat de kinderen alles maar opruimen te zijner tijd.
Dan zullen wij er toch niet meer bij zijn en er niets meer van weten. Of zouden
we dan toch een blik kunnen werpen op dat gebeuren en het commentaar horen
zoals, “ nee hè! Ze hebben dat toch niet bewaard.” of “Wat moeten wij hier
allemaal mee?”
En dan gebeurt er wat in je leven dat de wereld op zijn kop doet staan en het
leven gaat er ineens heel anders uitzien. Je wordt met je neus op de feiten gedrukt
dat het leven heel erg betrekkelijk is en je gaat heel anders denken over allerlei
zaken. Het grote ruime huis, met al die heerlijke plekken, waar je jaren lang
samen hard hebt geklust, elke keer weer een stukje achterstallig onderhoud
aangepakt en iedere keer blij om dat voor elkaar te krijgen. Heerlijk onze
blijdschap te delen met familie en vrienden die kwamen logeren of gewoon
lekker eten. De zorg, het opknappen en bijhouden van het grote huis en de grote
tuin die heel veel aandacht nodig heeft, weegt ineens heel, heel zwaar. Dat moet
dan allemaal tot het verleden gaan horen.
De keuze om veel, veel kleiner te gaan wonen, in een niet zo bewerkelijk huis,
zonder grote tuin is de keuze die er dan gemaakt wordt. Maar wat moet het
worden? Een flat aan de Beeklaan? Een
spiksplinternieuw appartement? Hoe moet dat dan met
onze eigen hobby ruimtes? Dat wordt dan wel heel erg
inkrimpen. Toch maar een kleiner huisje zoeken, maar
dan wel op “rollator” afstand van de Kerkstraat en de
bushalte (voor later).
En juist dat huisje werd gevonden, dicht bij het centrum,
in een heel gezellig straatje waar we hopelijk heel oud
mogen worden.
Lekker lang de tijd kunnen nemen om al die spullen te
sorteren, beslissen wat mee verhuist, en een oplossing
vinden voor het overtollige, en op die manier elke keer
weer een beetje afscheid en afstand nemen van het grote
huis.
Het uitzicht op de mooie, wilde tuin als we
zondagochtend zitten te ontbijten in de tuinkamer
zullen wij best wel missen, maar dan moeten wij
denken aan het vele werk en zullen wij heel tevreden
zijn met onze nieuwe plek. De geschiedenis en warme
uitstraling van het grote huis draag je over aan de
volgende bewoners, met de hoop dat zij er net zoveel
plezier beleven als wij hebben gedaan. Wat je in zo’n
heerlijk huis beleefd hebt, ben je nooit kwijt, dat gevoel
neem je mee naar je nieuwe huis, en ook dat huis wordt
weer een heerlijk “thuis”.
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Twee zwervers in Noordwijk,
Jean-Louis Pisuisse was journalist en cabaretier. Hij maakte in 1907 samen met
Max Blokzijl, vermomd als straatmuzikant een reportagetocht door Nederland.
Hun eerste stop was in Noordwijk waar zij ook logeerden. Ze bouwden een
internationaal repertoire op dat werd gezongen door Pisuisse, begeleid door
Max Blokzijl. Later wijdde hij zich volledig aan wat hij “kleinkunst “noemde en
schreef ook zelf enige liedjes, onder andere het bekende “De Fransche Gouvernante”. Hij werd in1927 op 47jarige leeftijd samen met zijn
derde vrouw, Jenny Gilliams,
op het Rembrantsplein in Amsterdam doodgeschoten door
een liefdesrivaal. Hij was een
van de pioniers van de Nederlandse kleinkunst en bracht het
Nederlandse cabaret op internationaal niveau. Samen met
Max Blokzijl schreef hij “Avonturen van een straat-muzikant” waaruit wij voor u het
stuk over Noordwijk, enigszins
bekort, als vervolgverhaal brengen.
Max Blokzijl was evenals
Pisuisse cabaretier en journalist. Hij trok samen met Pisuisse
van 1908 tot 1914 door Europa,
China, Japan en Siberië als journalist voor het Algemeen
Handelsblad. In 1917 werd hij
oorlogscorrespondent en
daarna Berlijns correspondent
voor dat blad. In 1942 werd hij
leider van het persgilde en werd
onder andere door zijn radiopraatjes met als titel “Brandende Kwesties” als landverrader en collaborateur beschouwd. In 1945 werd hij direct na de bevrijding gearresteerd en ter dood veroordeeld.
Het vonnis werd op 11 september van dat jaar voltrokken.

Avonturen als straatmuzikant (1)
door J. Louis Pisuisse en Max Blokzijl1
Naphtalie vertelt: Op zoek naar avonturen zijn we met z’n beiden als Italiaansche straatmuzikanten negen dagen lang den boer-op geweest. Ziedaar, geloof ik, zonder
sentimenteele versiering of socialerig kleursel, samengevat in weinig woorden de meest
interessante vacantiereis, die we ooit te voren maakten.
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We waren beiden jong, beiden Amsterdamsch journalist, beiden beu van uitslaande branden die met koolzuurspuiten en Vechtslangen worden gebluscht,
beu van vergaderingen die met gebruikelijke plichtplegingen worden geopend
en gesloten, beiden ’t snorren naar berichtjes van meer of minder
belangwekkendheid moe, beiden zeer hard verlangend naar iets wat buiten de
lijn van ons dagelijksch werk lag, maar toch ook weer niet geheel onvereenigbaar
was met den aard van ons beroep en onzen natuurlijken aanleg…. Om te
beginnen, zoo meenden wij, konden wij ’t wel eens probeeren onze avonturen te
zoeken aan zonniger zijde van den breeden weg. En aan dien zonniger kant
gingen naar ’t ons voorkwam vagebon-deerende muzikanten.
Zoo togen we dan op reis. Op
reis naar Leiden met den
boemeltrein van zevenen. ’s
Avonds hoopten we nog naar
Noordwijk-aan-zee te wandelen om daar den volgenden
dag onze straatconcerten aan
te vangen. We hadden honger.
Dat was om den dood geen
comedie; want met ons
verkleeden en de andere toebereidselen tot de reis was ’t
eten er bij ingeschoten en daar
we – gezwegen van onze
krapheid aan duiten – op ’t
nippertje van onzen trein liepen, was er weinig kans dat
we , vóór we uit Amsterdam
gingen, ook nog wat krijgen
zouden. Maar dat hongergevoel hielp ons, geloof ik, niet
weinig bij ’t spelen van onze
vooral in den aanvang zoo
zware rol. Ik althans voelde me
in waarheid miserabel. De
rijksdaalder in kwartjes, dubbeltjes en centen, die in mijn linnen zakje zat, leek
mij inderdaad ons laatste bezit, dat we in een zeer-speculatieve onderneming
gingen steken, en de vraag hoe we van Noordwijk terug zouden komen als ’t
daar met de muzikanterij eens mis liep bezwaarde me niet weinig.
Een hoofdconducteur van den Hoornschen trein, die voorstond, sprak ons aan:
“En waar moet u naar toe?”
“A Leedèn,” antwoordde ik. ’n Stommiteit van mijn kant, want ik behoorde geen
Hollandsch te verstaan. Gelukkig kwam dit er nu tegenover den conducteur niet
op aan; maar ’t was een les voor ’t vervolg.
In de trein bluften wij maar trouw van onze engagementen in Amsterdam en van
onze wereldreizen, en vertelden dat men ons Noordwijk had aanbevolen, zoodat
we dàt prefereerden boven Leiden – dat ons in werkelijkheid te gevaarlijk was
vanwege onze talrijke kennissen onder de studenten. Natuurlijk waren allen
daar in den wagen overtuigd, dat wij geen Hollandsch verstonden. We zorgden
wel, dat we alles, wat in onze ware moedertaal tegen ons gezegd werd, lieten
vertalen door onzen Fransch sprekenden medereiziger. En nu werd er zoo in ’t
Hollandsch gedelibereerd, hoe wij ’t beste ’s avonds nog naar Noordwijk zouden
komen en waar we daar moesten slapen.
- “’t ‘Hof van Holland’,” zei er een.
- “Dat kunnen die menschen ommers niet betalen”, meende ’n ander.

- “Ze verdiene meer as ik.”
- “Wat za’je dáárân liege.”
- “Nou, en dan nog, wat ’n leve!.”
- “Zoo kwaad nog niet.”
- “Jij zal ’t hebbe. Je poote lam spelen voor ’n cent.”
En in die stemming van medelijden beduidde ons onze vriend in den hoek, dat
we nog maar eens den hoed zouden laten rondgaan.
’t Was nu al uitgemaakt in den raad van onze vriendelijke medereizigers, dat we
’t beste zouden doen door af te stappen bij Piet Gijzenbrug en vandaar naar
Noordwijk-binnen te loopen. Daar moesten we in ‘t ‘Hof van Holland’ vragen
naar een goedkoop logement en dan konden we den volgenden morgen vroeg
beginnen.
“Of we te Noordwijk wel een
vergunning zouden krijgen
om te spelen?” Ja, dat dachten ze allemaal van wel. En
zoo stapten we dan
goedsmoeds, nog altijd onder geleide van onzen
Fransch sprekenden vriend,
die naar Noordwijk moest, te
Piet Gijzenbrug uit, na uitbundige dankbetuigingen
aan ons gezelschap.
We gingen ’t landelijk witte
brugje over, waar eenige
dorpelingen ons wel wat
achterdochtig aanstaarden,
maar toch groetten. Uit een
café-òver-‘t-brugje schoot een
groote hond nijdig blaffend
uit naar mijn lange regenjas
en de waardin kwam
aangeloopen om ons na te
kijken toen we langs de geschoren hagen den slingerenden landweg naar Noordwijk-binnen insloegen. Onze vriend uit den trein kwam ons nog achterop per
fiets, nogmaals ons beduidend dat we “tout droit, tout droit”, den weg maar
moesten volgen. Hij verdween in de verte tusschen de boomen en we waren op
den weg alleen.
Alleen het knerpen van onze schoenzolen op den grintweg en het piepen van de
riemen van de orgelkist verstoorde de stilte van den nu snel vallende avond, een
van de weinige mooie, wolken- en regenlooze, welke wij dezen zomer genieten
mochten. Van de velden rondom ons rilde een dichte nevel omhoog, en toen de
maan daarover van een grijsblauwen avondhemel begon te schijnen, leek het
een watervlakte waarin het vee in de weiden tot aan de knieën te baden stond.
Van den weg af zagen we eenzame boerenhuizen. Spaarzame lichtjes schenen er
door de ramen en we bespraken de mogelijkheid hoe we misschien nog eens op
onzen zwerverstocht op zoo’n lichtje aan zouden loopen om nachtverblijf te
vragen, als ’t met de zaken overdag slecht was gegaan. En als we in villa’s en
landhuizen, die zoo deftig in de groote tuinen achter vijvers en oprijlanen lagen,
in de serre’s en op de veranda’s heele gezelschappen van dames en heeren
bijeen zagen, dan tikten we elkaar veelbetekenend aan en zeiden fachmännisch,
als lui die ’t weten konden: “ça payera”. Maar nu scheen het ons voor
tuinconcerten al wat laat. Bovendien hadden we nog niets dat op een vergunning
leek….

Moe en hongerig kwamen we omstreeks half negen in Noordwijk-binnen aan,
vonden er het vriendelijke dorpje op het punt om nù al, zelfs al was ’t
Zaterdagavond, ter ruste te gaan, ter ruste althans wat ’t leven op straat betrof.
Bij den kruienier en den slager bedienden ze hun laatste klantjes en als we in ’t
licht van de winkelramen voorbij gingen – sjofel stelletje muzikanten – dan
stopte plots – je kon ’t van buiten af zien – ’t gesprek over ’t weer en de laatste
dorpsschandalen, en werd er druk heen en weer gevraagd, wie dàt nu wel zijn
konden…. Links van onzen weg vonden we het ‘Hof van Holland’, vriendelijk
uitziend dorpshotel met een prettige waranda. Voor de gastvrij-open deur stond
een welgedane dame, de vrouw des huizes waarschijnlijk. Haar sprak ik aan
met een onderdanigen zwaai van mijn slappen hoed:
- “Parlez-vous français, Madame?”….
Maar ze schoof direct de gang in, zoodat we al dachten, dat we haar met ons
weinig vertrouwen-inboezemend voorkomen op de vlucht hadden gejaagd. Doch
even later verscheen in de vestibule een deftige oude heer, met zijn witten baard
eer een diplomaat dan een hotelhouder.
- “Parlez-vous français, monsieur?”
- “Un peu, un peu. ”
- “Kan men hier logeeren?”
- “Jawel”. Dat kwam er wat aarzelend uit.
- “Combien est-que ça coute?” - “Un florin et cinquante, einfünfzig de persoon ?” Wij schudden heftig van “neen”. Dáár konden we niet aan denken. Of hij geen
goedkoopere logies wist? Maar hij verstond ons niet meer, haalde de schouders
op, wierp hard de deur in ’t slot, zoodat de koperen klopper fel ketste op den
doorslag…. De gastvrije deur!….
Daar stonden we. ’t Dorp leek, niettegen-staande het nog geen negen uur was, al
uit te sterven. En we besloten ons tot de politie te wenden.
“La police, Polizei” mengelmoesden we tegen twee dorpsjongelingen die op een
straathoek lummelden. “Polizei-bureau”.
- “Politie?” antwoordden ze in goed Noordwijksch, dat we dan maar verstaan
moesten: “Politie? Dan moet je bij den chef wezen.”
- “Ja, de chef. Gunder. Dààr, dat donkere straatje in, en dan om den hoek. In zoo’n
nieuw huisje”.
En we sjouwden het straatje in; eerst weer de lichte slagers- en kruienierswinkels
voorbij, waar ze nu aan de deur kwamen staan om ons na te zien. Reeds werden
we een dorpsgebeurtenis. Want de twee dorpsjongelingen kwamen ons
nageslenterd, en berichtten den beiden handeldrijvenden middenstanders
mitsgaders hun klanten en huisgenooten, dat we Franschen waren. Maar in ’t
donkere straatje volgde ons niemand. Je kan nooit weten…. In ’t donkere straatje
was ’t waarlijk zoo donker, dat je ‘r geen hand voor de oogen zien kon, zoodat we
liepen op den tast. Wel vonden we een schuurdeur en een varkensstal, maar
geen huizen, dus ook geen politie-chef en daarom besloten we om te keeren en in
de dorpsstraat in een herberg wat te gaan eten. Misschien vonden wij er ook
logies en raad betreffende de dorpsautoriteiten.
Dicht bij ’t eind van de straat op een hoek zagen we boerenarbeiders uit een
kroegje komen. Daar was nog volop licht en van achter het groen-saaien gordijn,
dat de deuropening afsloot, klonk druk geroes van stemmen. Dàt was wat we
zochten. En we traden uit het duister van de dorpsstraat op ’t licht van de
gelagkamer toe. Een boerengelagkamer als honderd anderen. ’n Gezande vloer,
ruw meubilair, ’n fiksch buffet en ’n biljart, waarover twee boerenjongens de
ballen lieten rollen met een geluid als robbelde er ’n harde fietsband over een
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klinkerpad. Aan een ronde tafel, onder ’t felle licht van een groote lamp met
blikken kap, zaten een man of tien te kaarten. Rook van zwarte sigaren steeg in
dikke wolken en kringen omhoog en bleef met grauwe slierten drijven in ‘t licht
binnen de lampekap. Met harde stemmen riepen de mannen – ’t waren meest
boerenarbeiders, sommigen nog in hun werkpak, en één in uniform, die we eerst
voor een veldwachter aanzagen – hun ‘hand’ af: “twee van de vrouw,” “vier
van troefboer,” bij een spelletje dat we geen van beiden kenden. Toen we
binnenkwamen hield even ’t spelen op. Alle aanwezigen, ook de juffrouw in ’t
buffet en twee meisjes, die waarschijnlijk haar dochters en helpsters waren,
namen ons met nieuwsgierige blikken op terwijl we naar ’t eind van ’t lokaal
liepen en in een rustig hoekje achter ’t biljart een tafeltje zochten. Op onzen groet
volgde maar aarzelend antwoord. Joseph liet met blijkbare verlichting de zware
orgelkist van zijn schouders glijden en ik zette het klapperend onderstel in een
hoek. Toen kwam een der dochters vragen: “Wat zal ’t wezen, heeren?”
“Bière,” bier, dat verstond ze wel. Maar om haar te beduiden dat we ook eten
wilden, kostte meer moeite. Gebarentaal is echter doeltreffender dan ‘vlotste
Esperanto en spoedig kwam ze met broodjes met kaas en bier aandragen en
konden we ons maal beginnen.
Mijn vriend Joseph was intusschen bij den man in uniform, die geen veldwachter
maar een postbode bleek te zijn, in een mengelmoes van Fransch, Duitsch en
Vlaams gaan informeeren, waar we nog een chef van de politie konden vinden,
terwijl ik met de juffrouw afrekende en zes-en-vijftig centen uit m’n zakje neertelde
voor het bier en de broodjes, waarvan ik er een voor mijn ontbijt bewaarde.
(wordt vervolgd)
1
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Verschenen bij H.J.W Becht, Amsterdam 1907, bekort door Paul de Mooij.

