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Dank aan de sponsors, die dit boek mede mogelijk gemaakt hebben.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Hotels van Oranje mocht de vereniging De Oude Dorpskern een gift ontvangen van 5.000 euro van
De Stichting Mobo Foundation; de charity foundation van Bram Mol en Charles de Boer, de eigenaren van de Hotels van Oranje.
Deze gift is voor 50% aangewend ten behoeve van projecten van de Torenklimcommissie en voor 50% ten behoeve van de uitgave van dit boek.

Van juni 2010 tot juni 2011 bestond Vereniging De Oude Dorpskern 25 jaar.
In die jaren hebben commissies en bestuur, in wisselende samenstellingen, zich ingezet voor De
Oude Dorpskern. Soms duidelijk zichtbaar, zoals met de succesvolle Kerst- en Tuinmarkten, de
activiteiten rondom de Jeroenstoren en de Najaarslezingen. Soms ook minder zichtbaar daar waar
het bijvoorbeeld ging om overleg met de gemeente en belanghebbenden over zaken als ruimtelijke
ordening, parkeren, verkeerscirculatieplan en het behoud van onze fraaie Dorpskern.

Commitée Open Monumentendag Noordwijk heeft al haar vrijwilligers een exemplaar van dit boek geschonken als dank voor hun inzet op de 25e
Open Monumentendag op 10 september 2011.
Overige sponsors:

Het Jubileumjaar werd gevierd met een aantal feestelijke activiteiten. Als start organiseerden wij een Franse avond op het Lindenplein. Later volgde een Voorjaarslezing over de Noordwijkse
kunstenares Charlotte van Pallandt (in samenwerking met het Genootschap Oud Noordwijk). Op
24 juni is het jubileumjaar officieel afgesloten met een feestelijke avond in de Oude Jeroenskerk.

Verkade Slaapgilde & Lin-o-Lux
Hotel Royal
Gerard van Steijn
Aan Zee Communicatie
Gemeente Noordwijk

Naast dit alles wilde de Vereniging ook iets blijvends aanbieden aan de Noordwijkse gemeenschap. Zo is, mede dankzij de inspanningen van de voorzitter van ons bestuur, Gerard van
Stijn, op 24 juni 2011 door burgemeester Harry Groen een beeld van Charlotte van Pallandt onthuld op het Jeroensplein.
Tweede blijvende herinnering is dit Jubileumboek. Het biedt een kijkje in woord en beeld achter de
voordeur van vele oude panden. De uit Noordwijk afkomstige auteurs van de 25 verhalen wisten
een verrassend aantal wetenswaardigheden op te tekenen over de bewoners, de huizen, de omgeving en de zowel oude als recente geschiedenis die daar bij hoort.
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Een woord van dank is op zijn plaats aan alle Noordwijkers die vrijwillig aan dit Jubileumboek hebben meegewerkt; zoals de bewoners van de gekozen locaties, de interviewers, de fotografen en de redacteuren. Speciale dank gaat uit naar Hein Verkade, die veel ideeën voor dit boek
aanleverde. Bij elkaar leverden alle inspanningen in ieder geval deze bijzondere en fraaie bundel
op, waar, naar wij hopen, mensen uit deze streken nu en in de toekomst veel plezier aan zullen
beleven.
Namens de Jubileumcommissie,

Doelstelling De Oude Dorpskern:
De vereniging heeft ten doel: de bevordering en het behoud van de leefbaarheid op zowel historische, culturele als sociale grondslag, als op economische grondslag
in en rondom de oude dorpskern in Noordwijk Binnen van de gemeente Noordwijk.
Zij tracht dit doel te bereiken door actieve samenwerking met bewoners en ondernemers in genoemd gebied in nauw overleg met de overheid en door alle andere
middelen die het doel van dienst kunnen zijn.
DE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

Paul de Vreede
Juni 2011
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De schat van de Lindenhof

den gemaakt voor de patiënten. Door het vocht
was werkelijk alles in de huisjes verrot. Uiteindelijk moest Van der Wiel ze daarom slopen. Alleen
de voorgevels zijn blijven staan. Er is een geheel
nieuwe fundering gelegd.

De Lindenhof, gelegen aan het Lindenplein 1, is volgens velen het mooiste huis in Noordwijk. Ooit was
het een Latijnse school. Later een Notarishuis en weer later de Buitenkliniek van het Leidse Academisch Ziekenhuis. Het is ook het geboortehuis van Henriëtte Roland Holst, de schrijfster en dichteres
die leefde van 1869 tot 1952. En het is het huis waar nog niet zo lang geleden een heuse schat werd
ontdekt.
Elk oud huis kent zijn verhalen en geheimen.
Soms wordt zo’n geheim ontdekt en komt er een
verborgen schat boven. Dat overkwam de huidige
bewoner van de Lindenhof, projectontwikkelaar
Ab van der Wiel.

Hij kocht het pand begin jaren negentig in zwaar
verwaarloosde toestand. Door leegstand waren
veel dingen gestolen of vernield. Maar de grote
schat hebben de dieven gelukkig nooit gevonden.
Daar was wat meer graafwerk voor nodig.

De Lindenhof na de restauratie
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Achterzijde vindplaats tijdens de restauratie

Het Lindenplein eind 19de eeuw
De grote deur van het statige pand zwaait open,
Ab van der Wiel, als heer des huizes, heet ons
welkom. Onmiddellijk valt de prachtige marmeren vloer op, geheel gerestaureerd met marmer
dat na een lange, maar tot vreugde stemmende,
zoektocht uiteindelijk is gevonden in België. Het
verschil met het marmer dat er reeds lag, is niet te
zien. Van der Wiel leidt ons richting twee stijlvolle
openslaande deuren die een bijzondere doorkijk
bieden: het uitzicht op de prachtige tuin. We worden er stil van.
In de zonnige serre, verbonden aan de grote woonkeuken drinken we koffie. De fotoboeken komen
te voorschijn. En aan de hand daarvan vertelt Van
der Wiel het verhaal van de schat.
Het huis heeft, nadat hij het had gekocht, onder
toezicht van Rijksmonumentendienst een grootscheepse restauratie ondergaan. Dat gebeurde
eveneens met de twee kleine huisjes die gelegen
zijn naast de Lindenhof. In de tijd van het Spaans
beleg stond op die plaats slechts één huis. Dat huis
werd gesloopt in 1875 en daar zijn de twee huisjes
voor in de plaats gekomen.
Toen later het Leids Academisch Ziekenhuis huisde in de Lindenhof zijn in de huisjes speciale ba-
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Bourgondische daalders
Hij besloot verder te zoeken. Er werd een gat gemaakt in de reeds aangelegde fundering. Hele
ladingen zand werden uitgeschept en het terras
achter de Lindenhof werd opgehoogd. Onder de
huisjes zat nooit een kelder. Maar door het vele
graafwerk is er nu dus een kruipruimte ontstaan.
Het vele graafwerk werd beloond. Er werd nog een
kruik gevonden, eveneens een baardmankruik, alleen veel groter dan de eerste.
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Voorzijde na de restauratie
Baardmankruik
Bij werkzaamheden aan die fundering hebben
twee timmerlieden op een mooie dag een ‘kruikje’
gevonden, een zogeheten ‘Baardmankruik’. In de
kruik zat een linnen doek waarin honderdtwintig
munten en een fluitje waren gewikkeld. Aan het
fluitje zaten een aantal puntige naalden, als van
een zakmes. Maar er ontbrak een onderdeel, namelijk een oogje.
Van der Wiel toog met de vondst naar het penningkabinet in Leiden. Daar werd hem verteld dat
er waarschijnlijk nog meer munten moesten liggen.

Het was gewoonte vroeger munten en andere
waardevolle stukken te bewaren in kruiken, c.q.
vazen die niet meer te gebruiken waren. Men was
zuinig in die tijd en vond het zonde om die vazen weg te gooien. In de tweede kruik zaten twee
zilveren lepels met gouden kop en nog eens honderddertig zilveren en gouden munten gewikkeld
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in linnen doekjes. Het was in oude tijden gebruikelijk waardevolle spullen te verstoppen onder tegels in keldervloeren. Zeker in onzekere tijden van
oorlog werden veel kostbaarheden zo uit handen
van vijanden gehouden. De periode dat de baardmankruiken in de Lindenhof werden verstopt was
rond het Spaans Beleg. De munten dateren van
1555 tot 1598.
Het gaat om zilveren en gouden Bourgondische
rijksdaalders en Philipsdaalders. Ook zitten er
strooipenningen bij. Dat zijn blikken munten
waarmee de rijkeren goede sier wilden maken door
ze uit hun koetsen naar de armen te werpen.
De kwaliteit van de munten verschilt nogal en
daarmee ook de waarde. In Utrecht sloeg men heel

mooie munten. Een deel van de munten komt daar
vandaan, die zijn heel waardevol. Een deel van de
munten is geslagen in Vlaanderen, daar deed men
dat beduidend minder goed. Maar die ene goed
geslagen munt uit Vlaanderen is wel veel meer
waard dan een goed geslagen munt uit Utrecht.
De rijksdaalder weegt het zwaarst, de halve of een
vijfde daalder zijn een stuk kleiner en wegen minder. Bij de grootste munten is evenwel een groter
risico op bedrog omdat het zilver veelvuldig van
de randen werd geslepen waardoor de munten
minder gewicht aan zilver overhielden.
De zilveren lepels zijn gegraveerd. Op de gouden
kop staan de initialen C en P en een schildhoudende leeuw. De platte steel is gegraveerd met de

letters SOM CORNELY HECMUNDO PARATH. Dit
is geen Noordwijkse naam. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om de naam van een zeeman die het Spaans Beleg niet heeft overleefd.
Men weet ook niet zeker of hij de eigendommen
zelf heeft verstopt of dat een eventuele dief dat
heeft gedaan. Zo zou het dus kunnen gaan om
‘een buit’ of om gemaakte winst. Hier tasten we
in het duister.
In de Lindenhof woonde in die tijd Dirk van
Waardenburg, heer van Ophemert. Hij fungeerde
enige tijd als baljuw van Noordwijkerhout. En
was vertegenwoordiger van het hoogheemraadschap Rijnland, plus onderrentmeester van de
abdij Leeuwenhorst. In 1587 ging het pand over

Vindplaats van de schat
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Gezien vanuit de toren van de Sint Jeroenskerk
Zilveren zakkompas
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op jonkheer Loeff van Lantscroon, die het later
verkocht aan de Engelse jonker Johan Pryce; luitenant en gouverneur van Den Brielle. Dat was in
die tijd een Engelse garnizoensplaats.

Dat Cornelis een zeeman was kan blijken uit het
feit dat ook een zilveren zakkompas is gevonden.
De schat is nu geregistreerd en ondergebracht bij
het Penningenkabinet in Leiden.

Het in de eerste kruik gevonden fluitje werd gebruikt om personeel te roepen of om de koetsier
op te laten draven. Met de puntige voorwerpen
die eraan vast zitten werden de nagels schoon gemaakt en wellicht werd er ook een pijp mee gestopt.

Het mooiste huis van Noordwijk heeft dus een
schat prijsgegeven, maar we zullen nooit te weten
komen wat haar oorsprong precies is en hoeveel
hij waard is. Zo blijft er - zoals het een historisch
huis betaamd - voor altijd een geheim verbonden
aan de Lindenhof.
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Historische lagen afgepeld
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Meerkleurige tegel met van oorsprong Venetiaanse motieven uit, vermoedelijk, 1600

Gotische kaarsnissen
“Tijdens de laatste renovatie in de zomer van 2010
bleek dat de balklaag uit de 17e eeuw en de verdiepingsvloer nog aanwezig waren”, vervolgt Borkent. “Erg mooi was dat het middeleeuwse muurwerk van het buurpand tevoorschijn kwam. De
historie van het buurpand gaat in ieder geval terug
tot 1463. We hebben ook een waterkelder ontdekt,
achter de kelder uit de 15e eeuw. Oorspronkelijk
was daar een binnenplaatsje, dat later is bebouwd.
Over de kelder lag een plavuizen vloer (17e eeuw)
met een plint van Delftsblauwe tegels uit dezelfde
tijd. De tegels hebben afbeeldingen van allerlei bizarre zeewezens en vissen.

In het historische pand ‘Voorstraat 54’ op de
hoek van het Lindenplein woont sinds 1996
de familie Borkent. Vader Hans Borkent
kan enthousiast vertellen: ”Vroeger als kind
heb ik dikwijls de vakanties doorgebracht in
Noordwijk. Mijn opa was aannemer Maarten de Raad. Ik heb hier in de vakanties als
10-jarig jongetje nog bollen gepeld in de bollenschuur van Salman in de Pickéstraat.
Noordwijk trok mij altijd enorm. Ik had er
altijd een soort band mee. Toen ons huis in
Oegstgeest te klein werd viel de keus eigenlijk
automatisch op Noordwijk en kochten wij
dit historische pand. Het heeft nog wel een
half jaar geduurd voordat wij het zover hadden opgeknapt dat het bewoonbaar werd.”
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In de waterlelder

“In de zomermaanden van 2010 hebben wij het
gedeelte, waar vele jaren verschillende kapperszaken in waren gevestigd, weer bij het huis getrokken. Het is nu weer één geheel. We hebben geprobeerd het pand zoveel mogelijk in de oude staat
terug te brengen.”

Het bekende hoekje Voorstraat - Lindenplein

Hans Borkent heeft bij de verbouwing vele uurtjes met bouwhistoricus Michel van Dam doorgebracht. “Telkens dachten we dat we een authentieke oude laag gevonden hadden”, vertelt hij, “maar
als je even doorging met verwijderen van lagen
kwam er weer een nog oudere laag tevoorschijn.
Zeker is dat het huis voorkomt op een lijst van
nieuw gebouwde panden in 1652. Op oude foto’s
is het pand inderdaad te zien op de hoek van de
Voorstraat en het Lindenplein met een typisch
17e eeuws karakter

Er zijn nog oude bouwtekeningen die de vroegere
situatie weergeven. Er is vastgesteld dat het 17e
eeuwse pand een samenvoeging is van drie oudere, kleinere pandjes waarvan één, grenzend aan
Voorstraat 52, uit de 15e eeuw stamt.
In 1908 heeft er nog een verbouwing plaatsgevonden waarbij het dak omhoog is gebracht en het
pand zijn huidige uiterlijk heeft gekregen. In dat
jaar heeft de eigenaar van meerdere panden op de
Voorstraat, de Graaf Van Limburg Stirum, de huizen verkocht.”
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Delftsblauwe tegels met afbeeldingen van bizarre zeewezens en vissen

De waterkelder stamt vermoedelijk uit het midden
van de 17e eeuw, hoewel het interessant is om te
zien dat de inpandige structuur terugvoert naar
de situatie van vóór die tijd. We kwamen ook vier
meerkleurige tegels tegen met van oorsprong Venetiaanse motieven. Ze zijn dikker en ouder, vermoedelijk uit 1600.”
Hans Borkent

Volgens Borkent is de trap naar de tongewelfde
kelder nu recht maar bleek daar vroeger een bocht
in te hebben gezeten. “De kelder is zo hoog dat
ik er in kan staan. Hij is ongeveer 5,5 bij 3 meter.
Er lag een vloer in van cement. Die heb ik er met
mijn zoon voorzichtig afgebikt want er bleken
oude plavuizen onder te liggen. Vroeger had men

weinig geld en een laag cement aanbrengen was
het goedkoopste. In de muur tegenover de trap zit
een klein venster. Dit venster zit niet in de huidige
buitenmuur - want die staat ruim een meter verder- maar in het restant van de voormalige voorgevel die op de fundering staat. Waarschijnlijk
heeft men in het verleden het pand naar de straat
toe verlengd en een nieuwe muur opgetrokken in
dezelfde lijn met het huis er naast. In de muren
zijn meerdere gotische kaarsnissen aanwezig. Een
vroegere doorgang naar de kelder van het huis ernaast is dichtgemetseld. In dat pand was vroeger
Instituut Schreuder gevestigd, een Latijnse school
of gymnasium voor jongeren uit de gegoede stand.
In 1908 werd deze instelling, die bekend stond
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onder de naam ‘Jongeheeren-Instituut’ opgeheven. Het is niet bekend of ook in ons eigen pand
onderwijs werd gegeven.”
Voorstraat in het begin van de 19e eeuw

“Deze kapper was toen in dit pand gevestigd. Tot
mijn verrassing stond daaronder een advertentie
van mijn opa Maarten de Raad die luidt: ‘Te koop:
Duizenden meters 1x7, 1x6, 1x5, 1x4, 2x3 latten,
tengels, kraalhout enz. Betontegels, eterniet, pijpen en platen. Rep. alle soorten metsel- en timmerwerk. Beleefd aanbevelend. M. de Raad Beugelsdijk, Boerenburgerweg 17.’

Oude kranten
Heel intrigerend voor Hans Borkent was de vondst
van een zwart kistje van tropisch hout uit voormalig Nederlands-Indië. Borkent: “Ik zou heel graag
willen weten aan wie dat kistje ooit heeft toebehoord. Zelf heb ik jaren in Indonesië gewoond en
gewerkt, vandaar mijn belangstelling. In de kist
zat een oude krant: een Preangerbode uit Bandung
van het jaar 1923. Ook waren er kranten op de
bodem geplakt uit de periode na 1945.”

Noordwijks oude burgemeesterswoning
Het statige ‘Huize Voorstraat 69’ is Noordwijks voormalige burgemeesterswoning. Zes burgervaderen hebben hier ooit domicilie genoten. Tot veertig jaar geleden Prof. Dr. E.V. Van
Hall en zijn echtgenote, de beeldhouwster Maja van Hall, nr. 69 betrokken. Één ding wist
het echtpaar Van Hall toen al zeker: zowel het exterieur als de innerlijke structuur van dit
pand moest behouden blijven. Zelfs in het besef dat conserveren complexer is dan vernieuwen, besloten zij zo veel mogelijk te restaureren, het oude te koesteren.
Mede door dit besluit is de geschiedenis van dit
huis nog goed te zien. De historische gelaagdheid
is duidelijk zichtbaar evenals de manier van bouwen door de eeuwen heen. Veel is in de oude stijl
behouden, onder Van Hall’s motto “laat de rest
maar aan de toekomst over”.

Aan de straatkant zien we een pand in klassieke
stijl, uit de tijd rond de zeventiende eeuwwisseling. De familie Van Hall hecht aan historisch
erfgoed, aan de esthetiek die bij bepaalde perioden behoort. Dit is ook aan de achterzijde te zien.
Terwijl de voorkant van hun huis de indruk wekt
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Preangerbode uit Bandung van het jaar 1923
Jeroensbode met advertentie van kapper Corn. Verwij

Kistje van tropisch hout uit voormalig NederlandsIndië met oude kranten
“Kranten werden vroeger in de bouw veel gebruikt”, vervolgt Borkent. “Kranten vormden een
goedkope oplossing voor allerlei vul- en isolatiewerk. Zo kwam er bij het verwijderen van het marmoleum een laag oude kranten tevoorschijn.

Ook waren er kranten geplakt tussen de oude balken. Stukken daarvan hebben we heel voorzichtig
los kunnen maken. We kwamen tientallen exemplaren van De Maasbode tegen, het belangrijkste
katholieke dagblad voor onze streken in de periode voor de Tweede Wereldoorlog.”
“Heel bijzonder is dat we in één van die kranten,
een ‘Jeroensbode’, een advertentie aantroffen met
de volgende tekst: ‘Dames en Heeren Salons. Corn.
Verwij, kapper. Voorstraat, hoek Lindenplein telefoon 411. Speciaal adres voor permanent, wave,
haarwasschen, haarknippen, onduleren. Salon
voor scheren en haarsnijden. Billijk tarief.’
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“Wat ons nu opvalt is dat er steeds meer bedrijven verdwijnen in de Voorstraat”, besluit Borkent.
“Vooral het Hof van Holland, een gebouw met een
grote historie, is nu vanuit ons huis gezien een
zwart gat. De antiekhandel, Siemerink de bloemist
en het Postkantoor zijn verdwenen. De Kuip is
ook weg maar daar tegenover staat dat het Kerkstraatgebied erg is opgeknapt.”

dat daarachter één pand schuil gaat, wijzen twee
puntdaken aan de tuinzijde op het tegendeel. Aan
de linkerkant drie ramen, aan de rechterkant grote
ramen tot aan de grond. Het metselwerk aan de
achterkant is anders dan aan de voorkant. Voor de
voorgevel zijn handgevormde stenen gebruikt. Op

Gezien vanaf de toren van de Oude Jeroenskerk
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hoeken en vensters maakte men gebruik van zogeheten ‘klezoren’ (kwart van een hele steen), in
diverse substanties: ¼ van baksteen of ¾ van baksteen. Dit resulteerde in een onrustig beeld. Men
prefereerde in die tijd echter egale tegelvlakken.
Een voeg werd al snel als storend ervaren. Derhalve behoorden minieme voegen tot het heersende,
architectonische modebeeld. Stenen werden daartoe wigvormig gehakt. Smal aan de achterkant
en breed van voren met respectievelijk een brede
voeg achter en een smalle voeg aan de voorkant.
De aan de voorzijde gebruikte stenen zijn voornamelijk rood van kleur. Aan de achterzijde van dit

Voorstraat 69 gezien vanaf de Offemweg
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huis zijn echter allerlei kleuren baksteen gebruikt,
wat erop wijst dat de achterkant van dit huis een
stuk ouder is dan de voorzijde.
Klosbaan
Wat nu de brede gang is, was ooit de poort tussen
twee samenstellende panden. Achter in de tuin
bevonden zich ook twee huisjes, waarschijnlijk
koetshuizen. De paardenkoetsen van de dienstdoende burgemeesters reden de tuin in via de
doorgangspoort aan de zijkant van het pand. De
grote tuin liep door tot aan het terrein, waar zich
nu de parkeerplaats van hotel Hof van Holland
bevindt. Daar lag rond 1688 een zogenaamde
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‘kaetsbaen’. In 1694 bevond zich daar eveneens
een ‘klosbaan’.
De keuken, de kern van het huis, is nog steeds
volledig in takt: hoge muren met originele Delftsblauwe tegels, een op balken steunend plafond.
Het originele fornuis bestaat nog, maar is niet
meer in gebruik. Daaroverheen ligt tegenwoordig
een roestvrijstalen plaat die als culinair werkblad
fungeert. De keukenkasten zijn nog steeds authentiek, in de kleur blauw/turkoois, net als de gietijzeren radiatoren.
Beeldschoon is ook de grote vitrinekast, met ruitjes waarachter de glasverzameling van de familie
Van Hall pronkt.

Onder het aanrecht bevindt zich een aantal lage
kasten. Het heeft jaren geduurd voordat, met
moeite en pijn in het hart, één van die kasten door
een vaatwasser is vervangen.
Onder de 19e eeuwse vloer bleek nog een andere
vloer te liggen, uit 1750, bestaande uit Noorse
roodbruine marmeren tegels. Dit marmer werd
vanuit Scandinavische landen aangevoerd, in
houtschepen, en diende als ballast, om schepen
meer diepgang te geven.
Onder het linkerhuis, vanaf de straatkant bezien,
bevindt zich een kelder, aan de rechterzijde ligt
een kruipruimte. In de kelder is een waterput gevonden met daaromheen een plavuizen vloer.

Acht Schouwen
De huizen aan de Voorstraat liggen op een oude
duinwal, voornamelijk bestaande uit droge zandgrond. Hierop is een solide fundering geplaatst.
Wateroverlast en verzakkingen hebben hier nooit
plaatsgevonden.
Dit pand werd voorheen wel eens Het Huis met de
Acht Schouwen genoemd. In vroeger tijden werd
belasting per stookplaats geïnd. Dus gold het bezit
van acht haarden als een teken van rijkdom.
Alle kamers van dit pand hebben schouwen, die
in verschillende stijlen zijn uitgevoerd. De meest
markante en bijzondere schouw bevindt zich in
de woonkamer, aan de achterzijde. Deze schouw

bestaat uit donker Italiaans marmer, met daarboven een schildering van G. Sanders, uit 1761.
Zowel de schildering als de lijst was, na eeuwenlang haardgebruik, zwart geblakerd. Dus heeft de
familie Van Hall de schildering laten reinigen, zodat dit kunstwerk tegenwoordig weer in volle glorie zichtbaar is. De lijst is gedeeltelijk gereinigd.
Die klus was te kostbaar om in zijn geheel te laten
doen.
Overigens zij vermeld, dat Sanders het schilderen
van haardstukken tot zijn specialiteiten rekende.
Andere kunstwerken van zijn hand behoren vandaag de dag nog tot de collectie van het Frans Hals
Museum, te Haarlem.

Fraai schouwschildering van G. Sanders uit 1761
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Het oudste stenen huis van Noordwijk
Op de gevel van het pand Voorstraat 19 is
een ANWB-bordje bevestigd waarop staat:
‘Oudste huis: circa 1450. Eén van de eerste
stenen huizen te Noordwijk. Heeft dienst gedaan als: rentmeesterwoning van het landgoed Offem, herberg, wagenmakerij, café en
garage. In 1977 door de Vereniging Hendrick
de Keyzer gerestaureerd. De voorgevel werd in
de oorspronkelijke toestand teruggebracht.’
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Voorstraat 19, het oudste stenen huis van Noordwijk

Hein Verkade is de man die veel kan vertellen over
dit oudste stenen huis in Noordwijk op de Voorstraat nummer 19. Hij organiseert rondleidingen
door Noordwijk-Binnen en is zich in de loop der
jaren steeds meer gaan interesseren voor de Noordwijkse historie. Verkade: “Ik zoek graag de grotere
verbanden tussen Noordwijk en andere plaatsen.
Zo lijkt Noordwijk-Binnen veel op de oude centra
van Voorschoten en Voorburg. Die plaatsen hebben ook een zelfde opbouw. Als je vanuit het zuiden in het oude gedeelte van die plaatsen aankomt

ga je door een historische straat en dan staat links
de kerk met het koor schuin naar de straat gericht.
Als je hier in Noordwijk vanaf Katwijk de Voorstraat in rijdt kun je dat goed zien. Ook hier staat
links de oude kerk. Rechts aan het einde van de
Voorstraat kom je dan bij nr. 19, het in Gotische
stijl gebouwde oudste stenen huis in Noordwijk”.
“Zover ik weet heeft er een wagen- en badkoetsen makerij in gezeten, daarna garage Verhart, dan
de familie Hiep, familie van Vugt, familie van der
Spek en nu woont de familie Lammers er. In 1971
is het gekocht door de Vereniging Hendrick de
Keyzer. Ze hebben het eerst jarenlang onderzocht
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en toen in 1977 gerestaureerd. Onder de dakpannen werd nog het oorspronkelijke rieten dak gevonden. Vroeger hadden alle huizen rieten daken,
dat was licht en goedkoop maar erg brandgevaarlijk. De stijl is middeleeuws Gotisch, zoals veel
kathedralen zijn gebouwd, maar dan in een sobere
uitvoering. De trapgevel heeft grote trappen.”
“Het gezegde ‘met de deur in huis vallen’ is hier
van toepassing. Als je door de voordeur stapt, sta
je gelijk in de woonkamer. Dichtgemetselde ramen
in de zijmuur wijzen erop dat er vroeger rechts
naast het huis een open ruimte was terwijl juist
nu de open ruimte links naast het huis ligt.”

Trapgevel
“Waarom bouwden de mensen vroeger trapgevels”, vraagt Verkade retorisch. “Kinderen geven
daar een heel verklaarbaar antwoord op: ‘Dan kan
zwarte Piet op de daken klimmen op weg naar de
schoorsteen’. Heel logisch. In werkelijkheid is dat
natuurlijk anders. Hoe ouder het huis hoe groter
de trappen. Als je oude prenten bekijkt, zoals het
huisje van het ‘straatje van Vermeer’ dan zie je
grote trappen met open nissen. “
“Mensen woonden heel vroeger in tenten en dat
werden later houten huisjes met schuine daken.
Bij het bouwen van de eerste stenen huizen waren ‘kastelen’ met hun kantelen indrukwekkende

voorbeelden. Men bouwde de kantelen na, maar
door de schuine daken werden zij in de gewone
huizen schuin boven elkaar geplaatst. Nadat er in
Noordwijk een grote brand was geweest en een
groot deel van de houten huizen werd verwoest,
is men ook hier begonnen met het bouwen van
stenen huizen. Dat systeem van kantelen was erg
fragiel, want als ze ouder werden braken ze af en
vielen naar beneden. Daardoor is men naderhand
de zogenaamde ‘schietgaten’, dicht gaan maken.
Die had je bij gewone huizen uiteraard helemaal
niet nodig. Een voorbeeld hiervan is het huis op
Voorstraat 19. Het is ook heel uniek dat er hier in
Noordwijk nog een dergelijk oud huis staat. In het
westen van Nederland zijn huizen van rond 1500
uiterst zeldzaam. In het oosten van het land heb
je enkele plaatsen waar ze nog te vinden zijn. In
Doesburg, Harderwijk, Deventer en Kampen staan
er nog een paar en in Zierikzee in Zeeland is er nog
één. In totaal zijn het er hooguit enkele tientallen.
Het pand Voorstraat 19 is de enige laatgotische
trapgevel in de wijde omgeving.”
“De mooiste voorbeelden van huizen met trapgevels en kantelen staan in de oude stad Regensburg
in Duitsland. Op die stad is in de oorlog geen bom
gevallen en de stad is vroeger ook nooit door een
grote brand verwoest. Je vindt daar nog prachtige
middeleeuwse patriciërshuizen met kantelen.”
Monumentenlijst
“Ik ben een geboren en getogen Noordwijker”, vervolgt Verkade. “Ik woon niet alleen in Noordwijk,
maar werk er ook. Dat kunnen niet veel Noordwijkers meer zeggen. Ik ken daarom veel mensen
en voel me een onderdeel van het dorp. We hebben hier echt alles: Strand, zee, duinen maar het
is ook heel centraal gelegen ten opzichte van de
grote steden.
De laatste vijfentwintig jaar is er veel veranderd.
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Je moet ook met de tijd meegaan. Wat mij wel aan
het hart gaat is de manier waarop met het historisch deel van Noordwijk-Binnen is omgegaan.
In het huidige bestemmingsplan is de Voorstraat
bestemd voor woonhuizen. Daardoor is het een
gewone straat geworden. In een historische straat
vindt je niet alleen woonhuizen maar ook kleine
winkels, bedrijfjes en kroegjes, zo’n straat leeft
dan echt. Jammer dat bijna alle winkels en bedrijfjes nu weg zijn. Gelukkig is er nu wel het besef dat
we onze historische panden moeten koesteren. Er
is al jaren een Noordwijkse monumentenlijst in de
maak, maar ik heb hem nog steeds niet gezien”.
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Vergeten scholen

De nonnen gaven les aan de meisjes van Noordwijk in de Dwarskerkstraat. Jongens zaten in een
schoolgebouw aan de Voorstraat. In het gebouw
dat we nu nog ‘Sartorius’ noemen, naar de naam
die op de gevel prijkt. Door de jaren heen heeft
Sartorius veel verschillende functies gehad. Het
ligt tegenover het gemeentehuis, op de hoek van
de Doelensteeg. Wie goed kijkt ziet onder het bord
met de naam Sartorius nog de naam van RK Jongensschool in de gevel staan.

Noordwijk heeft altijd een goede naam gehad op het gebied van onderwijs. In het begin ging dit vooral om wat nu heet ‘basisonderwijs’. Hoewel het belang van onderwijs
vroeger algemeen werd onderkend zagen veel
mensen weinig aanleiding of hadden niet de
mogelijkheid kinderen te laten doorleren.
Daarom kwam ook in Noordwijk pas later
middelbaar onderwijs. Voor die tijd werd
echter in Noordwijk ook een ander soort onderwijs aangeboden.
Sartorius gebouw aan de Voorstraat
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ULO school, voorheen Openbare school aan de St. Jeroensweg. Nu staat er het gebouw ‘de Wieken’
Een bekend voorbeeld daarvan zijn de Latijnse
scholen in ons dorp. Latijn was toen de taal van
officiële aktes; boeken (vooral wetenschappelijke
en theologische) en de mis tijdens RK kerkdiensten. Het was ook de taal waarmee mensen uit verschillende landen met elkaar konden praten. De
Latijnse scholen in Noordwijk waren gevestigd in
enkele statige panden aan de Voorstraat. De leerlingen kwamen doorgaans van ver uit de omtrek
om het Latijn te leren lezen, schrijven én zingen.
RK Jongensschool op de gevel van Sartorius
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Naar aanleiding van de schoolwet van 1857, waarin het ‘algemeen christelijk karakter van openbare
scholen’ stond beschreven, werd in 1866 de Landelijke Vereniging Openbaar Onderwijs opgericht.
Katholieken en protestanten gingen echter steeds
meer eigen scholen stichten, omdat het uitgangspunt van de openbare school voor hen ‘te algemeen’ was.
In 1862 werd ook in Noordwijk de eerste Rooms
Katholieke bewaarschool gestart. Locatie was
het voorste gedeelte van de woning van ene Jacob van Eeden aan de Dwarskerkstraat (later de
Bronckhorststraat). In 1881 werd op dezelfde plek
een nieuw schoolgebouw geopend compleet met
aanleunende onderwijzerswoning. Vrij snel daarna breidde men het onderwijs uit met een in die
tijd populaire ‘naai- en breischool’, gerund door
de Rooms Katholieke zusters. In die tijd was het
kopen van kant- en-klare kleding voor slechts weinigen weggelegd. Daarom werden meisjes voorbereid op het leven als volwassene met een opleiding
als naaister.

Het Sartorius schoolgebouw werd na enkele jaren
afgekeurd door het Rijksschooltoezicht. Reden
voor de RK jongensschool om in 1906 de deuren
te openen van een nieuw gebouw aan de Zeestraat, compleet met een woning voor het schoolhoofd. Dit gebouw is, nadat de school eruit ging,
lange tijd gebruikt voor het jeugdwerk in Noordwijk. Uiteindelijk is het pand na een leven van iets
meer dan 100 jaar in 2008 gesloopt om plaats te
maken voor de nieuwbouw van het project ‘Weteringpoort’.
Maar de geschiedenis vertelt nog veel meer over
die school. Bijvoorbeeld dat het in de oorlog van
1914-1918 werd gevorderd voor de legering van
soldaten. De jongens gingen toen ook naar de
Bronckhorststraat. In 1939 werd de jongensschool
opnieuw gevorderd door militairen. De mobilisatie bracht een Nederlandse legereenheid naar
Noordwijk.
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Mariaschool aan de Bronckhorststraat
naar de dag waarop de kinderen konden gaan
(mee)werken. Niettemin kregen ook de kinderen
in Noordwijk al vroeg de mogelijkheid voortgezet onderwijs te volgen. Na de zes klassen lagere
school mochten sommige jongens en meisjes nog
twee jaar verder leren op het VGLO (Voortgezet
Gewoon Lager Onderwijs).
Finse school op het terrein van het Binnenhof

Noordwijk kende inmiddels meer scholen voor
lager onderwijs. Er was een openbare school, de
RK meisjesschool in de Bronckhorststraat, de RK
Jongensschool in de Zeestraat en een school waar
protestant christelijk onderwijs werd gegeven in
de Wilhelminastraat (de Wilhelminaschool).
Zoals gezegd louter scholen voor lager onderwijs.
Want in veel gezinnen werd reikhalzend uitgezien
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In de oorlogsjaren werd, omdat de Duitsers de RK
Jongensschool hadden gevorderd, op diverse alternatieve plekken onderwijs gegeven. Bijvoorbeeld
in de bollenschuur van de familie Van der Meer
in de Pickéstraat (in de volksmond ‘de schuur van
Corretje Pis’ genoemd), in het Juvenaatgebouw
naast de RK Kerk, in de speelzaal van de meisjes-

Politiebureau en school

school, in de Witte School en in de Wilhelminaschool.
Met het vertrek van de Duitsers uit het jongensschoolgebouw in 1944 kwam daar het onderwijs
weer terug. Bovendien bood het gebouw ruimte
aan de ULO school (Uitgebreid Lager Onderwijs)
van meester Neefjes.
Na de oorlog, in 1946, vestigde de ULO school
zich met vier leerkrachten aan de St. Jeroensweg.
Daar waar voorheen de Openbare school was gevestigd. Nu staat op dit plekje ‘de Wieken’; een
gebouw dat wordt gebruikt door de stichting CON
ten behoeve van de oudere dorpsgenoot.
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Het onderwijs breidde zich na de oorlog in Noordwijk uit. Vooral de meisjesschool had behoefte
aan meer lokalen. Daarom werd een noodschool
gebouwd op een terrein tegenover de bestaande
school. Deze werd omstreeks 1950 in gebruik genomen. Ervoor lag een ruime speelplaats voor de
kinderen. Deze noodschool zou nog vele jaren
dienst doen maar werd uiteindelijk toch afgebroken. Nu staat er, op de plek waar ooit de zusters
een school beheerden en weer daarvoor zusters
van de kerk een klooster hadden, de nieuw gebouwde Bronckhorstschool.

Op een braakliggend stuk grond achter Voorstraat 50c wordt in 1912 een politiebureau
gebouwd. De ontwerper is waarschijnlijk
Overmeer. Hij was in die tijd de stedenbouwkundige van de gemeente Noordwijk. Hij
ontwierp een bureau met twee voordeuren.
De linker was voor de bovenverdieping die
in het begin nog werd gebruikt als lesruimte voor een soort ambachtschool of avondschool. Er was slechts één lokaal van acht
bij acht meter groot. De rechter (dubbele)
deur gaf toegang tot het politiebureau.

Wilhelminaschool in de Wilhelminastraat

Gymzaal Bronckhorstschool

R.K. Jeroensschool aan de Weteringkade

Bij binnenkomst in het politiebureau was rechts
de kamer van de inspecteur. Daarnaast lag een
werkplaats annex rustruimte en weer daarnaast
was de veldwachterskamer gelegen. Links de gang
in kwam men uit bij vier cellen. Er kon net één
brits in, een klein tafeltje en een kruk. Een zware
metalen deur met een rond kijkgat erin sloot de
cellen af. De dienstdoende veldwachter kon aan
een rond schijfje draaien en zo door een kijkgaatje
naar binnen kijken. ‘Is de arrestant al bij zinnen
en heeft hij/zij de roes uitgeslapen of… ?’
Boven de deur tegen het plafond in de muur van
iedere cel zat een klein driehoekig gat waar voor
de veiligheid ook nog twee tralies voor zaten. Dit
was bedoeld voor ventilatie en een beetje licht.
De school op de bovenverdieping ging er in 1921 al
uit. De politie kon daardoor over het hele gebouw beschikken. In de klas op de eerste verdieping werden de
eerste tijd nog tekenlessen gegeven aan klassen van de
Ambachtschool. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zaten
er twee klassen van de Openbare Lagere School.
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Sporen van celbewoners

Michiel de Mooij

Als centraal Politiebureau werd het pand tot 1955
gebruikt. De recherche evenwel benutte het pand
nog tot 1974. Bovendien gebruikte de politie
ruimten in het pand nog voor opslag ( gevonden
fietsen bijvoorbeeld). De meeste politiediensten
werden echter vanaf 1955 ondergebracht in een
nieuw bureau aan de Oude Zeeweg.

oude school er nog stond. Ze was 98 en had dus
in de beginperiode van haar leven daar op school
gezeten. Door haar handicap kon ze de trap niet
meer op, maar ze wist nog precies hoe alles was.

Bij de huidige bewoner van de Voorstraat 50c, Michiel de Mooij, komen nog wel eens mensen langs
die het pand nog van vroeger kennen. Soms zijn
het mensen die ooit een nacht in een politiecel
mochten doorbrengen om te ontnuchteren. In de
cellen kun je nog de sporen zien van de tijdelijke
bewoners: kinderlijke tekeningen, een hakenkruis,
maar het mooiste is wel de tekst ‘Adrie vergeet me
niet’.
In 2002 kwam er ook een mevrouw in een rolstoel
het pad naar de deur oprijden om te kijken of haar
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Waterrimpels
In 1974 kocht kunstenaar Krijn Giezen het pand
van de gemeente. Hij heeft een aantal aanpassingen laten aanbrengen in het gebouw. Onder meer
een grote lichtkoepel in het platte dak om meer
licht te krijgen bij het schilderen.
Van de eerste cel is niets meer te zien. Cel twee en
drie zijn nu opbergruimtes. En cel vier is verbouwd
tot badkamer. De marmeren platen achter de wastafels in de badkamer heeft Giezen meegenomen
uit de Noordwijkse hotels Hollander en Hoek.
Michiel de Mooij, die het pand in 1997 kocht, is
blij met zijn marmeren badkamer. Minder geluk
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kwamen om te helpen om het te verwijderen hebben we alleen de bovenkant los gestoken. Door het
gewicht viel de klimop uiteindelijk als een enorme
deken naar beneden. We zijn een paar dagen bezig geweest om dat allemaal weg te werken. Pas
toen konden we zien hoe het metselwerk er aan
toe was. We moesten alles opnieuw restaureren en
voegen.”
“De buren ontdekten na het verwijderen van de
klimop dat er een behoorlijk groot raam in de zijkant van het huis zat. Dat raam hadden ze nog
nooit gezien! Zelfs als Giezen de lamp aan zette,
was dat door de klimop nooit te zien geweest.”
“Ik heb ook de glas-in-lood ramen laten vernieuwen. Nu is het pand aan de buitenkant dus helemaal in orde.”
Kijkgat in de celdeur
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Michiel de Mooij is Krijn Giezen nog eens gaan
opzoeken op zijn kasteel in Frankrijk. “Hij wilde
daar elke dag de zee schilderen. Elke dag op de
zelfde plek. De zee is elke dag anders dus die wilde
hij elke dag vastleggen. In die tijd hield Giezen
zich ook bezig met landschapsinrichting. Zoals
in de Flevopolder waar hij ‘een kathedraal van
bomen’ plantte. Hij richtte pleinen in. En voor
Hoogovens maakte hij een ontwerp waardoor het
van bovenaf leek alsof het hoofdkantoor een steen
was die in een vijver werd gegooid, door de van
het midden uitwijkende waterrimpels rond het
kantoorcomplex. De rimpels waren dijken, dus
onzichtbaar voor mensen op de begane grond,
maar in een vliegtuig kon je het goed zien. Het
moest ook functioneel zijn dus de ruimtes ertussen waren parkeerterreinen.“
“Kortom”, besluit De Mooij, “Krijn Giezen was een
bijzondere man, die in een bijzonder Noordwijks
huis woonde en in een bijzondere straat. Dit soort
achtergrondverhalen maakt ook dat het voor mij
altijd weer een genoegen is wanneer ik de bocht
om kom en het huis zie dat nu van mij is. Ik zit
tussen twee kerken in die op zondag tegen elkaar
opluiden. Maar daar heb ik geen last van; ik hoor
ze al mijn hele leven. Het doet niets af aan mijn
woonplezier.”

Zware houten celdeur
Achter de klimop vandaan verscheen een raam dat de buren nog nooit hadden opgemerkt
kig was hij met de overal groeiende klimop die het
huis langzaam maar zeker overwoekerde met takken en bladeren.
Michiel de Mooij: “Giezen heeft daar nooit wat
aan gedaan. ‘Als het groeit, groeit het’, zei hij. Alles groeide schuinweg naar boven, als een grote

wolk. Het kwam ook binnen! De kunstenaar had
zelfs een raampje ingetikt zodat het ook in zijn
atelier door kon groeien. Dat vond hij wel mooi,
denk ik.”
“Ik heb alle klimop van het pand gehaald. Aan de
zijkant zat het behoorlijk vast. Toen er mensen

Noot van de redactie:
Op 30 januari 2011 is Krijn Giezen op zijn kasteel in
Frankrijk overleden.
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Weinig ruimte en ligcomfort in de cel
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Korenmolen annex schelpenmaalderij De Eendracht

even verderop op de kant en liep naar de eerstvolgende brug. Daar daalde Aal af in het schip en
maakte haar schoonmaakwerk af.”

wordt daardoor beter verteerd en opgenomen in
het lichaam. Door de sterke maagsappen wordt de
kalk van het kippengrit opgelost, waarna het gebruikt wordt voor de opbouw van de eierschalen
en de beenderen.
Gijs Van Parijs zag brood in deze theorie en vroeg
Roelof Jan de Groot de benodigde gemalen schelpen te leveren. Roelof Jan de Groot experimenteerde daarop eerst met de mangel van zijn vrouw.
Dit lukte niet omdat de mangelrollen de stugge
schelpen niet konden vermalen. Daarna construeerde hij een schelpenmaalmachine met behulp
van twee tegen elkaar indraaiende stalen walsen.
Dit leverde wel succes op. Vervolgens koppelde hij
deze machine aan de molen. Van Parijs en andere
kippenboeren konden zodoende jarenlang hun
kippen voer voorschotelen aangevuld met gemalen schelpen.

Na de verhuizing maalden de machines van De
Groot louter schelpen. Alleen tijdens de oorlog
werd nog even graan gemalen. Voor het schelpenmalen werd een nieuw zuiggasmotor van 45
paardenkrachten aangeschaft van de firma Ruston
and Hornsby Stockport. Hiermee verhoogde men
de capaciteit met factor vier. En er werd een nieuw
stookproces ontwikkeld om het malen van schelpen te verbeteren. Men stortte daartoe de schelpen in een verhitte ‘eest’; een grote metalen bak
waarin de schelpen werden drooggestookt, zodat
het zand er vanzelf afviel.

Kor de Groots overgrootvader Pieter kocht
op 26 september 1895 een kavel op de hoek
Molenstraat/Wilhelminastraat met daarop
de Noordwijkse korenmolen ‘De Eendracht’.
Bij het kavel hoorde ook een pakhuis, een
paardenstal en een locomobiel, of stoommachine, die bij windstilte het maalmechanisme in bedrijf kon houden. Onder leiding van
de familie De Groot werd het gemaal omgevormd tot schelpenmaalderij met als grootste afnemer de kippenfarm van een andere
bekende ondernemer uit Noordwijk-Binnen,
Gijs van Parijs.
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Het begon dus allemaal met overgrootvader Pieter
de Groot, die eind 19e eeuw woonde in Groot Ammers op de Zuid-Hollandse eilanden. Als herenboer
liep hij veilingen af om onroerend goed te kopen,
dat hij later tegen een gunstige prijs weer kon verkopen. Zo kocht hij eind negentiende eeuw enkele
stuks onroerend goed in één partij. Tot dit kavel
behoorde ook de Noordwijkse korenmolen met
toebehoren, gebouwd in 1703. Zoon Roelof Jan
de Groot werd naar Noordwijk gestuurd om het
beheer over deze korenmolen te voeren. Enige tijd
later kwam ook de vader van Kor, Bart de Groot in
het bedrijf.
Gijs van Parijs, een bekende Noordwijkse ondernemer rond 1900, vroeg aan de familie De Groot
of in hun bedrijf naast graan ook schelpen konden
worden gemalen. Behalve pensions, onroerend
goed en dergelijke, beheerde Van Parijs ook de
grote kippenfarm ‘Diana’ aan het Westeinde. Dit
was een soort legbatterij ‘avant la lettre’. Van Parijs had toentertijd gelezen dat het voeren van ge-

Korenmolen De Eendracht begin vorige eeuw

malen schelpen de productie van eieren sterk kon
bevorderen. Kippen, zo luidde de redenering, hebben een sterke maagwand, die steeds in beweging
is. Bovendien hebben ze heel sterk maagzuur. Het
toegediende kippengrit komt in de maag terecht,
waar het door de bewegingen van de maag als een
soort schuurpapier werkt voor het graan en de pitten die de kippen als voedsel krijgen. Het graan
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De verhuizing
In 1922 besloot de gemeenteraad van Noordwijk
echter dat de molen om voornamelijk verkeerstechnische redenen moest worden verwijderd.
Ondanks fel verzet van de firma De Groot werd
een onteigeningsprocedure in gang gezet. Deze
zorgde ervoor dat eind 1922 het doek voor de molen viel.
Gijs van Parijs bood daarop de familie De Groot
een stuk grond aan bij de Westeinderbrug. Het bedrijf kwam daardoor aan het Westeinde te liggen,
waardoor zowel grondstoffen als eindprodukten
direct per beurtschip konden worden vervoerd.
Het beurtschip was zowel in de tijd dat de molen
aan de Wilhelminastraat nog in gebruik was, als
daarna bij de Westeinderbrug een belangrijk ver-

voermiddel. De beurtschippers waren leden van
de familie Steenvoorden, bijgenaamd Tokkepeu.
Ze vervoerden vanaf het Schie en later vanaf het
Westeinde zakken meel en kippengrit naar verschillende vervoersdepots of afzetgebieden. Zo’n
beurtschip werd door iemand aan de wal voortgetrokken met een touw (het zg. jagen). Dit was
meestal de schippersvrouw; de man stond aan
het roer. Bij gunstige wind kon het zeil worden
gebruikt. Dit was niet zonder risico. Kor de Groot
vertelt dat op een dag het zeil plotseling van richting veranderde en de vrouw van schipper Tokkepeu overboord werd geduwd. “De schipper bleef
echter onverstoord aan het roer staan, slechts roepend: ‘zwemmen Ael, zwemmen Ael’. Aal kroop
Gritpad

Eind jaren twintig kreeg een Duits ingenieur,
werkzaam bij Krupp in Duitsland, de opdracht om
een moderne maalmachine te ontwerpen. Tijdens
zijn verblijf in Noordwijk construeerde hij een efficiënt stelsel van verschillende stalen walsen, die
in verbinding stonden met een zeefinstallatie in
drie etages. In de bovenste zeef werd het vuil opgevangen en in de twee onderste zeven werd het
product verzameld in twee verschillende maten.
Toen de ingenieur klaar was vertrok hij weer naar
Het Schie begin vorige eeuw
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Schelpenmaalderij
Duitsland. Na vertrek bleek dat hij zijn koffer was
vergeten. Bart de Groot, Kor’s vader, reisde hem
na met de koffer. Een actie die hem achteraf bezien geen windeieren opleverde. Want de nieuwe
installatie werd bijna tegen kostprijs gebouwd.
(Duitsland verkeerde destijds in een diepe financiële crisis.) Daarmee verschafte de firma De Groot
zich tegen een zeer gunstige prijs één van meest
moderne installaties in de wijde omtrek.
Het Schie anno 2011
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Transport over het Schie
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Teruggang
Na de Tweede Wereld Oorlog begon de aanvoer
van schelpen te stagneren. Bovendien kwamen
er concurrenten, zoals de firma’s Meeuwenoord
in de De Ruyterstraat en Van Rijn aan de Piet
Heinstraat. De grote klap kwam echter tijdens de
stormramp in 1953, toen een grote laag zand op
de schelpenbanken terecht kwam. Gelukkig wist
men tijdig schelpen te betrekken uit Zeeland (De
Roompot) en van de Waddenzee tussen Vlieland
en Terschelling (De Vliestroom), die daar door speciale baggerzuigers opgezogen en per schip naar
de verschillende maalderijen werden vervoerd. Zo
kwamen ook schepen in de binnenhaven te Katwijk aan, waar de schelpen in vrachtwagens werden overgeladen om zo naar Noordwijk te worden
gebracht. Een deel ging rechtstreeks naar het bedrijf en een andere deel werd gedeponeerd op een
groot opslagterrein aan de Beeklaan. Op het kantoor in de Wilhelminastraat werd wekelijks met de
schelpenvissers afgerekend tegen het tarief van zes
gulden per kubieke meter.
Aan de Beeklaan kwamen nog wel schelpenvissers,
maar nu niet meer met paard en wagen. Ze kochten oude dumpwagens, die veel te lijden hadden
van de natte, zoute schelpen. Eén van die doorgeroeste schelpenwagens brak op de hoek Vinkenlaan/Beeklaan zelfs finaal in tweeën.

Het liefelijk restauratieproject ‘Villa Mignon’

De gouden jaren voor de firma De Groot waren intussen voorbij. De concurrentie en de kosten bleven sterk toenemen, waardoor ze overeenkomsten
moesten sluiten, zoals met de firma Doeksen in
Noord Nederland. De Groot en Doeksen verzekerden elkaar van aanvoer van grondstoffen en afzet
van producten.
Dat kon echter niet verhinderen dat het bedrijf
van de familie De Groot eind jaren zestig ophield
te bestaan. Directe aanleiding was de kwestie van
de opvolging. Kor’s vader dacht in het bedrijf voldoende werk te vinden voor zijn drie zonen. Kor
zelf zag het niet zo zitten en nam een andere baan
aan. Zijn broer werd zeeman en is helaas enkele jaren geleden overleden. En ook oudste zoon Roelof
Jan verliet het bedrijf.
Zo kwam er een einde aan de bekende schelpenmaalderij De Groot. De naam en faam van het bedrijf leven nog enigszins voort in de naam van het
kleine wooncomplex, gelegen aan het ‘Gritpad’,
tegenover het terrein van het voormalige bedrijf.

Villa Mignon. De naam klinkt als een
sprookjeshuis en dat was het misschien ook
wel toen het in 1905 werd gebouwd aan de
Gooweg 5. Een ruim huis met veel vertrekken,
hoge plafonds en een grote tuin. Gebouwd in
opdracht van de bollenkweker Simon (Siem)
Adrianus van Konijnenburg, die zijn bedrijf
had aan de overkant van de weg, aan het
Schie.

Sluispad
Hoenderpark Diana aan de Hogeweg

De ontwerper en bouwer van het huis is waarschijnlijk C. J. G. van Alkemade (Ceesie) uit de
Kerkstraat die ook Villa Marie aan de Lijnbaanweg heeft gebouwd Door het toepassen van een
bepaald soort ornamenten aan de buitenkant doet
het denken aan de in onze streek zeer bekende architect H.J. Jesse. Maar het is in geen geval een
door Jesse getekend huis, want die panden staan
allemaal geregistreerd. Neemt niet weg dat Ceesie
van Alkemade het huis vorm heeft gegeven met
gevoel voor esthetiek en stijl. Dat zie je aan het
geheel, maar ook aan details als de metselwerkaccenten in het witte stucwerk van de gevel of de
speelse opbouw van de entree. Kers op de taart was
en is het fraaie torentje dat het huis een kasteelachtig aanzien geeft.
Waar de naam van het huis vandaan komt is onbekend. Feit is dat in die tijd grote alleenstaande huizen vaak een meisjesnaam kregen, voorafgegaan
door de aanduiding “Villa”. In Frankrijk staan heel
veel Villa’s Mignon. Niet zo verwonderlijk als we
weten dat Mignon liefelijk betekent, een woord
dat kan slaan op het huis, of op de ligging ervan.
In Noordwijk staan heel wat ‘villa’s’, meestal oor-
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spronkelijk gebouwd en bewoond door rijke bollenkwekers of kruidentelers. Daarnaast zijn veel
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villa’s gebouwd als tweede huizen, bedoeld om er
’s zomers te recreëren.

bewoners van het gelijknamige pand aan de Wilhelminastraat die deze naam exclusief voor hun
woning claimden. Die claim bleek niet houdbaar
en zo kan het zijn dat op nauwelijks honderd
meter afstand van elkaar twee huizen staan met
dezelfde naam. Net zo’n situatie als met de twee
kerken die allebei Jeroen heten. De ene is de Oude
en de andere de Sint.

Villa Mignon onderscheidt zich door de grote,
achter het huis gelegen, tuin met een prachtig gazon. Deze tuin is een laatste herinnering aan de
oorspronkelijke invulling van het achterliggende
gebied. Dit was lange tijd de bomenkwekerij van
de gemeente Noordwijk. Nu ligt hier de woonwijk
met de toepasselijke naam ‘De Kwekerij’. In de
tuin staan enkele bomen ook op de monumentenlijst als de lange lindenhaag en de grote grove den
met de fraaie naam Pinus Silvestris.
Oud versus nieuw

Ben, Hans, Britta en Diederik van Egmond

Grote grove den, Pinus Silvestris
hun namen, behalve van Adrianus Simon die in
1915 op 21-jarige. leeftijd overleed. In 1911 werd
de scheiding tussen Siem en Cornelia uitgesproken en nog geen maand later trouwde hij met Cornelia Plemp.
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Villa Mignon anno 1910
Villa Oosteinde
Siem van Konijnenburg was een zoon uit het huwelijk van Dominicus van Konijnenburg en Bertha
de Graaff. Die laatste naam was ook gekoppeld aan
zijn bedrijf: “ Vereenigde Culturen De Graaff Bros.
en S.A. van Konijnenburg & Co N.V.”, een illuster
en gerenommeerd bedrijf, waarvan ook aandelen
in omloop waren, met nevenvestigingen in de
Elzas en Engeland. Er waren honderden mensen
werkzaam.
Simon (of Siem) trouwde in 1891 in het Westfriese
Winkel met Cornelia Maaike Schaap. Uit dat huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan
de jongste twee, allebei meisjes, slechts kort hebben geleefd. De andere vijf moeten in het huis zijn
opgegroeid. Van hen weten we niet veel meer dan

Ergens in de jaren daarna zijn Siem en zijn tweede
vrouw verhuisd naar de in 1897 door J.G.J. Slats
gebouwde Villa Anna aan de Wilhelminastraat 5.
Blijkbaar waren ze erg aan de naam Mignon gehecht, want ze doopten de naam van hun nieuwe
huis om in Villa Mignon. Zoals nu nog te zien is
op een gevelsteen. In 1939 overleed Siem op 72-jarige leeftijd. De weduwe van Konijnenburg-Plemp
heeft in de tweede Villa Mignon gewoond tot aan
haar dood in 1955. Een jaar daarna werd het pand
in gebruik genomen door gemeenteontvanger A.
Dekker en zijn staf, die voor die tijd kantoor hield
op de tweede etage van het raadhuis aan de Voorstraat.
Zo kwam Villa Mignon in het bezit van de gemeente Noordwijk. In het raadhuis was toentertijd onvoldoende werkruimte voor het groeiende
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aantal ambtenaren. Naar verluidt kon je daar toen
geen kastdeur opentrekken of er viel wel een ambtenaar uit. Het nieuw verworven pand werd gebruikt om daar de afdeling Gemeentewerken in
onder te brengen. De naam van de villa werd, ook
al omdat de familie van Konijnenburg deze wilde
meenemen naar hun nieuwe huis, veranderd in
Villa Oosteinde: een geografische aanduiding die
voor alle Noordwijkers zonneklaar was.
Maar ook de dienst Gemeentewerken groeide en
daarom was het noodzakelijk om het pand uit te
bouwen. Aan de achterkant werd het huis vergroot met een flinke aanbouw verdeeld over twee
etages.Inpandig bleek de dienst minder respect
voor de stijl van de woning te hebben. Geheel in
de geest van de tijd werden plafonds verlaagd door
systeemplafonds en klassieke deuren vervangen
door praktische opdekdeuren. Er werden materialen toegepast die golden als vernieuwend, maar
nauwelijks aansloten bij het oorspronkelijk materiaalgebruik. De oorspronkelijke karakteristieke
details werden zo volledig verstopt.

Toen de dienst gemeentewerken in 1986 verhuisde
naar zijn huidige locatie op de Losplaatsweg, bij de
gemeentewerf, bood de Gemeente Noordwijk het
pand te koop aan. Eén van de voorwaarden om
het huis te kunnen kopen was dat de nieuwe eigenaar een jonge ondernemer moest zijn, of in geval
van meervoudig gebruik, jonge ondernemers.
Hans van Egmond, die toen nog in de opbouwfase
zat van zijn architectenbureau, had wel zin in het
pand, maar hikte wel tegen de vraagprijs van fl.
300.000,- aan, zo vertelt zijn zoon en tegenwoordig ook collega Diederik van Egmond. Uiteindelijk
werd toch tot de koop besloten en daar heeft hij
geen spijt van gehad. ‘Mijn vader begon onmiddelijk met restauratie van het mooie pand. Kamer
voor kamer werden de orginele details met liefde
in ere hersteld.’
Het restauratieproces is nog steeds in volle gang
en omvat het gehele gebouw. Dat is gedaan met
volledig respect voor de oorspronkelijke opzet van
gevels tot interieur, zegt Diederik van Egmond. Zo
zijn de karakteristieke betimmeringen van traphek
tot kozijnen tot in detail hertimmerd. Het stuc-

werk en zijn ornamenten van de gevel zijn hersteld en het torentje is volledig gerestaureerd.
Bij de gevelrenovatie bleek achter het bord met
de naam Villa Oosteinde de oorspronkelijke naam
Mignon nog gewoon in de gevel gebeiteld te zijn.
Die naam werd direct in ere hersteld, maar dat leverde nog een heel dispuut op met de toenmalige

Het torentje
Het torentje van Villa Mignon is een statussymbool van de eerste orde. De grote huizen die in
die tijd werden gebouwd hadden bijna allemaal
een torentje. De één kon niet bij de ander achterblijven. Qua binnenruimte kun je er weinig mee,
maar aan de buitenkant ziet het er fantastisch uit.
Door de werking van de gebruikte materialen ging
het torentje in de loop der jaren steeds schever
staan, zonder overigens de reputatie te krijgen als
die van de Toren van Pisa.
Kort na het betrekken van het gebouw door Hans
van Egmond werd het torentje al eens rechtgezet,
maar dat bleek geen toekomstvaste operatie. In
2005 is de toren er helemaal afgehaald en grondig gerestaureerd met behulp van geavanceerde
technieken en met behoud van zoveel mogelijk
originele onderdelen. Het is in één woord prachtig geworden! De herplaatsing van de toren had
dan ook iets van de kroon op het werk zetten, al
blijven er nog tal van te restaureren zaken in en
aan het pand over. Voor een architectenbureau
is dat eerder een uitdaging dan een obstakel. Dat
geeft het werken in dit gebouw voor alle medewerkers een extra dimensie volgens vader Hans en
zijn broer Ben, de kinderen Britta en Diederik en
schoondochter Els die ook allemaal in het familiebedrijf en dus in Villa Mignon werken.
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Het Binnenhof, architectonische parel
op voormalig Brouwerterrein
Met de realisatie van het bijzondere woonproject ´Binnenhof´ kwam er een eind aan
een stukje lokale geschiedenis. Want deze
plek was tot die tijd het bedrijfsterrein van
de firma ‘Brouwer Tours’. Een puur Noordwijks bedrijf dat veel voor de plaats en de
plaatselijke bevolking betekent. Het bedrijfsterrein - in de volksmond ‘het Brouwerterrein’ genoemd – heeft lange tijd de gemoederen in Noordwijk Binnen bezig gehouden.
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Zowel de bedrijfsvoering als de verplaatsing van
Brouwer Tours waren nog al eens onderwerp van
gesprek in Noordwijk. We praten hierover met
John en Peter Brouwer, de twee directeuren van
het inmiddels landelijk bekende bedrijf dat nu op
bedrijventerrein ’s Gravendijck is gevestigd. “Elke
locatie geeft impulsen tot nieuwe groei”, vertelt
John Brouwer. “Dat was zo bij mijn grootvader, bij
mijn vader en nu ook weer bij ons.”

Brouwerterrein vanaf de Zeestraat
Het was in de eerste jaren van de vorige eeuw
dat er voor het vervoer van materialen volop
gebruik werd gemaakt van paard en wagen. De
grootvader van John en Peter, Piet Brouwer, beheerde aan de Voorstraat, vlak bij de Westeinderbrug, een stalhouderij met een achttal paarden.
Hij vervoerde van daaruit hooi, stro en graan voor
de landbouwers. Met de paarden werd toen ook
licht ploegwerk op de geestgronden gedaan. Met

Huizen aan de Zeestraat naast de ingang naar het bedrijf

de diverse wagens, in de volksmond paardenbrikken genoemd, werd het vervoer van bloembollen
een seizoensgebonden onderdeel van het bedrijf.
Het gezin Brouwer, toen bestaande uit vijf zonen
en zes dochters, werd een compleet familiebedrijf.
Het verzorgen van de paarden was een belangrijk
onderdeel van de werkzaamheden. Na de eerste wereldoorlog, werden er kleine vrachtwagens
aangeschaft. Al bleven paard en wagen tot in de
vijftiger jaren het vervoermiddel voor de bollen.
Eind jaren twintig kwam de eerste taxi en enkele
jaren later de eerste, overigens kleine, autobus.
Een in de Voorstraat gelegen bollenschuur werd
aangekocht om als garage dienst te doen. Transportbedrijf P. Brouwer & Zn groeide, en ging ook
verhuizingen verzorgen. De zonen specialiseerden
zich en dat resulteerde in de jaren vijftig van de
vorige eeuw in een opsplitsing tot drie zelfstandige onderdelen: het transport-, verhuis- en takelbedrijf, een bedrijf voor machinale grondbewerking
voor de tuinbouw, en het touringcar- en taxibedrijf. De vader van John en Peter, Cees Brouwer,
wierp zich op het personenvervoer en verhuizingen. Hiervoor werd de locatie aan Voorstraat 122
betrokken. Een garage voor twee autobussen met
werkplaats en een kleine kantoorruimte.
De martelaar van het Binnenhof
In de zestiger jaren werd de ruimte aan de Voorstraat 122 veel te klein voor het zich onder leiding
van Cees Brouwer Sr en zoon Peter zeer sterk ontwikkelende bedrijf. Meer werkruimte werd gevon-

DE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

den in een voormalig bloembollenbedrijf van Van
der Meer, gelegen tussen Bronckhorststraat en
Zeestraat. Daarbij kochten ze gelijk het bloembollenbedrijf Van Dobben de Bruin aan de Zeestraat
waardoor er ruimte kon worden gemaakt voor een
grote inrit in de Zeestraat. “Maar niet alle autobussen kwamen naar de Zeestraat: weet John Brouwer
te vertellen. “Het touringcarseizoen speelde zich
vooral af in de zomer en onze wagens overwinterden dan op talloze plekken in leegstaande bollenschuren.”
Peter Brouwer herinnert zich nu maar al te goed de
omstandigheden waarin het bedrijf terecht kwam.
“In een van de schuren aan de Bronckhorststraat
was een bedrijfje actief dat zich bezig hield met
het reviseren van automotoren. Zoals gebruikelijk
werden restanten olie en benzine eenvoudigweg
ter plekke achtergelaten zodat we te maken kregen
met totaal vervuilde grond. De omgeving stonk er
altijd naar een mengsel van olie en benzine.”
De buren van de Brouwers reageerden verschillend
op de toegenomen bedrijvigheid in de buurt.
Er waren er die steeds maar weer klaagden over
de overlast en van anderen werd juist veel vriendelijkheid ontvangen. Maar om één en ander in
goede banen te leiden werden de twee aangelegen
woonhuizen van familie De Ridder en de weduwe
Van Abswoude gekocht.
Het bedrijf groeide dus snel en nam veel lokale
werknemers in dienst. Denk hierbij aan mensen
als Rob Boyenk, Leo van der Zalm en Sonja van
der Niet.
Peter Brouwer: “Pauzes met koffie en sigaretten
werden gehouden in onverwarmde ruimtes maar
desondanks was er veel gezelligheid. Met respect
wordt gesproken over Noordwijker Gijs Zonneveld. Deze monteur was oorspronkelijk werkzaam
als lasser bij ijzerkunstenaar Bert Boot met zijn
atelier aan de Lijnbaanweg, vlak bij het Brouwer-

terrein. Enenmaal onder de hoede van de Brouwers werd Gijs Zonneveld een vertrouwde steun
en toeverlaat. Peter Brouwer: “We werkten in een
oude bollenschuur die we ‘de Kerststal’ hadden gedoopt. In die werkplaats was een veel te ondiepe
werkput en geen verlichting. Er stond steevast
een laagje water in. Daar verrichtte Gijs zijn werkzaamheden met een looplampje, natte voeten en
altijd in gebogen houding. In deze tijd zou dat
onmogelijk zijn. Maar Gijs Zonneveld deed zijn
werk zonder morren. In het belang van de onderneming. De barre omstandigheden accepteerde
hij als ware het normaal. Peter Brouwer met een
veelzeggende glimlach om zijn mond: “Voor mij
is hij de martelaar van het Binnenhof.”
Op een dag kwam voor de Gemeente Noordwijk
een unieke gelegenheid om van de nood een
deugd te maken. Toen Brouwers Tours na diverse
overnames van andere touringcarbedrijven uiteindelijk uitgroeide tot een nationale grootheid, werd
verhuizing naar een andere locatie noodzakelijk.
Het uitplaatsen van het bedrijf was steeds nadrukkelijker een grote wens van de omgeving, omdat
het grote aantal voertuigen regelmatig voor overlast en gevaarlijke situaties zorgde. Daarnaast was
er behoefte aan extra woonruimte in de dorpskern.
Brouwer Tours en Brouwer Taxi verhuisden uiteindelijk naar bedrijventerrein ´s Gravendijck.
En de gemeente Noordwijk werd de eigenaar van
´het Brouwerterrein´. Op een plek midden in het
oude dorp kwam zo een nieuwe bouwlocatie. De
plek die tot dan toe steeds het Brouwerterrein
was genoemd, kreeg een nieuwe toekomst als het
‘Binnenhof´. Het plan voorzag in diverse soorten woningen in het duurdere segment. En nu
biedt Binnenhof daardoor plaats aan bijna veertig
prachtige woningen.
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Het Binnenhof vergaarde inmiddels zelfs nationale bekendheid. Samen met de Maastoren in
Rotterdam en Mahler 4 in Amsterdam werd het
wijkje aan de Zeestraat genomineerd voor FHGvastgoedprijs 2010.
Om voor nominatie voor deze onderscheiding in
aanmerking te komen moesten de bouwprojecten
volgens de richtlijnen onder meer een gezonde
economische rol vervullen, aansprekende architectonische waarden vertegenwoordigen en voldoen aan bepaalde stedenbouwkundige eisen van
integratie in de omgeving. Initiatiefnemer achter
het Binnenhof, Sedos Vastgoedontwikkelingen,
moest in deze race de hoogste eer laten aan het
project ´de Maastoren´ in Rotterdam, maar kreeg
wel alle lof.
Le Clercq
Achter het Brouwer terrein bevond zich oorspronkelijk een aantal schuren en een hele grote bollenschuur. Daar was bollenkweker Jaap de Groot
actief, de zoon van Jacob de Groot. Omdat er meer
bollenkwekers met de naam de Groot in Noordwijk waren, en hij getrouwd was met een dochter
van Mulder, besloot hij zijn bedrijf ‘De GrootMulder te noemen. Eind jaren zeventig kwam er
een nieuwe eigenaar: Anton le Clercq, die weet
te vertellen dat de grote bollenschuur in 1901

A le Clercq vanaf de Lijnbaanweg
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werd gebouwd. Ook weet hij dat oorspronkelijk
de Woensdagse Wetering dwars door het terrein
liep. Aan beide zijde van deze waterweg waren bedrijfjes gevestigd. In 1910 werd de afwatering, die
helemaal doorliep naar het Sluispad, overkluisd en
veranderde de structuur van de omgeving. In 1978
zette de familie Le Clercq op deze locatie hun verlichtingsindustrie voort. “Daar beleefde we onze
beste jaren”, aldus Le Clercq. Het bedrijf breidde
zich uit en besloeg uiteindelijk zo’n 6000 vierkante
meter grond, waarop de le Clercqs ook een aantal
nieuw bedrijfshallen plaatsten. Een ervan bestaat
nog en biedt inmiddels ruimte aan turnvereniging
DOS. De anderen zijn allemaal afgebroken om

plaats te maken voor de huidige bebouwing. Op
het dak van één van de schuren stond ooit een ijzeren leeuw, vervaardigt door kunstsmid en buurman
Boot. Bij deze leeuw hoort een verhaal. Toen bollenkweker Jaap de Groot nog op het terrein huisde,
verzon een aantal mannen uit het dorp, tijdens een
bijeenkomst van de wekelijkse bollenbeurs in café
Royal aan Voorstraat, een stunt. Men liet de mensen in het dorp geloven dat het bedrijf van Jaap de
Groot-Mulder zich ging ontfermen over een oude
circusleeuw. De leeuw zou vanuit een ver land met
een vrachtschip meekomen om in de tuin van De
Groot–Mulder aan de Lijnbaanweg van zijn oude
dag te kunnen genieten. Het dorp geloofde dit

Rijp voor de sloop en een nieuwe invulling

verzinsel en veel mensen verdrongen zich achter
de omheining van de tuin om een glimp van de
circusleeuw op te vangen. Uiteindelijk moest worden toegegeven dat het beest niet bestond. Maar
als compensatie werd de eerder genoemde metalen kopie van een leeuw op het dak van de schuur
geplaatst. Le Clercq heeft het beeld nog een keer
laten restaureren en vandaag de dag siert het nog
het woonhuis aan de Lijnbaanweg.

FRaaie architectuur met stedelijke allure
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De R.K. Sint-Jeroenskerk met kleuren naar
een lichtere en warmere uitstraling
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Wie de dorpskern van Noordwijk-Binnen nadert ziet meteen twee markante herkenningspunten: de massieve toren van de Oude Jeroenskerk
en de spitse toren van de katholieke Sint-Jeroenskerk. Twee kerkgebouwen die hun aanzienlijke omvang te danken hebben aan de enorme
toeloop van bedevaartgangers naar de overblijfselen van de heilige Jeroen. Althans in het verleden, met name in de middeleeuwen. Het hoogtepunt van de Oude Jeroenskerk als bedevaartkerk lag vooral in de 15e en 16e eeuw. Met de Reformatie in 1573 kwam hieraan een einde.
Uitgezonderd een opleving voor de katholieke Sint-Jeroenskerk die aan het eind van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw weer grote
aantallen bedevaartgangers trok.
Gedenksteen
moesten hebben. Hij probeerde dit te
Na enkele eeuwen in schuilkerken te hebben gebereiken door met een minimum aantal
kerkt, kregen de katholieken in 1835 voor het
pijlers een zo groot mogelijke overweleerst weer een eigen kerkgebouw in de zogeheten
ving te krijgen. Het koor maakte daarwaterstaatsstijl. Vanaf toen werd ook de traditie
door, zeker in combinatie met de veel
van bedevaarten naar Sint-Jeroen weer opgepakt.
kleinere waterstaatskerk, een
Het jaar 1892 bracht de officiële erkenning als beimposante indruk. Pas in 1927 werd
devaartplaats door paus Leo XIII. Een gedenksteen
het waterstaatsgedeelte van de kerk
in het hoofdportaal herinnert daar nog aan. In dat
vervangen door een schip in neojaar werden ook de relieken van Jeroen – enkele
gotische stijl. Er werd op de hoek
eeuwen verborgen gehouden – overgebracht naar
van de oost- en zuidzijde een nieuwe kerktoren
de parochiekerk. Omdat het bestaande kerkgegebouwd die sterk afweek van het oorspronkelijke
bouw al snel te klein werd voor de vele bedevaartontwerp. Aan de voorgevel werd een beeld van
gangers, ontstonden plannen voor de bouw van
Sint-Jeroen, de patroon van de kerk, geplaatst. Zo
een volledig nieuwe kerk. Men nam daarvoor arkreeg de kerk aan de buitenzijde de vorm zoals wij
chitect Nicolaas Molenaar in de arm, een leerling
die nu kennen. Het koorgedeelte uit 1894, waarbij
van de bekende bouwmeester Pierre Cuypers. Motwee portalen en een sacristiegebouw aansluiten,
lenaar maakte een ontwerp voor een geheel nieuw
was inmiddels het oudste gedeelte van de kerk gekerkgebouw in neogotische stijl. Om financiële
worden.
redenen kon slechts een gedeelte van zijn plan
worden uitgevoerd. De bestaande waterstaatskerk
De ziel van Noordwijk
bleef bestaan, maar aan de achterzijde werd een
Ondanks het feit dat de katholieke Sint-Jeroensnieuw koorgedeelte gemaakt dat - verbonden met
kerk vergeleken met de Oude Jeroenskerk een
het bestaande gebouw - in 1894 werd voltooid.
relatief jong kerkgebouw is, zijn in de loop van
Molenaar slaagde er in enkele van zijn principes in
zijn geschiedenis tal van restauratiewerkzaamhehet koor uit te werken. Zijn uitgangspunt was dat
den nodig geweest. In de periode 2000 tot 2010
zoveel mogelijk kerkgangers uitzicht op het altaar
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Waterstaatkerk met koor, 1894 - 1926

Schip met toren vanaf 1927

De oorspronkelijke kleuren blootgelegd

werden zowel de toren als de gevels onder handen
genomen. En nu is ook het interieur aan de beurt
voor renovatie.
Volgens pastoor Blokland is die noodzaak te renoveren, terug te voeren op een aantal zichtbare en
onzichtbare oorzaken. Ten eerste: het kerkgebouw
heeft te maken met optrekkend vocht, waardoor
de verf op verschillende plaatsen is gaan bladderen en er scheuren in de wanden zijn gekomen.
Ten tweede: het liturgisch centrum vertoont plekken van slijtage en heeft nogal wat ongelijke niveaus. Ten derde: het kleurgebruik wordt als grauw
en somber ervaren. Bij de laatste grote wijziging in

de jaren zeventig kregen de zuilen met kolommen
een donkergroene en de wanden een lichtgroene
kleur. Zij missen daardoor de warme uitstraling,
die men wel ervaart in het priesterkoor door het
licht wat via de gebrandschilderde ramen binnenkomt. En tot slot: de kerk doet bij binnenkomst
vrij rommelig aan. Er zijn te veel losse elementen
die de ruimte vullen.
Om dit alles aan te pakken is in de loop van 2010
een plan opgesteld voor het vernieuwen, aanpassen en herstellen van diverse aspecten van het
interieur. Daarbij behoort een kleurenplan dat na
overleg, met instanties als het Bisdom Rotterdam,
in december 2010 definitief is vastgesteld.
De restauratie moet sowieso leiden tot een lichtere
uitstraling in het gebouw. Een volledig herstel van
het vroegere interieur is echter om financiële redenen niet mogelijk. Bovendien was in het verleden
geen sprake van één interieur. Bij onderzoek van
oude afbeeldingen is gebleken dat versieringen op
zuilen, wanden en gewelven nogal eens varieerden. De meeste versieringen zaten in de ruimte bij
het priesterkoor – het gedeelte uit 1894. Om een
indruk te krijgen van het vroegere kleurgebruik is
in dat gedeelte van de kerk een onderzoek ter plekke verricht. Op enkele plaatsen, zoals op zuilen en

wanden, werden vroegere lagen blootgelegd. In
een portaal aan de zuidzijde – niet toegankelijk
voor publiek – bleken de oorspronkelijk toegepaste kleuren nog steeds zichtbaar te zijn.
Deze bevindingen zijn inmiddels uitgewerkt in
een kleurenplan. Besloten werd één travee in de
kerk te schilderen in de voorgestelde kleuren om
te kunnen beoordelen of deze goed uitkomen. Zo
gezegd, zo gedaan en nadat de steigers weg waren,
viel gelijk op hoe dat nieuw geschilderde deel van
de kerk een lichtere uitstraling had. Men heeft verticale banen in donkerrood, okergeel en een enkele ook in groen geschilderd. Aan de onderkant

Interieur uit de jaren ’30
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Interieur vanaf ’70 met proefgedeelte in oude kleuren
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De sacristie, onbekende kamer in de kerk

van die banen zijn abstracte vormen aangebracht,
afgeleid van een oorspronkelijk ontwerp, die de
kolom als een band omsluiten.
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De sacristie (afgeleid van het Latijnse sacrum = heilig) van de R.K. Sint Jeroenkerk
is voor de meeste mensen een ruimte waar
ze nooit zullen komen. Wat gebeurt daar allemaal? Hoe ziet het eruit? En mag ik daar
wel komen? Voor het antwoord op die vragen
maakten we een afspraak met pastoor Theo
Blokland.

Volgens pastoor Blokland wordt binnenkort ook
het priesterkoor aangepakt. Het nieuwe ontwerp
zal wat betreft hoogte en kleuren veel beter gaan
aansluiten bij het bestaande hoofdaltaar. Door
aanpassingen in het hoofdportaal en achterste
deel van de kerk wil men het interieur van de
kerk beter zichtbaar maken, ook voor bezoekers
buiten de openingstijden. Het interieur krijgt bovendien nieuwe afbeeldingen van Jeroen erbij. De
Noordwijkse schilder Daniël Tavenier is bezig met
het in beeld brengen van het leven van Jeroen in
een zevenluik. Het eerste schilderij in deze serie is
tijdens het Sint-Jeroensfeest in september 2010 al
onthuld. Het zal ongetwijfeld bijdragen aan een
kleurrijke verlevendiging van Sint-Jeroen als de
‘ziel van Noordwijk’.

Deel van het zevenluik van
Daniël Tavenier

Lavabo (wastafel)
met de heilige Jeroen
als patroon

Recontructie in abstracte vorm

De travee
volgens het
nieuwe
kleurenplan

Kraan in Art Deco stijl
in de vorm van een pauw
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De sacristie binnenlopend voelen we direct dat dit
niet zomaar een ruimte is. Er hangt, lijkt wel, een
speciale gewijde sfeer. De geur van wierook waart
door de lucht en ook de lichtval doet speciaal aan.
De eerste vraag aan de pastoor is: ‘Wat gebeurt er
allemaal in de sacristie?’
‘Allereerst’, zegt hij, ‘is dit de plek waar de voorbereidingen plaatsvinden voor een viering in de
kerk. In dit vertrek bekleedt de priester en/of diaken zich met de liturgische gewaden en hij begeeft
zich van hieruit naar de ‘ambo’ of het altaar voor
de eucharistieviering c.q. de gebedsdienst.’ De
woorden van de pastoor klinken plechtig, passend
bij de entourage. Tijdens de verdere rondgang
wordt de sfeer echter allengs minder officieel.
We staan stil voor de wastafel, waar de priester
voor en na de dienst zijn handen wast. Ook dat is
een ceremonieel gebeuren met speciale gebeden.
Deze wastafel is een artistiek, in Art Deco stijl, ontworpen geheel. Het water komt uit de bek van een
dier, zo te zien een pauw. Blokland vertelt dat de
pauw voor vernieuwing staat, eeuwig leven, onsterfelijkheid en opstanding’. De ombouw van de
wastafel is betegeld met groen gevlekte tegels die
goed passen bij het geheel. Aan weerszijden hangen twee handdoekjes om te gebruiken voor en
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na de dienst. Erboven staat: Ante Missam en Post
Missam, (voor en na). In de loop der tijden, de
sacristie dateert van 1894, is wat kalkaanslag op de
‘kraan’ en in de bak gekomen. Het blijft echter een
bijzonder object.
Dan opent de pastoor aan de zijwand een paar
grote, hoge en brede deuren en toont ons de liturgische gewaden. Prachtige, soms met gouddraad
geborduurde kazuifels en gebedsmantels in rood,
groen, grijs en wit. Op onze vraag waarom alles
zo rijk versierd is, antwoordt de pastoor dat dit is
om te benadrukken dat het niet zomaar kleding is.
“Het is kleding die gebruikt wordt om het Woord
van God in te verkondigen. Hetzelfde geldt ook

voor het zogeheten ‘vaatwerk’: de kelk, de pateen
en het lepeltje waar men in de eucharistieviering
de druppel water mee in de wijn doet. Deze zijn
voorzien van goud of van een laagje goud. Dit ook
weer om onze eerbied voor God te benadrukken.”
Paramenten
Aan de achterwand komen we bij een brede kast
die tevens als tafel dient. “Dat is de credens”, zegt
Blokland. “Oftewel, het meubel waarin de gewaden worden bewaard.” In feite is het een ladekast
met extreem brede en ondiepe laden waarin de gewaden plat liggend worden bewaard. Het meubel
is ongeveer één meter tien hoog, zodat de gewaden

Strikte voorschriften voor de inrichting
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die er bovenop liggen gemakkelijk door de priester kunnen worden aangetrokken. Vroeger werden
deze gewaden door de koster dan ook over elkaar
heen in de juiste volgorde op de credens klaargelegd. “Van boven naar onderen: amict, albe, cingel, stola, kazuifel”, somt de pastoor op. “Maar nu
gebruik ik niet alles meer. Eigenlijk alleen de albe,
die ik zelf pak. De stola en het kazuifel worden
door de koster klaar gehangen.”
Blokland vertelt verder dat het interieur van een
sacristie in alle kerken ongeveer hetzelfde is omdat er strikte voorschriften voor de inrichting zijn.
Zo moet er een plaats zijn waar de voorganger zijn
handen kan wassen en afdrogen. Dat is die mooie
Art Deco kraan. Daarnaast zijn er verschillende
opbergmeubelen voor boeken. Er staan kasten en
de credens voor paramenten. (Paramenten zijn in
de Rooms-katholieke Kerk alle liturgische voorwerpen die van textiel zijn vervaardigd.)
Ook de misdienaars en acolieten, die de priester
helpen tijdens de viering, gebruiken de sacristie
om hun kleding aan te trekken. Oud-misdienaars
vertelden ons dat de pastoors vroeger nogal streng
waren. Je moest je snel verkleden en doodstil zijn
terwijl je het begin van de dienst afwachtte. Tegenwoordig wordt er wel gepraat en gelachen.
Maar voordat iedereen de kerk in gaat, wordt er
een buiging gemaakt voor het kruis. Pas nadat de
bel wordt geluid, begint de dienst. We zien het
voor ons. De rode pluche stoelen langs de kant en
de dikke liturgische boeken in de sacristie hebben
het waarschijnlijk al honderden keren gezien.
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De Poort van Kleef
De Poort van Kleef in de Douzastraat, voormalig hotel, café, restaurant, feestzaal en
wat al niet meer, is een begrip in Noordwijk.
Zoals de Douzastraat ook een begrip is, al
heet die straat pas vanaf het einde van de
negentiende eeuw zo. Voor die tijd stond het
bekend als de Gouden-kettingbuurt, naar
verluidt vanwege de vele zeer goed lopende
touwslagerijen die het de eigenaars mogelijk
maakte hun vrouwen met goud te behangen.
Burgemeester Mr. Hendrik van Limburg Stirum voerde in 1886 in Noordwijk straatnamen en huisnummers in en zo was “De Poort
van Cleef” plots gelegen aan de Douzastraat
nummer 5.
De herkomst van de naam “Poort van Kleef” moeten we in Amsterdam zoeken. In 1868 werd door
de gebroeders Hulscher een overeenkomst aangegaan met de heer Heineken, eigenaar van bierbrouwerij De Hooiberg. Een zeer oud bedrijf, waarvan
de naam al in 1675 bekend was. Onder de naam
“Gebroeders Hulscher” waren zij van plan een
bierhuis te openen op de Nieuwezijds Voorburgwal, vlak achter de brouwerij. Er zou natuurlijk
bier worden geschonken van De Hooiberg. Bij de
noodzakelijke verbouwing werd in een muur een
oude gevelsteen gevonden. Hierop stond een voorstelling van verschillende gebouwen in de stijl van
Oud-Neurenberg en daaronder het opschrift: “Die
Port van Cleve”. De broers besloten daarop het
nieuwe bierhuis deze naam te geven. Het woord
‘poort’ staat hierbij niet voor een doorgang, maar
voor de middeleeuwse betekenis van het woord:
versterkte stad.
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Een uithangbord als aanduiding voor de Poort van Kleef. De naam is nu nog boven de voordeur te lezen
In 1870 werd het bierhuis Die Port van Cleve geopend en vanaf het begin was het daar erg druk.
De goede naam van De Poort, zoals het bierhuis
inmiddels in de volksmond werd genoemd, verspreidde zich snel. Overal in het land ontstonden
drankenzaken, bier- en koffiehuizen onder de
naam Die Port van Cleve. In augustus 1872 maakten de Gebroeders Hulscher in een advertentie
bekend dat alle soortgelijke bedrijven met deze
naam, niets met hun zaak van doen hadden. Zij
vonden namelijk dat “een goede vlag geen slechte
lading moest dekken”.
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De Poort van Cleef (oorspronkelijke schrijfwijze)
in Noordwijk was dus één van de vele herbergen,
café’s, slijterijen die zijn naam ontleende aan het
Amsterdamse bierhuis. Dat Alfred Heineken later
in Noordwijk is komen wonen, heeft hier niets
mee te maken. Misschien heeft hij ooit wel eens
een borreltje in De Poort van Kleef gedronken.
De puikste bieren
Sinds een paar jaar heeft De Poort van Kleef weer
de woonfunctie die het voorheen ook moet hebben gehad. Maar in die tussenliggende periode
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heeft het uit twee panden bestaande gebouw van
alles meegemaakt!
In ieder geval verhuist in 1888 de heer K. Ham
van Café Laiterie naar Douzastraat 5 in Noordwijk-Binnen. Waar hij een nieuw café De Poort
van Kleef opent: “hetgeen op denzelfden voet als
De Laiterie zal worden geëxploiteerd. Zich beleefd
aanbevelende in zijne nieuwe Zaak, waar steeds de
puikste Bieren enz. voorhanden zijn, teekent hij
zich hoogachtend, UEd. Dw. Dienaar, K. HAM.”
aldus een bekendmaking in het Leidsch Dagblad
van 9 juni 1888.
Daarvoor was “De Poort van Cleef” (met een ‘C’
i.p.v. de latere ‘K’) al op het adres Douzastraat 3
bekend als Slijterij en Wijnhandel, tevens Handel
in Bieren en Bronwateren. In 1932 is op Douzastraat 3 ook de comestibleszaak van A.G. van Rijn
gevestigd, die beleefd zijn ‘Prima Ontbijtkoek en
Snijkoek’ aanbeveelt.
Van een mooie foto van het pand met een aantal
mannen en vrouwen en een paard en wagen uit
het begin van de 20e eeuw, weten we dat K. Ham

toen nog steeds de exploitant was van een inmiddels zeer uitgebreid assortiment.
In het Leidsch Dagblad van 10 juni 1939 staat
een advertentie waarin “De Poort van Cleef”, met
woonhuis en erf, Douzastraat 5, Noordwijk, door
Notaris Mr. C. Punt, publiek te koop wordt aangeboden. Het perceel is 2,55 are en het pand bevat
gelagkamer, 2 kamers, keuken, kelder, loods, boven: vergaderzaal, 3 kamers en zolder. Het is tot
30 december 1940 verhuurd aan J.M. Vos voor fl.
522,- per jaar.
Zoveel is duidelijk dat de families Ham, Jongerheld, Vos en Wijsman, de laatste tot 2006, het
pand op de ene of de andere wijze hebben geëxploiteerd. Volgens overlevering heeft een gedeelte
van het gebouw ooit zelfs als rijwielstalling dienst
gedaan.
Veel ‘Noordwijk-Binders’ kennen het horecabedrijf niet alleen van buiten, maar ook van binnen.
Het heeft dan ook meer dan eeuw bestaan. Men
kwam er voor bruiloften en partijen en de laatste jaren ook steeds vaker voor een koffietafel na
de begrafenis. Een ietwat droevige, maar wel passende metafoor voor het bestaan van De Poort van
Kleef als horecabedrijf.
De verbouwing
In 2006 kunnen Hugo en Helen de Bruijne De
Poort van Kleef kopen. De familie Wijsman, enigszins op leeftijd, kan geen goede opvolging vinden
en biedt het hotel-restaurant te koop aan. Een
uitdaging voor Hugo en Helen de Bruijne om van
dit pand één woonhuis te maken. Één waarin de
historie wordt gekoesterd en gerespecteerd, maar
waar wel volgens de huidige comfortstandaarden
geleefd moet kunnen worden. En dat samen met
de kinderen van de De Bruijne’s: Hidde en Maarten en de tweeling Kiki en Anouk.
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die in de nok over de hele breedte van het gebouw
loopt, dwars door alle kamers heen. Een deel daarvan is rijk afgewerkt en lag waarschijnlijk in het
zicht. Mogelijk was daar ooit een ontbijtzaal.
Door een verschuiving van de achtergevel ligt een
deel van de oorspronkelijke feestruimte nu buitenshuis en is gepromoveerd tot terras.

nen geen unicum is. Voorstraat 48, 69 en 111 zijn
bijvoorbeeld ook opgebouwd uit twee oudere panden. De reden voor dergelijke samenvoegingen
kan gezocht worden in het economische tij. Als
het slecht gaat komen panden leeg te staan, zodra
het tij ten goede keert kunnen panden voor een
prikkie worden gekocht en samengevoegd tot één
groot gebouw.
In de huidige Poort van Kleef verhult een pleisterlaag de bouwsporen van gewijzigde vensteropeningen en dichtgezette voordeuren. In de voorgevel vallen direct de verschillende formaten van
de vensteropeningen op. Voor een café-restaurant
zijn de plafonds van de beneden- en eerste verdieping aan de lage kant. Maar in de verbouwing
van horecabedrijf naar woonhuis, is er alles aan
gedaan om hoogte te winnen.

Bijzonder: een apart toilet voor dames en heren
Hugo en Helen zitten vol ideeën over hoe ze het
“project” te lijf zullen gaan, maar weten ook dat
dit een klus is die je niet met z’n tweeën in een
aantal weekenden doet, maar dat er deskundigen
aan te pas moeten komen. Thijs de Ruiter wordt
hun restauratie-architect en met hem gaan ze aan
de slag om hun plannen en ideeën in daden om
te zetten.
Het grote pand is feitelijk een samenvoeging van
twee oudere panden, hetgeen in Noordwijk-Bin-

Het resultaat heeft inmiddels al in Eigen Huis en
Interieur, het belangrijkste woonblad van Nederland gestaan en ook SBS6 heeft in haar programma Huizenjacht een groot deel gewijd aan de metamorfose van het huis aan de Douzastraat . Want
je kunt inderdaad spreken van een totaal nieuw
woonhuis, maar gelukkig, alle veranderingen hebben de geschiedenis geen geweld aangedaan.
In de nieuwe situatie is vrij baan aan het buitenlicht gegeven. Beneden grote raampartijen
en boven een aantal lichtkoepels, veranderen de
voorheen ietwat sombere vertrekken in vrolijke
woon- en leefruimten. Centraal op de begane
grond was de feestzaal. De tapkast van vroeger
staat er nog en doet nu dienst als meubel dat de
ruimte breekt. De bierkranen staan decoratief te
glimmen, maar er worden geen vaten bier meer
op aangesloten.
Het dames- en herentoilet hebben hun functie behouden en dat blijkt in de praktijk een prettige
luxe en tegelijk een curiositeit: een gewoon woonhuis met een apart toilet voor mannen en voor
vrouwen.
Een heel nieuwe trap leidt naar de eerste etage
waar de hotelkamers waren gesitueerd. Dat zijn
bepaald geen grote zalen geweest.Integendeel. Een
gast kon er zijn kont nauwelijks keren. De gangen waaraan de kamers lagen zijn intact gebleven,
maar de kamers zelf zijn voor een deel bij elkaar
gevoegd. Wat ook gebleven is, is de kapconstructie
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De modernisering is nog niet voor 100 % voltooid en het is maar de vraag of dit
ooit het geval zal zijn. Hugo denkt dat er in zo’n huis altijd wat te doen is en vindt
dat ook de charme van het pand. Helen kan na haar intensieve bemoeienis met de
verbouwing haar ‘woonwebwinkel’ weer nieuw elan geven. In zo’n prettige woon- en
leefomgeving doe je daarvoor vanzelf inspiratie en ideeën op.

Het voetbooggilde van Sint Joris
De Broederschap of Gilde van Sint Joris te Noordwijk is het oudste voetbooggilde in Nederland en kent een ononderbroken bestaan sinds de
oprichting in de periode 1375-1380. Al vanaf het jaar 1550 is de Broederschap gevestigd op de huidige locatie aan de Offemweg te Noordwijk.
Naast de Schuttershof met de zo karakteristieke 26 meter hoge schietpaal en de eeuwenoude linden, bevinden zich op deze plek nog de vlakke
schietbaan, het Gildehuis uit circa 1710 met dienstwoning (herbouwd in 1925) en een kegelbaan (van 1867 en herbouwd in 1967). Het geheel
is aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht, terwijl het ensemble van de Schuttershof en het Gildehuis met Doelenzaal als Rijksmonument
is geregistreerd.
Het Gilde is een gesloten elitesociëteit en maakt
daarom veel mensen nieuwsgierig. Neemt niet
weg dat de Broederschap of het Gilde van Sint Joris Doelen door de lokale gemeenschap wel wordt
beschouwd als een belangrijk onderdeel van
Noordwijks cultureel erfgoed.
Het huidige terrein werd zo rond 1550 als zodanig
in gebruik genomen. Het heeft de grootte van twee
‘hont’ land. Dat is bijna drieduizend vierkante meter. Het wordt omzoomd door leilinden zoals we
die ook in de Voorstraat tegenkomen. Deze karakteristieke bomen zijn naar alle waarschijnlijkheid
ruim honderdtachtig jaar oud. De huidige Gildeleden beseffen de waarde van deze omzoming. Op
een terrein naast de Schuttershof staan inmiddels
diverse bomen die in de loop der jaren bij allerlei
gelegenheden door leden zijn geschonken, zodat
bij het onverhoopt uitvallen van een ‘oudje’ er
een jonger exemplaar klaar staat. Maar dan wel
één die ook al op respectabele leeftijd is.
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Oorspronkelijk was het Gilde een schutterij die
het dorp diende en voor de veiligheid zorg droeg.
‘De Broederschap of Gilde van Sint Joris’ lijkt,
naar aanleiding van een bewaard gebleven akte,
in 1477 officieel te zijn opgericht. Maar er zijn
ook aanwijzingen dat het Gilde al vanaf ongeveer
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1380 actief is. Daarmee is het Noordwijkse schuttersgilde het oudst bekende, nog bestaande voetbooggilde in Nederland.
De heer Dingeman Kleyn heeft een boek geschreven over het Gilde met de titel: ‘Het Gilde, een
levend monument’. Hij beschrijft daarin de tradities, reglementen, bezittingen en achtergronden
van de schutterij. Het boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 525-jarig bestaan van het Gilde
en bevat ook een annonce van ZKH Prins Bernard
met een gelukwens.
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Tegenwoordig heeft het Gilde uiteraard geen veiligheidstaak meer en de doelstelling is dan ook
aangepast. In zijn huidige vorm wil het Gilde
vooral de tradities in ere houden en de bezittingen
van de Broederschap beheren. Bij de bezittingen
horen zes zogeheten rederijkersblazoenen, afkomstig van de vroegere Noordwijkse rederijkerskamer
‘Lelie onder de Doornen’. Dingeman Kleyn vertelt
dat als een Rederijkerskamer een ontvangst of feest
organiseerde, de Kamer die als gast werd ontvangen altijd een blazoen als cadeau meenam. Kleyn

‘Privatieve Jagt’ van koning Willem I
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vergelijkt het met het uitwisselen van vaantjes in
deze tijd. In de schatkamer van het Noordwijkse
Gilde bevindt zich het, inmiddels al drie keer gerestaureerde oudste blazoen van Nederland. Het
stamt uit 1550 en het verhaal gaat dat de Noordwijkse schrijver Jan Kloos dit blazoen heeft weten
te redden uit de handen van een hondenslager,
die het blazoen niet op de juiste waarde wist te
schatten en weg wilde gooien.
Het Gilde heeft ook andere waardevolle erfstukken uit het verleden. Waaronder een verzameling
schutterswapens uit de 16de en 17de eeuw en een
fraaie collectie oude voetbogen. De oudste voetboog stamt uit 1515. Ook bijzonder is de gecanneleerde stoel uit eind 16de eeuw, alsmede een
beeldje van Sint Michaël uit de 15e eeuw.
Naast het beheren van de bezittingen heeft het
Gilde de functie van sociëteit. Uiteraard staat het
in ere houden van de Gildetradities hierbij hoog
in het vaandel. Eén van die tradities is de regel
dat de sociëteit niet bij elkaar komt wanneer er
een broeder is overleden in de periode tot na de
begrafenis. Toen Prins Bernard overleed moest dus
geduld worden betracht omdat daarbij een lange
periode van rouw moest worden gerespecteerd.
Lid worden van het gilde ging in vroeger tijden
niet zomaar. Volgens oude overgeleverde reglementen mochten slechts ‘nutte ende bequame
lieden uit het balliuscap Noertich, Noerticherhout
en het Langhevelt’ lid zijn van het schuttersgilde. Niettemin is in de loop der eeuwen ook veel
belangstelling van buitenaf geweest. In het begin van de 15de eeuw is bijvoorbeeld Jacoba van
Beieren verschillende keren op de houten vogel
komen schieten. Ook Koning Willem I heeft het
Noordwijkse Gilde bezocht en bleef erelid tot aan
zijn dood in 1843. In het meer recente verleden
werd ZKH Prins Bernhard, in het jaar 1978, tot erelid benoemd.
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Nog steeds schieten de leden van het Gilde gedurende de zomermaanden elke vrijdagavond met de
middeleeuwse voetboog op de houten ‘gaay’, die
op een 26 meter hoge schietpaal wordt bevestigd.
Het schieten om ‘zilveren prijzen’ behoort tot de
belangrijkste tradities.
Van oudsher wordt ook het ‘Koningsschieten’ zeven keer per jaar op de agenda geplaatst. Als teken
van waardigheid ontvangt de Koning een ‘zilveren
gaay’ versierd met de beeltenis van Sint Joris. Een
onderscheiding die men vervolgens bij plechtige
gelegenheden verplicht is te dragen.
Rederijkersblazoen
Sint Michaël uit de 15e eeuw

Het gilde kiest uit hun midden een Deken die de
hoogste gezagsdrager is. In het verleden was er
binnen het Gilde sprake van interne rechtspraak
en men had daartoe een eigen benoemde schout.
Heden ten dage is de koning slechts ‘betrokken’
als er bij het schieten recht dient te worden gesproken.
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Tot slot vertelt Dingeman Kleyn nog een historische bijzonderheid: ooit kende het Gilde namelijk
een knecht, genaamd ‘Jan Pieterszoon’. Van 1610
tot 1629 was hij schietmeester en Doelenknecht.
Op een dag werd hij koster van de Grote kerk en
moest hij de klok gaan luiden. Al bij zijn eerste optreden als klokkenluider viel de klepel uit de klok.
De gemeenteleden klaagden steen en been over
zoveel onkunde. De schout moest er aan te pas
komen. Die stelde vast dat het niet had gelegen
aan de onhandigheid van de Doelenknecht, maar
dat de leren riem waaraan de klepel was opgehangen half was doorgesneden. Jan Pieterszoon werd
waarschijnlijk slachtoffer van een jaloerse baljuw
die zich voorbijgelopen voelde.
Houten ‘gaay’ op 26 meter hoge schietpaal
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Nieuw van buiten, oud van binnen
Noordwijker in hart en nieren, Walter van
Abswoude, woont met Cecilia van Abswoude-van der Slot in het huis van zijn ouders
en grootouders aan de Offemweg 81.
Het huis is vermoedelijk ergens tussen het
einde van de zeventiende eeuw en de tweede
helft van de achttiende eeuw gebouwd. De
huidige generatie heeft het echter onder architectuur vernieuwd.
“Nodig”, vertelt Walter van Abswoude,
“want we konden bijvoorbeeld met een puinvork moeiteloos de fundering uitsteken.”
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Het gerenoveerde pand staat er prachtig bij op de hoek van de straat
“Mijn vader, Jan van Abswoude, is in dit pand
geboren in 1888. Zover ik het terug heb kunnen
vinden, kocht mijn grootvader, Walterus van
Abswoude, het in 1865 via een veiling. Mijn vader
nam het over van zijn moeder en ik, als enig kind,
kocht het weer van mijn vader”.
De constructie van de zoldervloer van licht gedimensioneerde grenenhouten balken waarop direct
de vloerplanken zijn gespijkerd (de zogenaamde
‘enkelvoudige balklaag’), komt rond het begin van
de 17e eeuw in zwang en wordt in de 18e eeuw algemeen toegepast. Uit die tijd stamt het huis dus,
volgens Van Abswoude.
“Voor 1850, weten we, was hier een mandenmaker gevestigd”, vervolgt hij. “Mijn oma had in het
voorkamertje een klein winkeltje met garen en
band. Als je door de voordeur naar binnen ging,
stond je gelijk in de winkel. Je had toen een voorDE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

huis en een achterhuis. Verder stonden er een paar
schuren en er was ook nog een ander huisje aan de
zijkant tegenaan gebouwd. Vroeger liep hier een
vaarslootje van het Westeinde tot aan ons huis. Zo
was het perceel met een bootje bereikbaar, maar
dit was ver voor mijn tijd.”
“Nadat ik met Cecilia trouwde zijn we direct in
het ouderlijk huis getrokken. Mijn ouders kregen
een aanleunwoning in Groot Hoogwaak. Voordat
we erin trokken hebben we het naar ons zin gemaakt met een kleine opknapbeurt. Zo hebben we
nog een jaar of vier in het oorspronkelijke huis
gewoond. Onze dochter Esther is hier geboren.
Dochter Evelien is in het nieuwe huis geboren.
Al die tijd waren er al wel plannen om iets nieuws
te bouwen met meer comfort. Het huis was nog
zo ouderwets! Bij de gemeente hebben we nagevraagd wat de mogelijkheden waren. Ze vertelden

ons dat er nieuw gebouwd kon worden, maar dan
moesten we ongeveer drie en een halve meter naar
achteren met het hele huis. Daar hadden we geen
trek in. Het enige alternatief was verbouwen. We
hebben een architect in de arm genomen en gevraagd wat er vanuit de bestaande situatie mogelijk was. Heel wat, bleek. Hij heeft er in onze ogen
iets moois van gemaakt.”
Jeruzalemsveren
In 1975 hebben de Van Abswoude’s zelf het grootste deel van het huis heel voorzichtig met de hand
afgebroken. “Met een puinvork kon je in één keer
de fundering eruit steken, zo ondiep zat de onderkant van die fundering”, schetst Walter. “We
hebben toen een hele nieuwe fundering gelegd en
het hele huis opnieuw ommuurd met een geheel
nieuw achterhuis. De architect had de woning
zo getekend dat het mooiste gedeelte in de oude
woonkamer behouden bleef. Zoals de houten
wand met de glazen kast, de bedstede, de tegelwand, het pafond en de grenen balken.
De originele muur met tegels, waar vroeger de
open haard was, hebben we afgebroken tot aan de
bovenkant van de tegels. En vervolgens opnieuw
gemetseld. Ter ondersteuning van die muur en
voor het nieuwe achterhuis hebben we een heelsteens muur gemetseld. In de oude houten balken
waren de scheuren dicht geplamuurd. Het heeft
me dagen gekost om dat plamuur er weer uit te
krijgen.”
Op de plek waar vroeger de open haard zat heeft
Van Abswoude een nieuwe schouw gebouwd. Aan
de uitgesleten slingerplekken op de tegels kun
je nog zien waar vroeger de ketel aan de ketting
hing. De tegeltjes kwamen overigens pas te voorschijn nadat hij heel secuur drie lagen behang had
afgeweekt.
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Fraaie tegelafwerking die vermoedelijk dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw
De fraaie tegelafwerking dateert vermoedelijk uit
de eerste helft van de achttiende eeuw. Centraal
is een tableau met tegels geplaatst die zijn voorzien van een diagonaal decor, in dit geval zogeheten ‘Jeruzalemsveren’. Dat zijn tegels met twee
hoekmotieven, waarvan het grootste hoekmotief
het centrale motief vormt van die vier tegels. Aan
weerszijden van het tableau bevinden zich twee
banen Delftsblauwe tegels. Het hoekmotief daarvan is een zogenaamd ‘spinnetje’. Het tableau is
aan weerszijden afgesloten door een smal tableau
(één tegel breed) waarop een druivenrank met
vogels en insecten is te zien. Deze tableaus zijn
spiegelsymmetrisch opgesteld. Opvallend is dat
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op de Delftsblauwe tegels steeds een variatie op
hetzelfde onderwerp staat: ‘herders op het land’.
Voor de resterende tegelafwerking van de muur
lijkt gebruik te zijn gemaakt van oudere tegels met
diverse decors.
Het aanbrengen van deze tegelafwerking kan overigens verband houden met een verbouwing die
rond de eerste helft van de achttiende eeuw kan
hebben plaatsgevonden, waarbij de voormalige
bedstedenwand is geplaatst. Ook zo rond de eerste
helft van de 18e eeuw. Het is ook mogelijk dat de
tegelafwerking en de bedstedewand bij de bouw
van het pand zijn aangebracht. Zeker is in deze
niets.

hoornen des overvloed te zien. Het kapstel is
gemaakt in de tweede helft van de negentiende
eeuw.
Binders en Zeeërs
Het opzetten van een kanten kap was nog een heel
werk, verhaalt Van Abswoude. “Eerst werd er midden op het hoofd een scheiding in het haar en een
platte knot achter op het hoofd gemaakt. Vervolgens werden met een band de zwarte ondermuts

Kanten kap met rouwopmuts van grootmoeder
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Wel bekend is dat een kanten kap met een zogeheten rouwmopmuts van grootmoeder Maria van
Abswoude-Brederode moet zijn geweest. Kap en
muts hangen ingelijst als foto aan de muur. Het
betreft een lange witte Rijnlandse kap die met de
hand is geklost. De bol aan de achterkant en de
zijkanten zijn van tule, dat met de hand is geborduurd. De kap, waaronder een zwarte ondermuts
werd gedragen, droeg grootmoeder alleen op zonen hoogtijdagen.
Als iemand in de rouw was droeg men een rouwmopmuts. Aan de breedte van de rand kon je zien
hoelang iemand in de rouw was. Deze mopmuts
droeg men zonder oorijzer en mutsspelden. De
wieken werden vastgezet met een speld.
In Museum Oud Noordwijk zijn – naast oud garen en band uit grootmoeders winkel – ook gouden oorijzers met toebehoren te bezichtigen van
grootmoeder Abswoude. Ze liggen in de zogeheten
‘bedsteevitrine’ van het museum. Op de ‘boeken’
van het oorijzer en de mutsspelden zijn gouden
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en de gouden oorijzers op het hoofd bevestigd. Op
of iets achter de ‘boeken’ rustten de zijnaalden. En
pas daarna kon de witte kanten kap over het geheel heen. Aan de achterkant werden de bandjes
in de nek aangetrokken, gestrikt en naar binnen
gestoken. De kanten kap zette men vast door de
mutsspelden te rijgen door de kap, dan door het
stangetje van het boek en vervolgens weer door
de kap. Alleen de kop van de mutsspeld blijft zo
te zien. Aan de onderkant van het boek werden
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zogeheten boekbellen gehangen. Tot slot gingen
dan bloedkoralen oorbellen in de oren. Bij klederdracht werd in Noordwijk geen make-up aangebracht.”
Wanneer Walter van Abswoude vertelt over zijn
huis, zijn familie en de tradities, blijkt hij een
echte Noordwijk Binder. “Ik heb hier de ruimte
met uitzicht op het bos van de Graaf van Limburg
Stirum”, zegt hij enthousiast, “maar aan de andere
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kant loop ik zo naar de winkels in de Kerkstraat.
Het dorp is de laatste vijfentwintig jaar wel veranderd van een plattelands gemeente met boeren,
burgers en buitenlui naar een dorp waar de wat
beter gesitueerde burgers wonen. Het dorpse is
een beetje verdwenen. Maar ik kan nog wel het
verschil horen als ik een echte Noordwijk Binder
hoor praten of een Noordwijk Zeeër. Wat mij betreft wil ik nog lang in Noordwijk wonen.”

Oude bollenschuren
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In het landschap van de Bollenstreek namen in de vorige eeuw de bollenschuren een
belangrijke plaats in. Door maar uitdijende
bebouwing in de streek kwamen veel van
deze schuren terecht in de dorpskernen van
de gemeenten. Ook in Noordwijk-Binnen zijn
zo diverse oude bollenschuren beland.
Tijdens een rondgang door de kern van
Noordwijk komt men op diverse plaatsen
nog bollenschuren tegen. Sommige van die
gebouwen zijn nauwelijks onderhouden en
vormen een grote ergernis voor omwonenden. De gemeente Noordwijk heeft het in die
gevallen zelfs over ‘schaamteplekken’. Neemt
niet weg dat veel oude bollenschuren een interessant stukje erfgoed vormen van de historische bloembollencultuur in de bloemenbadplaats.

de vaardige handen van huisvrouwen en scholieren stuk voor stuk worden ontdaan van hun oude
schil (‘de huid’) en van resterende bloemstengels.
Dit gebeurde in de schuren. De tulpenbollen waren dan nat want hoe natter de bollen hoe gemakkelijker het pellen ging. Daarna werden ze te drogen gelegd. Dit ‘bollen pellen’ is voor de meeste
Noordwijkers vele jaren lang een welkome extra
bron van inkomsten geweest.
De bruinglanzende bloembollen werden na het
pellen gesorteerd op soort en grootte, voordat ze
in de stellingen werden uitgestrooid. Hoe groter de

Droogstelingen

Gevel met droogdeuren

Hoewel Noordwijk aanvankelijk zijn bekendheid
te danken had aan de kruidenteelt zijn er in de
vorige eeuw ook een behoorlijk aantal grote en
kleinere bloembollenbedrijven actief geweest
op de geestgronden rondom beide dorpskernen.
Bloembollenkwekers gebruikten de bollenschuren
om bollen te drogen, te bewaren en in sommige
gevallen om ze speciaal te prepareren voor de volgende oogst. Naast het kweken van bollen waren
er bovendien bedrijven die zich specialiseerden
in het verhandelen van de producten voor de binnenlandse en buitenlandse markt. De bollenschuren van telers, kwekers en exporteurs verschilden
daarom duidelijk van vorm, grootte en inhoud.
In het begin van de vorige eeuw waren bollenschuren van de telers niet meer dan eenvoudige
opslagplaatsen, met daarin verschillende afdelingen voorzien van stellingen. Deze stellingen
bestonden uit van vloer tot plafond gestapelde
lagen met een kleine tussenruimten van 25 tot

dertig centimeter. Vaak maakten ze deel uit van
de constructie van het gebouw. Op dit soort stellingen lagen de bollen te drogen.
In de jaren vijftig verdwenen die stellingen langzaam uit de bestaande gebouwen en werden ze
vervangen door zogeheten gaasbakken. Deze
maakten het tijdrovende en fysiek zware uitstrooien van de bollen (veelal hyacinten en tulpen) veel
makkelijker. Bovendien zorgden deze hoog opgestapelde gaasbakken voor meer ruimte in de veelal
krappe werkomgeving.
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Er waren grote verschillen in de behandeling van
bijvoorbeeld tulpen, narcissen en hyacinten. De
narcissen werden gedroogd op het land. Daarna
met water schoongespoeld, en buiten de schuur
behandeld met middelen tegen ziektes. Om ze tot
slot in grote gazen kooien opnieuw te drogen. Pas
daarna werden ze in de schuur gelegd.
Tulpenbollen moesten - eenmaal gerooid – door

bol, hoe mooier de bloem die er uit voort kwam.
Grote bollen werden daarom bij uitstek geschikt
geacht voor de export.
Het sorteren ging in het begin van de twintigste
eeuw nog handmatig in ronde zeefbakken. Later
stonden er in de schuren eenvoudige en zeer eentonig dreunende sorteermachines. Na het sorteren
was de bollenschuur ook de plaats waar de bollen
verzendklaar werden gemaakt voor soms verre reizen over de hele wereld.
De laatste decennia werden bollenschuren vaak afgebroken of omgebouwd voor andere doeleinden.
Sommige kregen een woonbestemming, in andere
werden allerlei soorten bedrijven gevestigd. In
Noordwijk-Binnen waren ook veel kleinere bollenkwekers. Die bouwden vaak een schuur achter
hun woning, of direct er aan vast. In de dertiger
jaren van de vorige eeuw gebruikten kwekers ook
de zolderverdieping van hun woning voor de opslag van bollen in stellingen. Bijvoorbeeld op de
Vinkenlaan in Noordwijk staan nog van dit soort
kwekerswoningen.

gebouwd naast een nabijgelegen (aan kant van de
Boerenburgerweg) oudere stenen schuur. Op zijn
beurt is deze schuur weer bijzonder omdat hij is
opgebouwd uit drie kleine woonhuizen, gebouwd
rond 1870. De nog bestaande telerswoning, die
zich tussen beide schuren in bevind, werd gebouwd in 1874.

Oude bollenschuren zijn onder meer te herkennen aan de droogdeuren in de gevels, zowel op
de begane grond als op hoger gelegen verdiepingen. Met deze deuren regelde men het (zon)licht
gehalte en de ventilatie. Hierdoor ontstond het
kenmerkende beeld van rijen openslaande deuren
en ramen. De later in zwang rakende ventilatoren
maakten de vele deuren en ramen in de schuren
overbodig. Jongere bollenschuren hebben dan
ook een meer gesloten uiterlijk.
De meest bekende bollenschuren staan in de Voorstraat (nr.105) en in de Pickéstraat (nr. 66). Ook op
de hoek van de Sint Jeroensweg en Boerenburgerweg staat een duidelijk herkenbare schuur. Deze
is compleet uitgevoerd in hout en zwart van kleur.
Hij stamt uit 1908 en werd wegens ruimtegebrek

Stenen bollenschuren onderscheiden zich van andere loodsen en opslagplaatsen door traditioneel
en heel terughoudend materiaal- en kleurgebruik.
De kozijnen en ramen zijn meestal uitgevoerd in
hout, de daken gedekt met donkere keramische
pannen, en het houtwerk is traditioneel geschilderd. Grote vlakken veelal in donkere tinten. De
kleine vlakken vaak in gebroken wit.

DE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

55

Inmiddels zijn er prachtige voorbeelden van hergebruik van oude bollenschuren. In de schuur op de
Voorstraat nr. 105, waar ooit Bloembollenkwekerij
en handel Konijnenburg & Mark de bollen exportklaar maakte, heeft nu Marcha Nieuwenstijn haar
praktijk voor mondhygiëne. Bezoekers kunnen
hun ogen uitkijken want in dit prachtige pand

zijn heden en verleden op een fantastische manier
samengevoegd.

Van klooster tot supermarktcomplex

Ook in de Pickéstraat 66 treffen we een mooi
voorbeeld aan. Waar de familie Salman ooit zijn
gladiolen verwerkte en de gebroeders Dekker later hun Doe het Zelfzaak in hadden gevestigd, is
nu een uniek restauratieproject gerealiseerd. De
schuur is tot een prachtig woonhuis omgebouwd
waarin veel kenmerken van de oude bollenschuur
nog in tact zijn.

Wethouder Martijn Vroom en oud-wethouder Ton van Rijnberk onthulden op donderdag 2 december 2010 gezamenlijk het nieuwe naambordje ‘Jeroensplein’ (voorheen Raadhuisplein). Deze onthulling markeerde de voltooiing van de renovatie van het plein, gelegen aan het
raadhuis, de Oude Jeroenskerk en het geheel vernieuwde Digroscomplex. Een gebied waar in een ver verleden het Sint Barbara-Sint Catharinaklooster heeft gelegen.

Een andere bekende bollenschuur is die van Willem van Eeden op de Voorstraat. Hier is nog geen
renovatie op toegepast, maar dat maakt wel dat de
ruimtes er nog precies zo uitzien als honderd jaar
geleden.

De tram reed langs de vindplaats
en over het huidige Jeroensplein
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Het klooster bevond zich gedurende een aantal
eeuwen even ten noorden van de Oude Jeroenskerk. De adellijke Frank van de Boekhorst stelde
waarschijnlijk tussen 1430 en 1438 een huis met
grond ter beschikking aan de kerkelijke authoriteiten. De vrome ongehuwde vrouwen die er hun
intrek namen, waren nog geen echte kloosterlingen. Als leden van de zogeheten derde orde van
Franciscus vormden zij wel een gemeenschap met
regels. Maar de geloften van ‘armoede, gehoorzaamheid en kuisheid’ legden zij niet af. In 1438
gaf de pastoor van Noordwijk, Albertus Coper, de
zusters toestemming een eigen kapel te bouwen,
er kerkdiensten te houden en een begraafplaats te
stichten. Het klooster, dat klein van omvang was,
werd genoemd naar Barbara. Een vrouw die vanDE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

wege haar martelaarschap de meest geliefde heilige was in de Middeleeuwen.
Opgraving in 2008
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De grote brand in Noordwijk-Binnen in 1450
legde ook het klooster in de as. Met steun van
wederom Frank van de Boekhorst verrees zes jaar
later opnieuw een kloostergebouw. Omdat Van de
Boekhorst’s vrouw Katharina heette is waarschijnlijk vanaf dat moment de officiële naam van het
klooster Sint-Barbara-Sint-Catharinaklooster. In
het nieuwe gebouw woonden de kanunnikessen
van Sint-Augustinus en daardoor werd het een
echt klooster. Deze zusters legden wel de geloften
af en mochten voortaan het kloosterterrein alleen
in uitzonderlijke omstandigheden verlaten. Het
kloosterterrein, bestaande uit gebouwen en tuinen,
moet ongeveer zo groot zijn geweest als het gebied
omgrensd door de huidige Kerkstraat, Bronkhorststraat, Molenstraat en Wilhelminastraat.

Fundamenten van het Barbara klooster
De straat die wij nu kennen als Raadhuisstraat zou
– als die ook toen zou hebben bestaan - dwars door
het kloosterterrein hebben gelopen.
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Het oorspronkelijke klooster was toen allang verdwenen. Niettemin zou het gehele gebied in de
18e en 19e eeuw nog steeds als ‘het Klooster’ worden aangeduid.

einde. Ook sporen van spijkers zijn aangetroffen.
Men trof er nauwelijks grafgiften aan, hetgeen een
bevestiging lijkt van de opvatting dat wij hier te
maken hebben met een relatief arm klooster.

Aan het einde van de 19e eeuw kreeg Noordwijk
een stoomtramverbinding met Rijnsburg. Het traject door de dorpskern passeerde het tegenwoordige Jeroensplein en de Raadhuisstraat en liep
daarmee over het gebied van het vroegere Barbaraklooster. Voor de verbreding en elektrificatie van
het hele traject moesten aan het begin van de 20e
eeuw opnieuw gebouwen en gronden worden opgekocht. Eén en ander leidde in 1910 tot de sloop
van het zogeheten Paterhuis.

Onderzoek van de skeletten bracht ook het één en
ander over de gezondheidstoestand van de personen aan het licht. Zo blijken slechts drie personen
tekenen te vertonen van chronische bloedarmoede en ondervoeding in hun jeugdjaren. Bij vrijwel ieder persoon was ook sprake van artrose aan
de wervelkolom en hoge gewrichtsslijtage, vooral
bij de benen en voeten. Dit wijst er waarschijnlijk op dat de vrouwen naast het bidden heel wat
zware lichamelijke arbeid moesten verrichten. Eén
vrouw van onbekende leeftijd moet zwaar hebben
geleden aan een zijwaartse verkromming van de

Aardewerk
in waterput

Vingerhoed
en kralen

‘Een beeste- en paardestal’
De woelingen in de beginjaren van de Opstand
tegen Spanje troffen ook het klooster. Tussen
november 1572 en mei 1573 verlieten de zusters
voorgoed hun gebouwen in Noordwijk. Zowel
Spaanse troepen als geuzen hadden er inmiddels
danig huisgehouden. Volgens een latere historicus lag het klooster ‘in zijne puijnhoop genoegzaam bedolven en als een wildernis verlaten, onbewoonbaar voor menschen en alleen gebruijckt
werdende tot een beeste- en paardestal’. Na 1573
werd de uitoefening van de katholieke godsdienst
verboden. Katholieke instellingen zoals kloosters
werden opgeheven. Alle nog beschikbare goederen
werden door de overheid - nu volledig beheerst
door aanhangers van het calvinisme - in beslag
genomen. De nog resterende kloostergoederen
werden in 1689 openbaar verkocht. In een deel
van de gebouwen zou tot 1859 een Remonstrantse
gemeente worden gehuisvest. Daarna werden deze
betrokken door de ‘christelijk-afgescheidenen’.

Blootgelegde graven
Skeletten
In de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw
verrezen op plekken van het voormalige kloosterterrein het dorpshuis ‘De Kuip’ en de Digros
supermarkt. De eerste schetsen van plannen om
het gehele gebied opnieuw in ontwikkeling te
nemen, verschenen rond het jaar 2000. Dit als
onderdeel van de herinrichting van de Kerkstraat
en omgeving tot voornaamste winkelgebied in
Noordwijk-Binnen. Tijdens grondwerkzaamheden bij de bouw van het Digroscomplex werden
in september 2008 resten van het klooster en de
begraafplaats ontdekt.

wervelkolom. In een ander graf lag een vrijwel
compleet skelet van een jonge vrouw van net boven de 20, die waarschijnlijk is gestorven aan een
tumor. Haar schedel vertoonde in tegenstelling tot
die van veel andere personen nog veel gebitselementen.

Pastoor Blokland zegent het grafmonument op de R.K.
Begraafplaats in Noordwijk-Binnen
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Uit het fysisch-antropologisch onderzoek bleek
dat er 25 graven lagen met daarin minstens 28
personen. Verreweg de meeste skeletten waren van
vrouwen. Slechts bij twee gevallen identificeerde
men de overblijfselen van mannen op gevorderde
leeftijd. Ploegsporen toonden aan dat het terrein
in de loop der tijden vaak werd omgewoeld. Daardoor waren slechts drie skeletten volledig in tact.
Aan de grondsporen kon men zien dat de meeste
lichamen begraven waren in smalle houten kisten,
waarvan het hoofdeinde breder was dan het voetDE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

Na inventarisatie zijn, uit piëteit met de overleden kloosterlingen, alle gevonden stoffelijke resten overgebracht naar de R.K. Begraafplaats. Daar
zijn ze herbegraven bij een restant van een muur,
eveneens afkomstig van het oorspronkelijke klooster. Dit monument werd door burgemeester Groen
onthuld en door pastoor Blokland ingezegend op
11 april 2009. Een uiting van dank voor de inzet
van de vrouwen als kloosterlingen in een ver verleden.
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Omzwervingen van ‘de Vaas’ van landgoed Offem
Landgoed Offem, gelegen direct ten oosten
van Noordwijk Binnen, dateert in zijn oudste vorm al uit het begin van de 15e eeuw
en heeft sindsdien een groot aantal prominente bewoners gekend, waaronder een aantal ambachtsheren. Hein Verkade en Kees
Verweij waren voor het optekenen van dit
bijzondere verhaal te gast op het prachtige
landgoed bij de huidige eigenaar van Offem,
Graaf Leopold van Limburg Stirum.
Hij vertelde ons het verrassende verhaal van
de Vaas van Offem.
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Eén van de bewoners was de grootvader van de
huidige graaf Leopold Graaf van Limburg Stirum.
Op 4 april 1906 deed hij plechtig intrede in de
gemeente Noordwijk met een rondgang door de
twee in feestkleed gehulde dorpen versierd met
verschillende erepoorten. Voor het toenmalige
‘huis Offem’ bracht de harmoniekapel ‘Crescendo’
een uitvoerige serenade.
Het plechtig aanbieden van de vaas op 27 februari
1911 op het Landgoed Offem

van L.G.J Berkemeier: ‘Gezicht van het strand op
het oude Noordwijk aan Zee’. De Christelijke Jongeling Vereeniging ‘O.R.I.C.’ bood daarnaast een
eikenhouten wandbord aan met de spreuk in gouden letters: ‘Een vaste burcht is onze God’, gesneden door J.J. van der Loo Hz. te Noordwijk.
Zo kwam deze prachtige vaas op het landgoed terecht en werd waarschijnlijk geplaatst links aan de
voorzijde van het gebouw. We probeerden aan de
hand van enkele oude foto’s en knipsels de exacte
plaats te vinden, maar dat lukte niet. In ieder geval
heeft de vaas in betrekkelijk rust ergens kunnen
staan pronken, tot aan de Tweede Wereldoorlog.
Aan het begin van die oorlog trokken de Duitsers
in het grote landhuis en werden vele militairen
daar ingekwartierd. Verder waren er allerlei bouwactiviteiten op het terrein, waaronder de bouw
van een vijftal bunkers.

Bijdrage van beide voorvaders

‘Oude’ Offem, afgebroken in 1948 - 1949
Op 25 februari 1911 ging Leopold naar Cannes
aan de Franse Rivièra om daar in het huwelijk te
treden met Miss Johanna Ida Randebrock. Na de
huwelijksreis werd het adellijk echtpaar op 9 mei
1911 wederom feestelijk onthaald met een intocht
te Noordwijk. De burgerij gaf voor die gelegenheid zijn ‘ambachtsheer en vrouwe’ een gedenkvaas van zandsteen op een hardstenen voet. In
deze voet was de volgende tekst gebeiteld: “Den
27sten Februari 1911 aangeboden door de ingezetenen van de beide Noordwijken”. De vaas en de
voet waren vervaardigd door beeldhouwer August
Alexander uit Den Haag. Bij dit geschenk was toeDE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

gevoegd een naamalbum met 660 namen van inwoners, die financiële steun hadden geboden voor
het vervaardigen van de gedenkvaas.
Mevrouw Van Limburg Stirum wist zich dit naamalbum nog te herinneren en was er voor ons gesprek naar op zoek gegaan. Bij onze binnenkomst
lag het midden op tafel. Tot ons beider verrassing
hadden ook onze grootouders een geldelijke bijdrage geschonken. Verder was dit prachtige album
verlucht met een pentekening van Daniël Noteboom: ‘Gezicht Van Limburg Stirumstraat’, met
een krijttekening van Leo Klein Diepold: ‘Dirkje
Basdr., de Oranjevrouw,’ en een crayontekening
DE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

Nieuwe villa
Tijdens de oorlog verwierf “Offem“ de droevige
reputatie van executieplaats. Een tweetal jongemannen Jørgen Bech en Eduard V. Maier, werkzaam in het verzet, werden daar in september
1944 doodgeschoten. Beiden werden begraven
op de plaats, waar zij gefusilleerd werden. Na de
bevrijding werden hun stoffelijke overschotten
overgebracht naar de Algemene Begraafplaats te
Noordwijk aan Zee.
In die tijd is de vaas kennelijk van zijn plaats verdwenen, waarschijnlijk in verband met de bouw
van verschillende bunkers en andere verdedigingswerken.
Enige tijd na de oorlog, zo rond 1948/1949, werd
het oude landhuis door de vader van de huidige
graaf afgebroken. Het oude landhuis was behoorlijk uitgeleefd en er waren niet al te prettige herinneringen aan verbonden. In de plaats daarvan
werd in 1953 een nieuwe villa gebouwd, deels met
materialen die uit het oude landhuis kwamen.
Nieuwe materialen waren toen nog schaars. De
vaas bleef zoek.
Pas tijdens een inventarisatie van de vogelstand
op landgoed Offem, in de tachtiger jaren van de
vorige eeuw, bleek in de buurt van de plek waar de
twee verzetsmensen waren gefusilleerd, tussen het
gebladerte een rand van een vaas boven de grond
uit te steken. Voorzichtig werd wat aarde weg gegraven. Op enkele decimeters diepte zat een harstenen voet met tekstregels. Deze regels kwamen
overeen met de tekst op de vaas, zoals die aan het
echtpaar Van Limburg Stirum in 1911 was aangeboden. Kortom, de vaas was weer teruggevonden.
In 1986 werd er een tentoonstelling georganiseerd
in het Jan Verwey Natuurcentrum met als titel:
‘Noordwijks groen, nu en toen’. Inmiddels was ook
bij het bestuur van het Natuurcentrum bekend dat
er op het landgoed Offem een prachtige vaas was,
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die er wat verkommerd bijstond. En dat ging het
bestuur toch een beetje aan het hart. Zou het geen
prachtig idee zijn zo’n vaas ter gelegenheid van
de tentoonstelling bij het Jan Verwey Natuurcentrum te plaatsen? Dan kon hij weer in oude luister
worden hersteld en dan zouden alle inwoners van
Noordwijk hem weer kunnen bewonderen. Een
delegatie van het bestuur maakte zijn opwachting bij de inmiddels weduwe geworden Gravin
Van Limburg Stirum en vroeg haar of ze de vaas
wilde uitlenen. De gravin vond het een prachtig
voorstel en sprak daarbij de gedenkwaardige woorden: ”neem ‘m maar direct mee”. Zo vlot ging het
echter niet, want de vaas en het voetstuk wogen
de nodige honderden kilo’s. Er moest een speciale kraan aan te pas komen om het pronkstuk op
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een soort oplegger te plaatsen en vervolgens naar
het Jan Verwey Natuurcentrum aan de Weteringkade te vervoeren. Maar zelfs met een kraan was
het niet eenvoudig, want die zakte nog behoorlijk
diep weg in de zachte bosgrond. Maar uiteindelijk
lukte het en kon de vaas weer opnieuw worden
opgericht in de voortuin van het Jan Verwey Natuurcentrum. Het was een prachtige blikvanger.
De onthulling van de vaas vond gelijktijdig plaats
met de opening van de tentoonstelling en de Gravin van Limburg Stirum was daarbij een van de
prominente aanwezigen. Daarna heeft de vaas nog
bijna 9 jaar in de voortuin van het Natuurcentrum
gestaan.
De vaas op deze locatie – hoe mooi ook – werd helaas toch een zorgenkind. Beschonken discogangers hadden hem diverse malen van zijn voetstuk
gestoten. Verschillende pogingen om het stevig
aan het voetstuk te verankeren bleken toch niet
tegen het geweld opgewassen.
Kroon op het werk
Inmiddels was de zoon van de gravin, eveneens
Leopold Graaf van Limburg Stirum geheten, in
1995 naar villa ‘De Broke’ aan de Gooweg verhuisd. Hij hoorde dat ‘de vaas van zijn grootvader’ voor het Jan Verwey Natuurcentrum stond en
liet vervolgens blijken dat hij deze vaas eigenlijk
toch wel graag terug wilde hebben. Het verzoek
van Graaf Leopold werd als een grote opluchting
ervaren, want de vaas was, ondanks de ‘aanvallen’
van de discogangers, nog onbeschadigd gebleven.
De vraag was of dat ook zo zou blijven?
Graaf Leopold heeft zelf in 1996 met hulp van een
kennis de vaas opgehaald en in de tuin van villa
‘De Broke’ geplaatst. Vol trots toonde de Graaf aan
enkele bestuursleden de nieuwe plek, waar hij inderdaad prachtig tot zijn recht kwam.
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Weer enige tijd later overleed de Gravin, de moeder van Graaf Leopold. Daarop maakte Leopold
plannen om weer naar het landgoed Offem, het
oude familiebezit, te verhuizen. Voordat hiervan
sprake was, liet hij het landgoed eerst grondig
opknappen. Daarbij werden ook de bijgebouwen
gerenoveerd. Tot slot werd ook de villa, die na het
afbreken van het oude landhuis in 1949, en die
door de vader van Graaf Leopold in 1953 was opgericht, ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid.
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De huidige staat van de vaas op een sokkel met opschrift (rechts)

Dierenbegraafplaats op Offem

Vaas bij het Jan Verweij Natuurcentrum (1986 - 1996)

In 2001 kon Leopold met zijn gezin ‘De Broke’
verlaten en namen zij hun intrek in de vernieuwde villa Offem. Het bos was ook behoorlijk opgeknapt en de bijgebouwen waren voor nieuwe bewoners geschikt gemaakt.

Gevelsteen huidige Offem

Vaas op ‘De Brok” aan de Gooweg

Leopold liet ons het een en ander zien van al datgene dat rond de eeuwwisseling was gebeurd. Zelfs
het hondenkerkhof was opnieuw ingericht en de
oude stenen waren keurig naar boven gehaald.
Maar de kroon op al dat werk was toch de vaas,
die Graaf Leopold ons weer wilde laten zien.
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We gingen naar buiten de tuin in en helemaal
achter in de tuin, tegen een indrukwekkende rij
bomen, stond op een mooie plek de vaas. Zo was
de vaas na enige omzwervingen 15 jaar later weer
thuis op het landgoed en na bijna 60 jaar weer
in een prachtige staat, zoals die precies 100 jaar
eerder aan de grootvader van Graaf Leopold was
aangeboden. We werden er allemaal een beetje stil
van.

De vijf ‘heilige’ bruggen
Verborgen bakens in een oude religieuze traditie
Wie vroeger de dorpskern van Noordwijk-Binnen
binnenkwam of verliet, moest altijd een brug passeren. Dat heeft te maken met de waterhuishouding. Het dorp is ooit ontstaan op een strandwal
waarlangs sloten en vaarten liepen om overtollig
duinwater af te voeren en goederen te vervoeren.
Om zonder veel omwegen van de ene plek naar
de andere te komen werden daarom bruggen gebouwd. Noordwijks vroegste geschiedenis heeft
een aantal van die bruggen een bijzondere betekenis gegeven.
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De vaarten werden in eerste instantie ‘wateringen’ genoemd. Zo ontstonden de Maandagse,
Dinsdagse en Woensdagse Watering, genoemd
naar de dagen waarop zij werden gecontroleerd
of ‘geschouwd’. Verschillende wateringen of ‘weteringen’ zijn nog geheel of gedeeltelijk zichtbaar in het huidige stratenpatroon. Men kon dus
op verschillende plaatsen het water passeren via
bruggen. Zeker vijf bruggen kregen in de loop van
de geschiedenis een bepaalde betekenis. Tot 1573
werden ze zelfs ‘heilige bruggen’ genoemd.
Één en ander had te maken met het gegeven dat
Noordwijk zich vanaf de veertiende eeuw ontwikkelde tot een bedevaartplaats. Centrale plek van
aanbidding was het graf van Sint-Jeroen, de eerste
zielenherder van de gemeente die in 856 door de
Noormannen werd vermoord. Nadat zijn graf onder wonderlijke omstandigheden pas ruim honderd jaar later werd ontdekt, werd zijn gebeente
– zonder schedel – overgebracht naar de abdij van
Egmond. Daar werden de relieken tot 1573 bewaard. Op de plaats waar het lichaam van Jeroen

was gevonden, vlakbij de huidige Voorstraat, werd
een eenvoudige kerk gebouwd, die later talrijke
malen werd vergroot. In 1316 werd bij werkzaamheden in de kerk onder het altaarfundament een
schedel ontdekt. Opnieuw waren er ‘wonderlijke
omstandigheden’ waardoor de schedel onmiddellijk aan Jeroen kon worden toegeschreven. De
schedel werd in een reliekschrijn geplaatst in wat
nu de Oude Jeroenskerk is. De kerk trok daarna
zoveel bedevaartgangers aan, dat Noordwijk één
van de drukst bezochte bedevaartplaatsen in het
graafschap Holland werd. In 1429 besloot de bisschop van Utrecht het dorp zelfs de officiële status
van bedevaartplaats te geven. Intussen ontstond
ook de traditie om ieder jaar op 17 augustus, de
feestdag van Jeroen, een processie te houden. In
deze Sint-Jeroensommegang werd het ‘hoofd’ van
Breloftsbrug

Jeroen op plechtige wijze meegedragen. Tijdens de
tocht passeerde men de vijf ‘heilige bruggen’.

Martelveld
Volgens beschrijvingen begon de processie bij de
Sint-Victorbrug of Molenbrug. Naast de Dinsdagse
Watering en op de hoek van het tegenwoordige
kruispunt Molenstraat, Sint-Jeroensweg, Scheveningsestraat en Wilhelminastraat, bevond zich
een molen. De patroon van de molenaars was de
heilige Victor, vandaar dat deze heilige de naamgever van deze brug werd. De processie trok vervolgens over de huidige Sint-Jeroensweg (later
ook wel bekend als Schuinelaan), over de SintJeroenskroft bij het latere landgoed Calorama. Zo
kwam men dichtbij ‘het Martelveld’, de plek waar
volgens de overlevering Jeroen door de Noorman-

nen werd terechtgesteld. Daarna trok men over de
Sint-Pietersbrug (of Oosteinder of Schiebrug) om
over de Voorstraat de huidige Oude Jeroenskerk
te bereiken. Men ging nog niet de kerk in, maar
vervolgde de processie langs het kerkhof om daarna over de Voorstraat naar de Sint-Jeroensbrug of
Westeinderbrug te gaan. Deze brug lag over de
Woensdagse Watering. Vanaf deze brug ging de
stoet weer terug over de Voorstraat, linksaf door
de Douzastraat tot de Sint-Maartensbrug (later ook
wel Sint-Jacobsbrug genoemd), eveneens gelegen
aan de Woensdagse Wetering. Deze brug is waarschijnlijk genoemd naar Sint-Maarten, de patroon
van het eerste kerkje dat in Noordwijk na 851
werd gesticht. Na deze brug trok de stoet via de tegenwoordige Pickéstraat en Lijnbaanweg naar de
Breloftsbrug, ongeveer op de hoek van de huidige
Zeestraat en Lijnbaansweg. Deze brug, gelegen aan
de Woensdagse Watering (thans overkluisd), was
genoemd naar ‘breede lucht’ in de betekenis van
vergezicht of uitzicht. Het gebied tussen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee was sinds de
dertiende eeuw door afzanding een open gebied
geworden.
De processie bereikte daarna de Molenstraat om
vervolgens langs de Krocht (de latere Wilhelminastraat) en de Heilige Geestweg de kerk te bereiken.
In de Oude Jeroenskerk zette men de reliek van
Jeroen weer op zijn plaats en werd de processie
ontbonden.
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St. Victors- / Molenbrug
St. Maartenbrug

De jaarlijkse ommegang langs de vijf ‘heilige’ bruggen eindigde in het jaar 1573. De opstand tegen
de Spaanse overheersing bracht ook in deze streek
de nodige woelingen. Het gevolg was dat de Oude
Jeroenskerk in handen kwam van aanhangers van
de Reformatie. De protestanten rekenden onder
meer af met de heiligenverering; er kwam daardoor
een einde aan de bedevaarten en ook de jaarlijkse
DE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR
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Sint-Jeroensommegang. Het zou een paar eeuwen
duren voordat katholieken weer openlijk bedevaarten naar Sint-Jeroen durfden te maken. Een
nieuw hoogtepunt kwam in 1892. Paus Leo XIII
verhief Noordwijk opnieuw tot bedevaartplaats.
De relieken van Jeroen, die tot 1573 in Egmond
waren bewaard en daarna tot in de 19e eeuw op
verschillende plaatsen verborgen waren geweest,
kregen bij die gelegenheid in de parochiekerk van
Noordwijk een definitieve plek. Bedevaarten die
hier na 1892 werden gehouden liepen vanuit de
parochiekerk naar het Martelveld en terug. Men
moest in die tijd nog steeds rekening houden met
een processieverbod. Daardoor liepen de talrijke
deelnemers in een stoet getooid wel met vaandels,
maar er werden geen relieken meegedragen. Priesters gingen daarbij voor in toga, maar droegen
geen misgewaden. Van een ommegang langs de
‘heilige bruggen’ zoals ze voor 1573 verliepen, was
geen sprake meer. Rond 1965 kwam er ook een
einde aan de tochten naar het Martelveld.

St. Pietersbrug
Stukje reling van
de St. Pietersbrug

Herstel

Intussen waren door de uitbreiding van de dorpskern vooral in de eerste helft van de twintigste
eeuw grote delen van de wateringen gedempt of
overkluisd, en als zodanig niet meer zichtbaar. Dat
betekende ook dat verschillende bruggen overbo-

dig waren geworden en uit het straatbeeld verdwenen. Het leek helemaal stil te zijn geworden
rond de ‘heilige’ bruggen, waarvan bijna niemand
het bestaan meer leek te weten. Er bestonden

nog slechts enkele relicten: de brugleuning van
de vroegere Sint-Maartensbrug in de Pickéstraat,
waarschijnlijk afkomstig uit de 19e eeuw, en die
naast Voorstraat nummer 1.

Vanaf 1997 kwamen de ‘heilige’ bruggen echter
opnieuw in de belangstelling. Dit had alles te
maken met de herleving van de vroegere SintJeroensommegang. Enkele parochianen hadden
in andere plaatsen gezien hoe daar aloude heilige
tochten na vele eeuwen opnieuw tot leven waren gebracht. Het leek hen een goed idee ook in
Noordwijk de oude traditie van de vroegere SintJeroensommegang te herstellen. Dit keer niet op
de uitbundige middeleeuwse wijze, maar in de
vorm van een stille tocht op een zondagmorgen
op of rond 17 augustus, de officiële feestdag van
Jeroen.

Huidig beeld St. Jacobsbrug - 1

Huidig beeld Breloftsbrug - 2

Huidig beeld St. Victors- / Molenbrug - 3

Huidig beeld St. Pietersbrug - 4

Stukje reling
van de
St. Jacobsbrug
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De tocht, die vanaf 2010 door de deelname van
andere kerken zelfs een oecumenisch karakter
kreeg, leidt langs beide Jeroenskerken en de plaatsen waar de vroegere ‘heilige’ bruggen lagen. Een
stoet van enkele tientallen mensen ervaart dan
hoe het is om in de stilte van een zondagochtend
in de zomer, met niet of nauwelijks verkeer, door
de straten van de dorpskern te lopen. Bij iedere
‘heilige brug’ en andere bezienswaardige plekken
wordt door een lid van de Historische Werkgroep
van de parochie een toelichting gegeven over het
levensverhaal van Jeroen en de ontwikkeling van
zijn verering in de loop der eeuwen. In het gebed,
waarin een pastor voorgaat, kan men de vraag op
zich in laten werken welke betekenis Jeroen voor
mensen uit onze tijd kan hebben. Iedere deelnemer ontvangt aan het begin van de tocht een
boekje waarin de toelichting en de gebeden zijn
opgenomen. Na het bezoek aan de Oude Jeroenskerk bereikt de tocht in de RK Sint-Jeroenskerk zijn
einde voor het Jeroensaltaar met de reliekschrijn.
Het belang van behoud en revitalisering van de
historische dorpskern is ook evident voor de Ge-

Huidig beeld St. Jeroensbrug - 5
meente Noordwijk. In plannen hieromtrent zou
zelfs een duidelijke plaats voor de vroegere weteringen en bruggen worden ingeruimd. Een belangrijke stap leek de voorgenomen aanleg van
een nieuwe Sint-Jeroensbrug aan de zuidzijde van
de Voorstraat. In oktober 2010 heeft het gemeentebestuur echter, om financiële redenen, besloten
de aanleg van de Sint-Jeroensbrug op de lange
baan te schuiven. Pastoor Blokland zegt te hopen
dat er geen sprake is van een definitief afstel, want
volgens hem is Noordwijk ‘mede dankzij Jeroen
het dorp dat het nu is.’
St. Jeroensbrug
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Van Oude Raethuys tot witgoedwinkel
De hoek van de Kerkstraat en de Van Limburg Stirumstraat is waarschijnlijk al sinds
de 9e eeuw bebouwd. In die tijd werd een
Passantenhuis opgericht voor doortrekkende reizigers en kooplieden. Het huis werd in
de zeventiende eeuw gesplitst. Het deel aan
de kop van de straat werd het raadhuis, het
deel daarachter fungeerde als weeshuis. Tegenwoordig is het de winkel van ‘witgoed specialist’ en ras Noordwijker Arno Brinkman.
Hij vertelt over het pand, hoe het pand in
zijn bezit kwam en welke hobbels hij daarbij moest nemen.
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Brinkman legt uit: “In 1990 hebben we die storm
gehad waarbij Huis ter Duin afbrandde. Diezelfde
storm heeft ook in het pand aan de Kerkstraat huis
gehouden. De ramen lagen eruit. Het was één grote
bouwput. Ik ben teruggegaan naar Van der Putte
en zei: ‘Ik geef niet meer dan 124.000,-- gulden,
want het is één grote bende geworden.’ Waarop
hij zei: ’Dat moesten we dan maar doen’.”
Een doorn in het oog
Nu Brinkman de zaak met Van der Putte had beklonken diende zich het volgende probleem aan:
“Ik had geen ene rooie cent. Ik had niet eens mijn
huis verkocht. Gelukkig kon ik dat vrij snel verkopen aan een vriend. Maar dan nog had ik geen
cent over voor de verbouwing. En ik had tenslotte
één grote bouwval gekocht.”

Voordat Brinkman er zijn witgoedzaak vestigde
was het perceel in handen van kleermaker Baalbergen die het van raadhuis omvormde tot winkel
en werkruimte. Loodgieter Onderwater verbouwde het vervolgens op zijn beurt tot zijn huidige
vorm. Daarna betrok kunst- en antiekhandelaar
Van Biezen de winkel. Brinkman kwam in 1990 in
het oude pand terecht.
“Tja, hoe ben ik begonnen”, peinst Brinkman. “Ik
ging samenwonen en dat kost geld. Ik kwam altijd bij Kees Vink in de Hoofdstraat en zei tegen
hem: ‘Ik ga samenwonen en ik heb het een en ander nodig.’ Dus ik kocht voor vijftig gulden een
oud fornuis, een wasmachine en een koelkast. Ik
was helemaal gelukkig. Vervolgens ben ik voor de
handel witgoederen in Ermelo gaan halen met een
oranje Mercedesbusje. Ik zocht een winkelruimte
en kwam rond 1980 in eerste instantie in de kelder
terecht bij Willem Baalbergen (Moby Dick) in de
Schoolstraat. Later verhuisde ik naar boven. Maar

in zo’n grote stoel gezet waarin je onderuit glijdt
en dacht bij mijzelf ‘nu moet je uitkijken, wakker
blijven…’
Van der Putte zei tegen mij: “Ik heb het bekeken
en ik vraag 164.000,-- gulden.“
Ik stond op en antwoordde: “Ja bekijk het! Maar
ik kom nog wel een keer terug. Ik moet erover nadenken.”

uiteindelijk moest ik in 1990 ook daar weg omdat
mijn winkeltje uit z’n voegen barstte.”
Het pand in de Kerkstraat waar Arno nu zijn bedrijf heeft, werd begin jaren tachtig gekocht door
de bekende projectontwikkelaar en investeerder
Ronnie van der Putte. Iemand met een reputatie.
Arno Brinkman had zijn zinnen op het pand gezet,
maar dacht: “Doet‘ ie (Van der Putte) toch nooit,
een huis verkopen aan iemand.” In 1990 trok hij
toch de stoute schoenen aan. “Ik werkte toen hier
nog aan de overkant in een gezinsvervangend
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huis van de Willem van de Bergh stichting. De
witgoedhandel deed ik in mijn vrije tijd. Ik ben
naar Wim Hoek, de vader van Frans Hoek, gegaan
en die had het telefoonnummer van Van der Putte
in Amsterdam. Ik belde en zei: ‘Jullie doen toch
niets met dat pand, ik wil het hebben.’ Die aanpak
werkte kennelijk want ik mocht naar Amsterdam
komen. Ik weet nog dat ik in een woonwijk tegenover de RAI terechtkwam en dacht: ‘zo’n rijk
man die midden in een gewone woonwijk woont,
dat kan niet’. Maar het klopte wel. In dat woonhuis kom ik boven in een groot kantoor. Ik werd

heeft Wim Baalbergen mij uit de brand geholpen
met een lening van 12.500 gulden”, schetst Brinkman.
Na vier jaar wilde Brinkman het huis vergroten
met een dakkapel van drie meter met zwarte pannen erop. Op zijn eigen wijze verhaalt hij weer:
“Komt er iemand van de gemeente, die zegt: ‘Die
kapel is te groot.’ Ik zeg: “Nou, ’t zal 10 á 20 centimeter schelen maar veel meer toch niet.’ Die ambtenaar zegt daarop: ‘En die pannen zijn zwart.’
Ik zeg: ‘Dat heb je goed gezien.’ ‘Maar de rest is
rood’, antwoordde hij. Ik zeg: ‘Kijk naar de buren;
die daar hebben zwarte pannen, en die daar ook.
Dus wat dat betreft past het wel in het straatbeeld.’
‘Nee, ze moeten rood zijn’, zei hij. Dus ik zeg; ‘Dan
ga je maar naar Fred Lassooy (verfspecialist) en
dan koop je een pot verf. Ik haal ze er niet meer
af.’ Die man vertrekt met een dakpan en ik heb
hem nooit meer terug gezien.”

Brinkman regelde niettemin een aannemer die
aanbood het pand voor 50.000 gulden op te knappen. De aannemer vroeg of Brinkman geld had en
hij blufte: “Geld is geen probleem.”
De aannemer wilde echter 2500 gulden vooruit betaald krijgen. Weer zei Brinkman ’geen probleem’.
Hij ging naar de bank en vroeg om een lening van
50.000 gulden met het argument: ”Elke gulden die
je mij geeft is morgen twee gulden waard. Want
minder als nu kan het niet meer worden.” Maar
daar trapten ze niet in bij de bank. “Uiteindelijk

Voor andere noodzakelijke verbouwingen nam
Brinkman contact op met toenmalig wethouder
Victor Salman. Resoluut gooit hij wederom de
knuppel in het hoederhok: “Ik kom daar en zeg:
‘Victor, luister, ik ga daar verbouwen en ik vraag
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geen subsidie van Rijksmonumenten. Ik kom dus
helemaal niet zeuren, maar ik wil dan ook niks van
jullie horen. Als jij het goedvindt ga ik beginnen.’
Salman zegt: ‘Arno, je bent te laat. Ze hebben al
een gat in je muur gemaakt en er staat een container.’ Ik zeg: ’Te laat? Ik ben juist net op tijd’. “
Vervolgens begon Brinkman met zijn verbouwing.
Het pand was in slechte staat en vormde eigenlijk
een doorn in het oog van de omwonenden. Die
waren blij dat er iets ging gebeuren. Bij de nieuwe
aanbouw (links naast de witgoedwinkel) kwamen,
bij het graven voor de fundering, pijpkoppen en
zink uit de bodem. Wellicht voor anderen reden
om pas op de plaats te maken, maar niet voor
Brinkman: “Heel Noordwijk is vervuild. Iedereen
gooide altijd van alles weg. De bovenverdieping
bijvoorbeeld werd erop gebouwd rond 1900 maar
er hebben sinds die tijd zoveel mensen gewoond,
die allemaal weer wat verbouwd en/of gesloopt
hebben. Van de oorspronkelijke toestand is helemaal niets terug te vinden. Het pand is altijd
verhuurd geweest. Mensen gingen er samenwonen. Er kwamen mensen in van de Van de Bergh
Stichting. En iedereen deed maar wat. Het was één
grote bende. In de winkel en in het huis waren bijvoorbeeld alle plafondornamenten kapotgeslagen.
De gemeente wilde het pand eerst bestempelen als
‘erfgoed’. Maar daar is, gezien de staat waarin het
verkeerde, maar van afgezien. Ook zijn er inmiddels nieuwe plannen voor dat deel van de van
Limburg Stirumstraat. Een aantal panden is al in
het bezit van een projectontwikkelaar. Die wil alles platgooien en er een nieuw te bouwen complex
maken. Net zoiets als de Digros.“
Kerkklokken
Arno Brinkman weet dat al verscheidene panden
naast hem in de Kerkstraat in het bezit zijn van de
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Monumentale bollenschuur als woonhuis

projectontwikkelaar. Achter zijn huis is een werkplaats die midden in de plannen van het project
is ingetekend. Nu is het een opslagplaats voor fietsen. Vroeger had melkboer Janson daar zijn koelcel. Met paard en wagen ging de melkboer dagelijks naar achter om daar zijn waren te laden en
te lossen. Een putje in de vloer om na het schoon
schrobben van de vloer het vuile water in weg te
werken, is nog steeds te zien. “Mijn winkel hebben ze in principe niet nodig”, vertelt Brinkman.
“Als de gevel blijft staan kunnen ze daarachter
bouwen.”

Het Raethuys rond 1900
70

Door de grote veranderingen van de afgelopen jaren in Noordwijk-Binnen maakt Arno Brinkman
zich echter wel zorgen over hoe dat verder moet.
“Steeds meer mensen komen hier wonen en werken in de kern. Al die mensen moeten parkeren
en dat is hoe langer hoe moeilijker. Alleen al in
de Kerkstraat zijn er zoveel woningen en appartementen bijgekomen. Ik heb eens uitgerekend dat
daardoor186 auto’s meer dan voorheen iedere dag
een plekje zoeken. Noordwijk-Binnen zit dus wat
mij betreft dicht. Er kan niks meer bij. Denk ook
eens aan vrachtwagens die hun weg moeten zoeken door de smalle straatjes.”
“Het wonen hier wordt daardoor minder leuk”,
vervolgt Brinkman. “Aan de andere kant… op zondag is het lekker stil. Dan is het heerlijk. Alleen de
kerkklokken van de twee Jeroenskerken zijn met
elkaar in de weer. Qua woongenot, tja, ik kan alles
kwijt, mijn fietsen, brommer en motor. En ik zit
overal dichtbij. Dus ja, zoals ik hier woon”, besluit
hij, “dat kan ik nooit meer terug krijgen.”

De oude gevelsteen van het Raethuys
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De Heilige Geestweg rond 1900

In de Pickéstraat 66 staat een bakstenen
bollenschuur. Hij is gebouwd in 1902 met
drie bouwlagen, zadeldak en openslaande
ventilatiedeuren. Vele Noordwijkers kennen
het gebouw nog als het pand waar de gebroeders Dekker hun Doeland ‘doe het zelf’
zaak in runden. De huidige bewoners zijn
Ernst Kuijlenburg en Suzan van der Zwet
met hun twee kinderen. Van buiten hebben
zij het pand hersteld tot de monumentale
bollenschuur die het ooit was. Maar bij binnenkomst blijkt het door gebruik van oude
en moderne materialen een schitterende woning te zijn.
De gebroeders Dekker, geboren en getogen Noordwijkers, waren van 1975 tot 2000 in de bollenschuur aan de Pickéstraat gevestigd met hun
houthandel Doeland. Het pand is begin twintigste eeuw gebouwd voor bollenkweker De Groot
en kwam later in handen van gladiolenteler ‘NV
voorheen H.J. Salman & Zonen’. De Dekkers hebben er rekken in geplaatst en achter een zagerij
gebouwd. Boven maakten ze een woonhuis. De ingang van hun houthandel zat de eerste jaren aan
de zijkant van het pand. Later kregen ze toestemming van de gemeente om aan de voorkant een
ingang te maken.
Rond die tijd, nu ongeveer 25 jaar geleden, kwamen ook Ernst Kuijlenburg en Suzan van der Zwet
in Noordwijk wonen. Zij hebben de ingang weer
aan de zijkant gemaakt.
“Oorspronkelijk kom ik uit Oude Wetering”, vertelt Van der Zwet, “en vroeger ging ik in Noordwijk uit of we gingen er naar het strand. Ongeveer
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11 jaar geleden konden we deze bollenschuur kopen. Er zat op dat moment nog de ‘doe het zelf’
zaak in. Alles was betimmerd en de bollenschuur
was van binnen niet meer te herkennen. Alleen
op de zolder kon je de oude balkenconstructie nog
zien. Doordat er op de eerste etage een appartement was, konden we er gelijk intrekken en op
ons gemak gaan bekijken wat we met de rest van
het pand wilden doen. Door de enorme hoeveelheid werk die er in zat (het pand heeft ruim 1800
m3) verklaarde iedereen ons voor gek.”
“We hebben ongeveer drie jaar over de verbouwing
gedaan. Wanneer we geen zin meer hadden in verbouwen, gingen we op vakantie. Soms deden we
ook maanden niets omdat we aan het nadenken
waren over onze plannen. In die tijd was ik nog
styliste in de mode maar na dit enorme project
ben ik in deze sector verder gegaan. Inmiddels heb
ik mijn weg gevonden als interieur vormgeefster.
Ernst heeft een staalconstructiebedrijf en heeft de
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ken zijn gemaakt van een oude eiken vloer. Van
oude balken uit een Amsterdams pakhuis heeft
Ernst een 10-persoons eettafel gemaakt. Het verhaal daarbij is dat niemand dat hout wilde zagen
omdat er spijkers in zouden kunnen zitten. Uiteindelijk vonden we in Haarlem een historische
zaagmolen, die werd beheerd door een stichting,
waar je zelf oud hout kon zagen. De tafel is dus
gezaagd op een wijze zoals dat werd gedaan in zeventiende eeuw.”

oude staalconstructie beneden weer in ere hersteld
en de grote stalen schuifdeuren gemaakt.”
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Eerst heeft het stel alles uit het pand gesloopt om
er één grote ruimte van te maken. Hierbij kwam
bijvoorbeeld ook beneden de prachtige stalen balkenconstructie van de bollenschuur weer tevoorschijn. Gelukkig bleek de basis van het pand en de
constructie nog goed. Ze hebben wel alle veertig
ramen moeten vervangen, maar de oorspronkelijke kozijnen van Amerikaans grenen waren op
één na nog helemaal in een prima staat. Een timmerman heeft, met als voorbeeld de oude ramen,
nieuwe ramen met dubbel glas gemaakt. Suzan
van der Zwet: “Al het verfwerk hebben we zelf gedaan. Doordat het nog één grote open ruimte was,
konden we alle veertig ramen in rijen platleggen
en zo vier lagen verf geven. Het leek wel een fabriek. Verder is er veel gerecycled. “
“Achter de bollenschuur bevond zich een houtzagerij”, vervolgt zij. “Deze hebben we afgebroken
en het hout konden we weer gebruiken om een
dakoverstek te maken. De grote kasten en de kachel in de keuken komen uit een oude kerk, de
deuren in de hal uit een oude school. We hebben
eerst alles kaal moeten branden en daarna opnieuw in de verf gezet. De kastdeurtjes van de keu-

De bollenschuur wordt tegenwoordig verwarmd
door middel van vloerverwarming, de grote kachel in de woonkeuken en de openhaard in de
woonkamer fungeren als bijverwarming. Omdat
het stel een zo groot mogelijk woongedeelte wilde
maken, zonder ‘hokjes indeling’, was de wijze van
verwarmen erg belangrijk. Het huis is nu goed
geïsoleerd en ze hebben het verwarmingssysteem

ingenieus in elkaar gezet zodat er weinig verlies
van warmte is. “Ik wilde graag van voor tot achter
door het huis kunnen blijven kijken”, legt Suzan
van der Zwet uit. “Dit hebben we kunnen realiseren door tussen de woonkamer en keuken grote
stalen schuifdeuren te plaatsen met veel glas erin.
Omdat het pand zo diep is is er een lichtstraat in
het dak gemaakt om meer licht in het midden van
het pand te creëren. Aan de achterkant zie je grote
openslaande deuren naar de tuin. Daar waar de
houtzagerij stond is een heerlijke tuin gemaakt.”
Gangenstelsel onder de grond
“Bij het afbreken van de oude zagerij stootten we
in de grond op een betonnen gangenstelsel”, verhaalt Van der Zwet verder. “Twee dagen moesten
we een shovel huren om al het beton uit de grond
te halen. Ik heb me laten vertellen dat de gladiolenteler, de heer Salman, dit gangenstelsel zelf had
bedacht en gebouwd. Hij zette zijn bollen in de
gangen en van buitenaf werd er met een kachel
warme lucht door de gangen geblazen. Deze kachel en schoorsteen hebben we laten zitten. Wij
hebben er een openhaard op de veranda van gemaakt.”

Ernst Kuijlenburg en Suzan van der Zwet vinden
het heerlijk wonen in Noordwijk. “Gelukkig gaat
Noordwijk met zijn tijd mee. Vroeger mocht er op
het strand nog geen patat worden gebakken.

Nu staan er mooie permanente strandpaviljoens
waar je het hele jaar door iets kunt eten en drinken. De oude dorpskern van Noordwijk-Binnen
vinden we mooi geworden. Ik hoop dat de ge-

“Toen we in 2001 bij de gemeente aanklopten
voor de benodigde vergunningen waren ze daar
helemaal nog niet bezig met het in stand houden van de oude bollenschuren. ‘Waar beginnen
jullie aan met die oude bende’ zeiden ze. ‘Wacht
maar’, zeiden wij, ‘over een paar jaar staat de bollenschuur op de lijst met beschermde panden.’ Al
in 2005 kregen we de zogeheten ‘Zwarte Tulp Prijs’
voor (her)gebruik van oude bollenschuren. Aan de
buitenmuur, aan de straatkant, is een bordje bevestigd waar dit op staat vermeld. Daar zijn we erg
trots op.”
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meente er nog veel groen gaat planten. Erg leuk
was dat toen de bollenschuur klaar was, de gemeente in de Pickéstraat op de open plekken weer
oude Lindebomen heeft geplaatst.”
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Eclectische villa uit de 19e eeuw
In een groot vrijstaand pand op de
Pickéstraat 68, hoek Lijnbaanweg, wonen
Onno en Miran van ’t Klooster met hun twee
kinderen. Het is een huis met grandeur, uit
de 19e eeuw, symmetrisch gebouwd in een
eclectische stijl. Onno van ’t Klooster vertelt
iets over de geschiedenis van dit opvallende
pand aan de rand van het vroegere Noordwijk-Binnen.
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In het midden van het huis is een grote bewerkte
voordeur met aan weerszijden twee ramen. Op de
eerste etage boven de voordeur zit een klein balkon met openslaande deuren aan de gevel geplakt.
En aan beide zijden daarvan weer twee ramen.
Daarboven een pannendak met een enorme zolder. “We zijn geboren in Utrecht en woonden daar
tot we in 1998 in Noordwijk terechtkwamen. Ik
was bij de eerste aanblik al verliefd op het huis”,
vertelt Van ’t Klooster die in Noordwijk werkt als
interieurontwerper. “Ons bedrijf ‘Klooster | podium, kunst & interieur’ is gevestigd in de ‘Kerk
aan Zee’ in de Hoofdstraat. Miran runt het ‘podium’ oftewel het evenementengedeelte, ik doe de
kunst en het interieur. Eigenlijk wilden we niet in
een dorp wonen maar toen we hoorden dat er in
Noordwijk 80 restaurants waren, kon je m.i. niet
echt meer spreken van een dorp. ’s Zomers is het
gezellig druk en je kunt soms tot ’s avonds laat
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op het strand of op een terras zitten. We werden
ook snel opgenomen in de Noordwijkse gemeenschap.”
“Van het pand weet ik dat het oorspronkelijk gebouwd is voor de familie De Groot door aannemer De Raad, die verderop in de Pickéstraat bedrijf
hield. De naast ons huis gelegen monumentale
bollenschuur is in 1902 gebouwd. Volgens mij ook
voor de familie de Groot. Van ons huis weten we
de bouwdatum niet, maar uit een ansichtkaart uit
1891 kun je opmaken - door de volwassen bomen
die voor het huis staan - dat het huis er toen al
een aantal jaren stond. Het is in de loop van de
twintigste eeuw een sanatorium geweest en een
consultatiebureau. In de crisistijd was het ook een
administratiekantoor waar arme boeren voedselbonnen konden halen. Tijdens de oorlogsjaren,
is mij verteld, zat er een Joodse familie onderge-

doken achter de schotten van het schuine dak op
zolder.”
“De vorige bewoonster had het pand in eerste instantie verkocht aan een projectontwikkelaar die
het wilde afbreken om er nieuwe appartementen
te bouwen. De gemeente gaf daar echter geen toestemming voor. Ruim een jaar later konden wij
het kopen. Tegenover ons huis staat de flat Thijswijk. Genoemd naar ‘Stoomwasscherij Thijswijk’,
die er vroeger stond. De vorige bewoners hebben
tegen de bouw van de flat bezwaar gemaakt, maar
de zaak daarover voor de rechtbank verloren.”
Renovatie
Toen Onno en Miran het huis kochten was er veel
achterstallig onderhoud. Mirans vader is aannemer en die is een jaar in hun huis aan het werk
geweest. Hij heeft de voorgevel zoveel als mogelijk
gerenoveerd in de oude stijl want dat is beschermd

dorpsgezicht. Binnen is vrijwel alles gerenoveerd
of vernieuwd. Op de benedenverdieping zijn de
ornamenten in het plafond nog in tact gebleven.
In de lange gang is de witmarmeren vloer nog
origineel. En de oude waterpomp in de keuken
heeft een mooi plaatsje in de nieuw aangelegde
tuin gekregen. De keuken zelf is in een oude stijl
herbouwd.
Er is veel werk gaan zitten in al het houtwerk van
het huis. De serre bijvoorbeeld stond op instorten
en moesten ze geheel in oude stijl renoveren. Alleen het glas is vervangen door thermopane. Net
als bij overigens alle andere ramen in het huis.
Het plafond van de serre bestaat nog uit de oorspronkelijke balken met daartussen schuin ingezette latten. De deuren van alle kamers en kasten
in het huis zijn ook nog origineel en met veel zorg
opgeknapt.
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dat alles midden in een woonwijk waar de afgelopen jaren veel nieuwe huizen bij zijn gekomen
voor jonge gezinnen. Het is er levensgevaarlijk.
Wat mij betreft zou de gemeente daar nu echt eens
iets aan moeten doen.”
Dit minpunt neemt niet weg dat Onno positief is
over zijn woonomgeving Noordwijk-Binnen. “Het
wordt vast mooi in de kern. Al duurt de bouw
rond de Kerkstraat voor mijn gevoel wel erg lang.
Er is in Noordwijk behoorlijk veel veranderd de
laatste jaren. Het meeste ten goede, al blijf ik het
zonde vinden dat de oude Willibrord Mavo en het
voormalig Join gebouw zijn afgebroken.

“Het huis is al met al dus heel onderhoudsgevoelig”, aldus Onno. “Van de oude zolder is een paar
jaar geleden een appartement gemaakt om te verhuren. Met een eigen opgang buiten, een slaapkamer, badkamer, overloop en een royale huiskamer
met open keuken. Toen wij het huis kochten zakte
je op zolder zo ongeveer door de planken heen.
Daar is een hele nieuwe vloer ingegaan. Wanden
en dak zijn geïsoleerd en we hebben er nieuwe ramen plus een groot daklicht in gemaakt.”
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Niet alleen aan de buitenkant maar ook aan de
binnenkant is het een prachtig huis, geheel in stijl
ingericht en volgens Onno een lust om in te wonen. De ligging bij het oude dorp op loopafstand
van de winkels is ook prima. Jammer van ons
huis is wel dat het ligt aan de Lijnbaanweg. Een
drukke en smalle geasfalteerde tweerichtingsweg
met auto-, bus- en vrachtverkeer. Er zijn aan beide
zijden fietsstroken, plus stoepen voor voetgangers.
Er komt verkeer uit de zijstraten en er kan aan één
zijde van de weg ook nog worden geparkeerd. En
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Dansen, feesten en voorheen film kijken
Celine en broer Hein Alders
Hotel Royal aan de Voorstraat is ongeveer
sinds 1824 een herberg. Het oudste ‘Bewijs
van Eigendom’ staat op naam van ene Willem Oostdam en is gedateerd op 20 mei
1845. De huidige uitbater van Hotel Royal,
Hein Alders (1961), groeide op in het Hotel
dat door zijn familie na de Tweede Wereldoorlog werd gekocht. Net als zijn vader is hij
nog elke dag bezig het de gasten naar de zin
te maken: de biljarters, gasten voor het ontbijt, lunch en diner, en de mensen die een
zaaltje willen huren. De meest levendige herinneringen heeft Alders echter aan de jaren
dat oom Piet er dé bioscoop van NoordwijkBinnen runde.
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Sinds 1824 is de herberg aan de Voorstraat langzaam uitgebreid. Een van de aanwinsten was een
belendend pand dat toentertijd werd gekocht
voor 450 gulden. Dat deel van het hotel is nu het
ontbijtgedeelte met daarachter de keuken en een
stukje tuin. Een ander deel werd in gebruik genomen als feestzaal.

“De decors voor de toneelvoorstellingen hingen
aan grote katrollen”, vertelt hij verder. “Dat was
trouwens een vernuftige constructie. Het doek was
aan beide zijden beschilderd dus je kon, als je het
liet zakken, de touwen aan de andere kant vastmaken en weer ophijsen. Had je in een mum van
tijd een compleet andere achtergrond. De grote
toneelzaal werd voor vele soorten voorstellingen
gebruikt en later verbouwd tot bioscoopzaal.”
Boven het restaurantgedeelte waren ook zaaltjes.
“Daar werden onder meer cursussen gegeven.
Bijvoorbeeld voor 18 jarigen jongens”, vervolgt
Alders geamuseerd, “die seksuele voorlichting kregen van meneer pastoor en een speciaal iemand
die daar verstand van had. Met rode oortjes kwamen de mannen dan weer naar beneden.”
Studentenvereniging Minerva uit Leiden hield
daar bijvoorbeeld jaarlijks de ontgroeningfeesten. Alders: “De zaal werd dan ingericht met oude
spullen zoals lampen, meubilair en schilderijen.
Wetend dat de studenten er aardig op los konden
drinken en dat daarbij nog wel eens wat sneuvelde,
konden die oude spullen geen kwaad. Niettemin
werd alles wat kapot werd gemaakt gedeclareerd
bij de studenten.”
In de feestzaal werden ook geregeld bruiloften en
balavonden gehouden. “Dan gingen alle banken
en stoelen op en onder het toneel achter de decors
en de gordijnen”, vertelt Alders. “De vloer moest
dan natuurlijk wel glimmen. Daar hadden we grote waxmachines voor. Om de was echt goed in te
wrijven gingen we op de machines zitten voor wat
extra gewicht. Dan ging het geweldig. Konden de
gasten lekker dansen en glijden.”
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Eigendomsakten

Na de oorlog al kocht Hein Alders senior de rechten op om bioscoopexploitant te worden. Dit
voor zijn oudste zoon Piet, die tot op het eind (in
1978) de Royal bioscoop heeft gerund.

De zaal had een toneel dat taps wegliep waardoor
het groter leek. Onder dat toneel zat een grote
ruimte waar rekwisieten konden worden opgeborgen, maar ook tafels, banken en stoelen.

Er is nog een begroting, gedateerd 5 januari 1926,
voor ‘den Heer K.O. v.d. Bergh’ betreffende een te
bouwen bioscoopzaaltje. Daarin werden alle werkzaamheden begroot op 11061,50 gulden. Voor
236 theaterstoelen bijvoorbeeld werd vijftien gulden per stuk berekend.

Buiten op de gevel hing neonreclame in rode en
groene letters. Binnen in de gang was een klein
loket waar je de kaartjes kocht. Als je dan doorliep
kwam je door twee klapdeuren in de ruimte waar
je de jassen in bewaring kon geven.
Boven was de projectieruimte waar oom Piet ervoor zorgde dat het juiste deel van de film op tijd
werd gestart.
In de cabine was het altijd erg warm en jonge Hein
Alders mocht er nooit komen, ook al vanwege het
gevaar dat altijd op de loer lag. “Door de lampen
werd de lens gloeiend heet en dan kon de film
weleens vastlopen. Die filmrollen waren van heel
brandbaar celluloid. Oom Piet rookte niettemin
alsof er niets aan de hand was. Hij stak de ene sigaret met de ander aan. Als een film brak laste hij ter
plekke de breuk. Die zag je dan later als een korte
witte flits tijdens de film voorbij zien komen. Oom
Piet was wel héél snel met plakken. Voor je het
wist ging de film weer verder. In de cabine was een
soort valluik gemaakt waardoor hij kon ontsnappen als er een keer brand uit zou breken. Hij had
geleerd hoe je dan als een soort brandweerman
snel weg kon.”

Op vrijdag 31 oktober 1924 wordt ‘s avonds om 8
uur de eerst filmvoorstelling gegeven in ‘BioscoopTheater Royal’. De gasten kregen het journaal te
zien, plus een film met natuuropnamen, een 2-acter over ‘Aladin, de kleermaker’ en een 1-acter getiteld: ‘Zij had gelijk’. Het hoofdnummer voor die
avond was de film ‘Trouw tot in den dood’.

Filmblikken
Het was altijd druk. Er was nog geen video, dus de
mensen kwamen naar de bioscoop waar uiteindelijk 320 stoelen stonden. En als het te druk werd,
kwamen er vanonder het toneel nog eens 150 bij.
“Ik had natuurlijk wel altijd vrienden”, schertst
Hein Alders. “Als ze bij mij waren en er draaide
een mooie film dan mochten ze gratis met mij
meekijken dus …
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Als kinderen speelden we vaak in de bioscoop en
de toneelzaal. Ik weet nog dat we op een dag over
het toneel aan het stampen waren en ergens een
geluidsverschil hoorden. Het leek wel of er een
muur onder het toneel zat. Nieuwsgierig zijn we
toen onder het toneel gekropen en zagen inderdaad een gemetselde muur. We maakten er een gat
in en ontdekten daarachter een grote ruimte waar
grote condensatoren met weerstanden in stonden.
Men kon daar vroeger het licht mee dimmen op
het toneel. We zagen in de vloer ook een luik zitten. Daar stonden weer hele oude projectoren.
We zijn vervolgens ook nog een gang ingegaan
met een soort boog en een tunnel erachter. Verder durfden we toen niet te gaan. Later hoorde ik
dat daar in de Tweede Wereldoorlog onderduikers
hadden gezeten.”

decors en tafereeltjes, de lampen en het kleedkamerinterieur kreeg operettevereniging Mozaïek.
Alders: “Mijn ouders hebben alles weggegeven aan
die club maar denk je dat zij ooit een paar vrijkaarten of iets dergelijks hebben gekregen? Nooit.
Mijn ouders vroegen daar niet om maar ze zijn
nooit meer naar een voorstelling gaan kijken.”
“Overigens moesten bij de sluiting van de bioscoop ook de eikenhouten stoelen uit 1926 er aan
geloven”, verhaalt Hein Alders verder. “Die stoelen waren niet te slopen. We probeerden ze kapot
te slaan om ze in de Vlico- bak te kunnen lozen.
Dat lukte niet. Ook met een zaag bleek het nauwelijks te doen. Gelukkig meldde zich toen iemand
die de stoelen wilde kopen voor één gulden per
stuk. Ik vond dat te gek en vroeg vijftien gulden
per stoel; dezelfde prijs als waar ze in 1926 voor
waren aangeschaft. De opkoper betaalde dat uiteindelijk.”
Zo verdween in 1978 de bioscoop uit de Voorstraat. Alders vertelt nog dat er later een keer een
gasleiding vervangen moest worden in het restaurant. Bij het openbreken van de vloer zagen ze
ergens ver weg boven op een balk een paar grote
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filmblikken liggen. “We maakten de blikken voorzichtig open, want je weet maar nooit. Nou, heel
even maar zagen we de film liggen maar die zakte
direct helemaal in elkaar als stof. Jammer!”
Hotel Royal ademt nog steeds de sfeer van de goede oude tijd. Het merendeel van het interieur is
hetzelfde gebleven. De tegels in de gang bijvoorbeeld zijn nog van glas en aan de achterkant beschilderd met een marmermotief. Ze lagen ergens
in de kruipruimte en werden weer gebruikt bij een
van de renovatieprojecten.
De bioscoopzaal werd van binnen gesloopt maar
de muren bleven staan en vormen nu de buitenkant van het appartementengedeelte. De dertien
kleine woongelegenheden zijn vaak in gebruik
voor mensen die kort een woonruimte nodig
hebben. Als overbrugging tussen de oude en een
nieuwe woning, voor buitenlanders die op Estec
werken, en voor gescheiden mensen die even
woonruimte nodig hebben.
Daarmee heeft Hotel Royal nog steeds een centrale
plaats in Noordwijk Binnen. Al meer dan honderd
jaar een centrum voor de vele bezoekers en gebruikers en wie weet hoe lang nog na ons.

Studentenvereniging Minerva tijdens een iontgroeningsfeest

De Royal bioscoop is op het hoogtepunt gestopt.
Televisie, de opkomst van eigen video-opname apparatuur en videotheken zouden een te grote druk
op de exploitatie gaan leggen. De uitbaters vonden
het daarom verstandiger de bioscoopzaal een andere bestemming te geven. Hein Alders herinnert
zich dat de projectoren en alles wat erbij hoorde
(zoals het filmdoek en de gordijnen) werden verkocht aan Ponypark Slagharen. De rekwisieten,
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Dorpshistoricus én geboren verteller
laan. Bezoekers worden gastvrij met koffie ontvangen. Wanneer Slats eenmaal op zijn stoel zit, barst
hij los met verhalen. Hij waarschuwt wel: ‘Oude
mensen kleuren de verhalen in’, in de betekenis
van: ze stellen het mooier voor dan het in werkelijkheid is geweest. Neemt niet weg dat men
ademloos naar zijn verhalen uit het verleden kan
luisteren. Het vertellen heeft hij naar eigen zeggen
niet van een vreemde: ‘Mijn vader kon veel vertellen over zijn eigen jeugd en over alles wat hij weer
van zijn vader had gehoord’. Soms gingen die verhalen zelfs terug tot de tijd van de Franse bezetting. Zo vertelde vader Slats de jonge Geek eens
over de vondst van een schedel in het koor van de
Oude Jeroenskerk. Op de plek waar eens het altaar
van de katholieke eredienst had gestaan, werd in
1909 een schedel gevonden. ‘Dat zou wel eens’,
dacht men, ‘de sinds 1573 verloren gegane schedel van Sint-Jeroen – de eerste geloofsverkondiger
in Noordwijk – kunnen zijn’. Na enig onderzoek,
waarbij dorpshistoricus Jan Kloos enkele aantekeningen maakte, werd de schedel weer teruggezet
in een met grote zorg gemaakte grafcel.

In een boek waarin zoveel over de geschiedenis van Noordwijk-Binnen staat, is het
logisch aandacht te besteden aan de nestor
van de plaatselijke geschiedbeoefening, Geek
Slats. Inmiddels is deze krasse ex-medewerker van het politiebureau negentig jaar. Hij
is echter tot op de dag van vandaag actief
als vrijwilliger op allerlei terreinen binnen
de Rooms Katholieke parochie. Nog steeds
vervult hij bijvoorbeeld een onmisbare rol
bij het inventariseren en ordenen van de
archieven van beide katholieke kerken in
Noordwijk. Hij kan met verve vertellen over
de historie van Noordwijk en vooral over ‘de
overblijfselen van de heilige Jeroen’ die een
prominente plaats in die geschiedenis innemen.
Op de palmares van Geek Slat is te zien dat hij
het boek ‘Noordwijk in de jaren 1940-1945’ publiceerde. En dat hij heeft meegewerkt aan enkele
delen in de serie ‘Op zoek naar het verleden. De
geschiedenis van Noordwijk’. Ook op het gebied
van de genealogie heeft hij zijn sporen verdiend.
Geek Slats is verschillende malen onderscheiden.
Jaren geleden inmiddels ontving hij een koninklijke onderscheiding. Slats is de eerste bezitter van
het Sint-Jeroensbeeldje dat ieder jaar op het SintJeroensfeest aan een actieve vrijwilliger wordt uitgereikt. Op 63-jarige leeftijd ontving hij de hoge
kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
(Latijn, Voor Kerk en de Paus), hetgeen hem toen
de nuchtere opmerking ontlokte, dat hij ‘altijd al
had getwijfeld aan de onfeilbaarheid van de paus’.
Hij is voor zijn verdiensten als dorpshistoricus in

Slats bij de reliekschrijn, katholieke Sint-Jeroenskerk
1995 onderscheiden met de Jan Kloosprijs. Maar
de hoogste eer in ons dorp is uiteraard als je door
de carnavalsvereniging wordt uitgeroepen tot
Groot Noortukker en dat overkwam Slats in het
jaar 1990.
Ondanks zijn hoge leeftijd woont Geek Slats nog
steeds zelfstandig in zijn woning aan de VinkenDE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

Best bewaarde geheim van Noordwijk
De jeugdige Geek kon toen nog niet vermoeden
dat hij op latere leeftijd zelf bij het opgraven van
de schedel van Jeroen betrokken zou raken. Dat gebeurde in het begin van de jaren tachtig. Hij vertelt
hoe hij in 1982 in contact kwam met dr. Willem
van Hilten, destijds verbonden aan de medische
faculteit van de Universiteit van Leiden. Van Hilten was van plan een wetenschappelijk congres in
de VS bij te wonen. Op dat congres werd van inleiders verwacht dat zij ook een voordracht over een
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onderwerp in hun woonplaats zouden geven. Van
Hilten koos voor Sint-Jeroen, de eerste met naam
genoemde Noordwijker in de geschiedenis. Hij
wilde over dit onderwerp van Geek Slats alles weten. Zo kreeg hij uit diens mond het verhaal over

de relieken en de vermoedelijke verblijfplaats van
de schedel te horen. Van Hilten wist zijn collega’s
van het Anatomisch-Embryologisch Laboratorium
te winnen voor een vergelijkend onderzoek van de
schedel in de Oude Jeroenskerk met de bestaande

Onderkaak: Physisch anthropologisch rapport Sint Jeroen
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relieken in de Rooms Katholieke Sint-Jeroenskerk.
Daartoe zou een opgraving in de Oude Jeroenskerk
moeten worden verricht. Ook de reliekschrijn in
de katholieke kerk zou moeten worden geopend.
Na enig heen en weer gepraat werden de nodige
toestemming van de kerkbesturen verkregen. Er
werd wel een duidelijke voorwaarde gesteld: er
mocht geen enkele publiciteit vooraf aan opgraving en onderzoek worden gegeven.
Op 4 januari 1983 kwamen, ‘in een enigszins samenzweerderige sfeer’ in restaurant Het Hof van
Holland, vertegenwoordigers van beide kerken en
het onderzoeksteam uit Leiden bijeen. Onder het
genot van een kop koffie kwam het uiteindelijk
tot de ondertekening van de overeenkomst. Burgemeester Bonnike noemde dit achteraf ‘het best
bewaarde geheim van Noordwijk’. Het gezelschap
trok daarna naar de Oude Jeroenskerk om daar de
grafcel uit 1909 te openen. Er ging een lichte huivering door het gezelschap toen op het moment
van de opening van de grafcel de kerkklok begon
te luiden. Dat deed denken aan de ontdekking van
de schedel van Jeroen in 1316, waarover de verhalen vertellen dat de klokken spontaan begonnen
te luiden en een man die leed aan ‘Engelse ziekte’
(= toevallen) plotseling genas. Maar het bleek al
snel slechts het uurwerk van de toren te zijn die
om het kwartier sloeg. Aanvankelijk leek de opgraving een teleurstelling: de opgegraven schedel
bleek uiteen gevallen en was bovendien afkomstig
van een jeugdig persoon. Dat stemde niet overeen
met levensbeschrijvingen van Jeroen die hem tekenen als een wat oudere man. Uit een vergelijkend onderzoek met de relieken in de reliekschrijn
in de katholieke kerk bleek dat schedel en relieken
niet van één en dezelfde persoon konden zijn. De
schedel en ander botmateriaal werden vervolgens
in de grafcel teruggelegd.

Toch is er volgens Geek Slats wel degelijk sprake
geweest van een interessante ontdekking. Als onderdeel van het onderzoek bracht het team uit Leiden een bezoek aan de abdij van Egmond. Dit is
niet meer de oorspronkelijke benedictijner abdij
uit de middeleeuwen. De oude abdij, waar eeuwenlang de relieken van Adelbert en Jeroen werden bewaard, was tijdens de Opstand tegen Spanje
door de Geuzen geplunderd en verwoest. Pas na
de Tweede Wereldoorlog bouwde men een nieuwe
abdij. Sinds 1950 waren er in de abdij ook delen
– twee ribben - van het gebeente van Jeroen aanwezig. Tijdens het bezoek van het team, waarbij
Geek Slats ook aanwezig mocht zijn, bracht de abt
de relieken van Adelbert ter sprake, die tijdens een
brand in ontelbare stukjes uiteen waren gevallen.
Het team uit Leiden toonde zich bereid ook deze
fragmenten te onderzoeken en zoveel mogelijk te
reconstrueren.

Aan het eind van het gesprek geeft Geek Slats aan
nog één vurige wens te hebben: het samenvoegen
van beide kerken in Noordwijk. Hij zegt zich nog
een intredepreek te herinneren van een predikant
in de Oude Jeroenskerk. Daarin riep die het beeld
op van Jeroen ‘van wie het gebeente voor een
deel op een steenworp afstand in een andere kerk
wordt bewaard, en zijn hoofd, naar men zegt, in
onze kerk.’ Naar Geeks overtuiging zullen hoofd
en lijf van de heilige pas verenigd zijn als ook
beide kerken elkaar verstaan. Pastoor en dominee
leiden soms al gezamenlijke diensten. Voor Geek
Slats een zichtbaar teken dat zijn wens zal uitkomen!

Opgraving, januari 1983, in de Oude Jeroenskerk
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Korte tijd later werd Geek Slats gebeld met het verzoek de onderkaak van Jeroen in het laboratorium
in Leiden nog eens te onderzoeken. Het team had
onder de talrijke fragmenten van de relieken van
Adelbert een stukje bot aangetroffen dat daarbij
niet thuishoorde. ‘Dit stukje, amper zo groot als
de nagel van mijn pink, bleek naadloos te passen
op de kaak uit de reliekenkast’, aldus Geek Slats.
Het betrof hier het kraaienbekachtig uitsteeksel
van de onderkaak. ‘Met een druppeltje lijm is het
stukje op de kaak vastgezet.’ Het blijft een raadsel
hoe dit stukje bot tussen de relieken van Adelbert
is terechtgekomen. Volgens Geek Slats is het aannemelijk dat in de middeleeuwen al het ‘foutje’ is
gemaakt. De relieken van Jeroen zijn immers– na
ontdekking in 973 – samen met die van Adelbert
overgebracht naar Egmond en daar bewaard gedurende ruim vijfhonderd jaar.

Plaats van de opgraving

Geek Slats geeft uitleg aan kinderen die ademloos luisteren naar de Noordwijkse verteller
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Een bakker die uitgroeide tot dé historicus
“Jan Kloos was bakker, maar groeide uit tot
één van de notabelen van het dorp door zijn
groot geloof en omvangrijke kennis van de
Noordwijkse historie. Hij was een perfectionist en had een hekel aan verspilling. Dat
laatste uitte zich onder meer in het hergebruiken van allerlei soorten oud papier om
zijn kennis en ideeën aan toe te vertrouwen.” Aan het woord is de kleindochter van
Jan Kloos, mevrouw Kaptein - Wassenaar.
Zij is nu vijfentachtig jaar, heeft veel van
opa’s schrijfsels bewaard en kan daarbij
honderduit vertellen over zijn leven.
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Jan Kloos was begin twintigste eeuw één van de
bakkers in Noordwijk, die in alle vroegte zijn
brood bakte en daarna uitventte. In het dorp kreeg
hij de naam ´de late bakker´, omdat hij meestal
later dan collega´s met zijn karretje de weg opging
naar klanten, waarvan overigens een groot deel
in Noordwijk aan Zee woonde. Hij werd geboren
op 24 februari 1860 en trouwde met Maria Admiraal, die echter vroegtijdig, op zesendertigjarige
leeftijd, overleed. Naar aanleiding hiervan werd
de oudste dochter Neeltje nog diezelfde week van
school gehaald om de rol van huismoeder over te
nemen. Opa Kloos had volgens mevrouw Kaptein
nooit meer de behoefte om met iemand anders
zijn leven te delen.
Jan Kloos werd in de loop der jaren een bekend
historicus en archivaris. In 1928 werd van hem
het boek ‘Noordwijk in den loop der eeuwen’ uitgegeven. Boven zijn bakkerswinkel bevond zich
een sober werkkamertje vol boeken en paperassen
waar hij lange tijd werkte aan het boek over zijn

Mijn beste Jo
dikmaals denk Ik aan uw naam vol eer
Johanna zegt ons Godsgeschenk
Paulina: nederig, teer,
Blijft ge in dien geest door het leven gaan
U als een kind bewegend
Dan zult ge ook eenmaal recht verstaan
Waartoe God kinderen zegent

“Mijn opa was een perfectionist”, vertelt zijn kleindochter. “Zijn handschrift was zelfs een kunst op
zich. Bijna kalligrafie. Verder was hij heel sober
en arbeidzaam. Aan vier uur slaap per nacht had
hij meer dan voldoende. Een opleiding kreeg hij
nauwelijks. Zijn kennis kwam van zelfstudie, een
helder verstand en een unieke dosis scherpzinnigheid.”
Mevrouw Kaptein zegt vol bewondering: “Hij kon
ook bijzonder goed luisteren. En niet alleen naar
zijn geloofsgenoten. Ook voor andersdenkenden
had hij veel belangstelling. Opa had in die tijd al
een oecumenische inslag. Opvallend was voor mij
ook dat hij nooit ruzie had, met wie dan ook”.
geliefd Noordwijk. Hij verzamelde daarvoor informatie uit de eerste hand, maar hij raadpleegde ook
dikwijls de archieven van de gemeente Noordwijk,
die van landgoed Offem en zeker ook die van de
Noordwijkse kerken. Jan Kloos had aanzien in
het dorp. Maar ook daarbuiten werd hij gerespecteerd. Men verleende hem ook graag toegang tot
het oud archief van de gemeente Leiden, tot de
universiteitsbibliotheek en tot het Rijksarchief in
Den Haag. Op deze wijze sprokkelde hij uit allerlei bronnen bijzonder veel historische kennis over
het dorp bij elkaar. Kennis die anders wellicht verloren was gegaan.
Bij binnenkomst ligt op tafel van mevrouw Kaptein een verzameling paperassen, boeken en foto’s
uit de tijd waarin Jan Kloos zijn leven leefde. Opvallend is het allereerste exemplaar van het bekende boek dat de auteur ooit cadeau gaf aan zijn
oudste dochter Neeltje. Het is nog in uitstekende
staat.
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Rookstoel
“Het was een man”, vertelt ze verder, “die in
zijn soberheid en afkeer van verspilling gebruik
maakte van alle mogelijke papieren om op te
schrijven. Papier waarop nog enige schrijfruimte
was diende als basis voor allerlei aantekeningen.”
Mevrouw Kaptein laat enkele voorbeelden zien
die ze zorgvuldig bewaart in haar eigen archief,
zoals gebruikte broodzakken, enveloppen en verouderde folders. Ze komen uit een lade van een
prachtige antieke kast. Een kast die tot de huisraad
van bakker Kloos blijkt te hebben behoord. Naast
deze kast staat een oude rookstoel. Zo te zien niets
bijzonders. “Maar”, zegt mevrouw Kaptein, “ook
dit is een erfstuk. Het is de stoel waarin opa Kloos
op 5 juni 1938 tijdens een kort slaapje in alle rust
overleed.”

( Lucas 18: 16,17)
Uw Opa Kloos, 22 december 1934
Het handschrift waarin Kloos het tekstje schreef is
inderdaad bijzonder. “Ook daaraan zie je wat voor
man mijn opa was”, schetst mevrouw Kaptein.
“Een man met veel geduld die heel veel waarde
hechtte aan wat hij schreef, maar ook aan de manier waarop. Hij hield ons voor dat netjes schrijven
van groot belang was en dat je uit een geschrift het
karakter van de schrijver kon lezen.”

Jan Kloos was, volgens zijn kleindochter, niet alleen auteur van een historisch boek maar ‘hij was
schrijver in hart en nieren’. “Mijn opa beschikte
over een gezonde dosis humor. Voor trouwerijen
schreef hij bijvoorbeeld op veler verzoek liedjes en
rijmende teksten. Ook bij geboortes werden zijn
geschriften als goede wensen naar de ouders gezonden. Hij werd ingeschakeld bij het uitkiezen
van (Bijbelse) teksten voor grafmonumenten. En
hij schreef gedichten in onder meer de poëziealbums van zijn kleinkinderen.”
Uit de geërfde antieke kast komen een paar van
die albums tevoorschijn. Mevrouw Kaptein laat
een gedichtje lezen:

Jan Kloos, als kenner van de lokale historie
van ‘zijn Noordwijk’, was zich bewust van
de waarde die geschriften en objecten uit
het verleden voor de toekomst konden
hebben. Mevrouw Kaptein vertelt tot slot
hoe opa Kloos bijvoorbeeld een ‘blazoen’
redde uit de handen van zogeheten
hondenslagers. “In het begin van de
vorige eeuw waren er in de kerken
‘hondenslagers’ die de opdracht hadden
loslopende honden het kerkgebouw uit te
jagen. Deze mannen vervulden ook andere
hand- en spandiensten. Op een dag zag opa
dat zo’n hondenslager een oud blazoen in
stukken wilde hakken. Hij wist de man
hiervan te weerhouden en nam het blazoen
DE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

mee naar huis. Vervolgens bracht hij het naar
Leiden waar hij het liet restaureren voor maar
liefst zestig gulden. Voor die tijd een enorm bedrag. Helaas vonden zijn dochters het opgeknapte
wapenschild niet mooi genoeg voor de woonkamer of winkel. Het werd toen maar op de meelzolder opgeborgen, waar het jaren roemloos door
slechts enkelen kon worden aanschouwd. Later
zagen anderen er wel de waarde van in en werd
het geschonken aan het Gilde van Sint Joris Doelen. Overigens wel nadat leden van de sociëteit de
restauratiekosten van zestig gulden alsnog hadden
vergoed.”
Daar hangt het blazoen dus nu nog als stille getuige van het historisch besef van één van Noordwijks meest opmerkelijke inwoners:
Jan Kloos.

Noordwijks bekendste historicus
overleed in deze stoel
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Knipscheer-orgel in de Oude Jeroenskerk
De Kerkenraad in Noordwijk was in 1840
bijzonder verheugd toen haar predikant ds
G. Kuyper en zijn vrouw A.C. Kuyper-Pennewart aan de kerk en zijn gemeente ‘een orgel’
aanboden. Hoe dat zijn beslag kreeg, is in
een bewaarde brief na te lezen en ook een gedenksteen in de kerk bij de orgeltrap herinnert aan deze gulle gift. Het orgel moet toen
ongeveer 4.000 gulden hebben gekost. Maar
een ongeveer even groot kapitaal was nodig
voor de bespeling en het onderhoud.
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Geen wonder dat de Kerkenraad in 1840 dankbaar
de gift van predikant Kuyper en zijn vrouw aannam. Omgerekend naar de geldelijke waarde van
2011 was met de koop en het extra kapitaal voor
het orgel in de Oude Jeroenkerk zo’n 175.000 euro
gemoeid. Een bedrag waaruit overduidelijk blijkt
hoeveel waarde ds. Kuyper en zijn vrouw hebben
gehecht aan ‘goedklinkende Goddelijke lofprijzingen’.
Waarom de keuze in 1840 is gevallen op een orgel van de firma Knipscheer is niet bekend. Er zijn
geen aanwijzingen dat er vooronderzoek is gedaan
naar mogelijke leveranciers van kerkorgels. Waarschijnlijk was de firma Knipscheer in die tijd zelf
heel actief in het opstellen van offertes voor kerkenraden met een kerk zonder orgel. Mogelijk zijn
er referenties ingewonnen bij kerkbesturen die al
ervaring hadden met een Knipscheer-orgel, maar
daarover bestaat geen nagelaten informatie.

Kerken en orgels zijn, zo lijkt het, onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Het orgel geldt van oudsher als een ideaal instrument. Niet alleen voor de
begeleiding van gemeentezang, maar ook als vertolker van gemoedsstemmingen die in een kerk
kunnen worden ervaren c.q. opgewekt: van ‘himmelhochjauchzend’ tot ‘zum Tode betrübt’.
Maar behalve in de grote monumentale kerken
en basilieken, was het tot in de 19e eeuw niet
vanzelfsprekend dat in elke kerk een orgel stond.
Een kerkorgel was namelijk een dure investering,
vooral vanwege de kostbare materialen die vroeger duurder waren dan arbeidsuren. Dergelijk geld
was lang niet voor elke dorpsgemeenschap op te
brengen.
In de 19e eeuw kwam daar langzaam verandering
in. In Nederland zagen orgelbouwers als BätzWitte en Knipscheer een markt in de vele dorpskerken zonder orgel. Ook in de Oude Jeroenskerk,
toen nog Grote Kerk geheten, stond geen orgel.
Er schijnt ooit wel een orgel aanwezig geweest te
zijn, maar die bleek na de reformatie verdwenen.

Hoe dan ook, ds. Kuyper en zijn vrouw kozen voor
orgelbouwer Knipscheer, om precies te zijn voor
Hermanus Knipscheer II. Naar later zal blijken, de
meest getalenteerde en productieve orgelbouwer
van de Knipscheer-dynastie. Het Noordwijkse orgel is het tweede instrument dat Hermanus bouwde na het orgel voor de gemeente van Sassenheim
(1837, niet bewaard gebleven). Later volgen nog
orgels voor o.a. de gemeenten van Noordwijk aan
Zee (1865, nu nog steeds in gebruik in Hooge Zwaluwe), Zandvoort (1849) en zijn grootste orgel voor
de Noorderkerk in Amsterdam (eveneens 1849). In
totaal heeft Hermanus volgens zijn meesterknecht
A.M.T. van Ingen 32 orgels gebouwd.
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Het front van het orgel in Noordwijk is gebaseerd
op een door orgelmaker J. Mitterreither in de zeventiger jaren van de achttiende eeuw toegepast
fronttype.
Het orgel in de Oude Jeroenskerk wordt algemeen
beschouwd als misschien wel het meest geslaagde
instrument van Hermanus Knipscheer II. Het staat
met één been nog in de tijd van de klassieke orgelbouw uit de periode van W.A. Mozart en de zonen
van J.S. Bach.
Op de denkbeeldige ranglijst van belangrijke en
bijzonder klinkende orgels in Nederland staat het
Knipscheer-orgel in de Oude Jeroenskerk relatief
hoog. Dat komt vooral door de fantastische akoestiek van de kerk die de karakteristieke klankkleur
van het orgel optimaal tot zijn recht laat komen.

de speelmechanieken bleken na de restauratie verdwenen en een groot deel van het open pijpwerk
van Knipscheer was nu voorzien van opzetstukken met zogeheten expressions. Hierdoor werd de
klank anders.
Tevens had men besloten het orgel over te schilderen in donker eiken. Toentertijd erg in de mode.
De schilder was al bijna halverwege, toen de bekende architect H.J. Jesse die op dat moment verantwoordelijk was voor de restauratie van de kerk,
met afgrijzen zag wat er gebeurde. Vloeken in de
kerk vond hij het en hij protesteerde fel bij het
kerkbestuur. Met succes! Het orgel kreeg gewoon
weer zijn oorspronkelijke kleur terug. De kleurstaal van alle verflagen die ooit op de orgelkas zijn

de vleugelstukken werden verwijderd. Bovendien
gaf de verplaatsing van het orgel niet de gehoopte
klankverbetering en vormden orgelkas en balustrade nu geen harmonieus geheel meer.
In 2000 is op initiatief van de Stichting Restauratie Knipscheer-orgel een grote inzameling georganiseerd voor de grondige restauratie van het
orgel. Met de subsidies en giften, waaronder zo’n
100.000 gulden van de Noordwijkse bevolking,
kon orgelbouwer Flentrop de benodigde restauraties doorvoeren. Aan de muur tegenover de orgeltrap hangt het sponsorbord met alle namen van
personen en organisaties die één of meer orgelpijpen hebben geadopteerd.

Kleurstaal van alle verflagen die ooit op de orgelkas zijn aangebracht
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Restauraties
Geen orgel ontkomt - wil het bespeelbaar blijven
- in de loop van zijn bestaan aan restauraties. Zo
ook niet het Knipscheer-orgel in Noordwijk. Sinds
1840 is het orgel drie keer grondig gerestaureerd,
in 1904, 1950 en 2000. Daarnaast hebben tussendoor onderhoudsbeurten plaats gevonden waarin
kleine restauratieve werkzaamheden zijn verricht.
De restauratie van 1904 is uitgevoerd onder advies van J.A. de Zwaan door orgelbouwer G. van
Leeuwen. De uitvoering van deze restauratie was
technisch verantwoord, maar met weinig eerbied
voor de oorspronkelijke bouwer. Drie originele registers, de oorspronkelijke klaviatuur en delen van

aangebracht, vormt een stil bewijs van dit bijna
voltrokken onheil. De huidige zandsteen-kleur is
weliswaar historisch niet juist, maar is in het totale kleurbeeld van de kerk goed gekozen omdat
het zo mooi contrasteert met de wit gepleisterde
muren en de blauwe gewelven.
Volgens Jaco van Leeuwen, de huidige vaste bespeler van het orgel, is de restauratie van 1950
door Willem van Leeuwen uit Leiderdorp met
de beste bedoelingen uitgevoerd. Maar hij vindt
dat er in feite toch karaktermoord op het orgel is
gepleegd. Het Knipscheer-concept werd daarmee
nog verder aangetast: de originele achterwand en
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Jaco van Leeuwen vindt dat het oorspronkelijke
orgel door deze laatste restauratie in ere is hersteld. Technisch bevlogen als hij is, voegt hij er
aan toe: “Door plaatsing van een Fagot 16’ op het
pedaal heeft het orgel meer draagkracht dan het
ooit had. De Dwarsfluit 4’ is betoverend mooi en
het register Cornet heeft in tegenstelling tot vele
cornetregisters van andere orgelmakers uit die tijd
een verrassend slank karakter.” Het is maar dat u
het weet.
Begeleidings- en concertinstrument
Het heeft bijna een eeuw geduurd voordat men

in Noordwijk besefte dat het door ds. Kuyper en
zijn vrouw geschonken orgel meer was dan een
begeleidingsinstrument. In 1937 was Jan Zwart, in
die tijd de beroemdste organist van Nederland, op
vakantie in Noordwijk. Na de zondagse kerkdienst
naam hij spontaan achter de speeltafel plaats.
De nog aanwezige ouderlingen werden compleet
overdonderd door zijn spel: ‘Hij fantaseert, registreert en plots lijkt het of er een ander orgel in
de kerk staat. De deuren van de Kerkeraadskamer
gaan open. Kerkeraadsleden en kerkvoogden luisteren verbaasd toe, terwijl zij zich afvragen wie er
nu toch wel op hun orgel speelt.
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Ben van Oosten, Jan Jansen (de vader van Janine)
en Leo van Doeselaar.
De naam van Jaco van Leeuwen, de huidige organist van het Knipscheer-orgel, misstaat in dit
rijtje niet. Jaco van Leeuwen wordt organist in
Noordwijk in het jaar dat de Vereniging ‘De Oude
Dorpskern’ wordt opgericht. Hij is dé motor van

de zeer geslaagde restauratie van het orgel in 2000
en heeft van de Zomerserie de laatste jaren één
van de beste series in zijn soort gemaakt.
Het Knipscheer-orgel staat er ‘Anno 2011’ in volle
glorie bij: een monument dat nog eeuwen een lust
kan zijn voor oog en oor.

Nauwelijks heeft hij zijn spel beëindigd of Jan
Zwart weet wat hij de komende week zal doen.
Op dit orgel een concert geven voor de vele vakantiegangers die Noordwijk bevolken! De afspraak is spoedig gemaakt. (Uit de biografie van
Jan Zwart).’
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Achteraf bleek dit concert het laatste te zijn voor
Jan Zwart. Kort daarna overleed hij. Maar het was
wel het begin van de serie orgelconcerten op donderdagavonden in de maanden juli en augustus.
Een serie die nog steeds bestaat en met zijn 75 jaar
naar alle waarschijnlijkheid in Nederland de oudste concertserie is in zijn oorspronkelijke vorm.
Dat het Knipscheer-orgel een bijzonder instrument is, blijkt uit het feit dat het nooit moeite
heeft gekost om toporganisten naar Noordwijk
te halen. Ze waren en zijn allen zeer gecharmeerd
van de klank en de mogelijkheden van het orgel.
Sinds 1937 hebben vrijwel alle goede Nederlandse
organisten één of meer keren een concert op het
Knipscheer-orgel gegeven. Om een aantal beroemde namen te noemen: Feike Asma, Piet van Egmond, Albert de Klerk, Charles de Wolff, Herman
van Vliet, Klaas Jan Mulder, Bernard Winsemius,
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Onderduikadres van Freddy Heineken
De schuilplaats in de Tweede Wereldoorlog
van de latere biermagnaat Freddy Heineken is een goed bewaard geheim. Zo goed,
dat in een boek over het leven van Heineken
staat dat hij ergens in Noordwijk tijdens de
oorlog moest zijn ondergedoken, maar dat
men niet had kunnen opsporen waar dat
precies was. Om eindelijk eens helderheid te
krijgen bezochten we Ada Immerzeel - Van
Eeden die geboren is op het adres waar de
biermagnaat ondergedoken zat: Voorstraat
nummer 16.
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Het was in februari 1945, winter en koud, de oorlog
sleepte zich voort met alle vervelende gevolgen van
dien. Op Voorstraat 16 woonden, naast zijn ouders,
Piet van Eeden en zijn vrouw Jo (Jopie) van Eeden
- Kooimans. Ze waren in 1940 getrouwd. Het kleine
boerenbedrijfje, annex bollenkwekerij was niet zo
rendabel en daarom verkochten ze ook melk, kaas
en eieren. Het werd een verkoop vanuit ‘het pakhuis’
zoals Ada dat nu nog noemt. In 1943 werd hun eerste
kindje Mia geboren.

Sigaretten gerold
door Freddy

bedrijf aan de Wilhelminastraat 36 kwamen veel
mensen over de vloer. Het was daarom te gevaarlijk
om ook nog een onderduiker te hebben. Zij wilden
het risico van ontdekking niet lopen. Bovendien
hadden zij daar geen plaats voor in hun huis.
Piet van Eeden had wel plaats maar ook een dochtertje en bovendien was zijn vrouw in verwachting
van hun tweede kindje. Maar na een korte bedenktijd sprak Piet de bijna legendarische woorden: “Laat
maar komen. Wie is het trouwens?” Waarop hij als
antwoord kreeg: “De zoon van Heineken en hij heet
Freddy.”
Het huis van de familie van der Meer, aan de overkant, was door de Duitsers gevorderd. Deze soldaten
kwamen vaak even binnen bij Piet en Jo van Eeden
en brachten dan ook wat eten mee, wat erg welkom
was natuurlijk.
Op die bewuste dag in februari ’45 kwam de zus van
Jo, Marij, met een vraag die grote gevolgen zou hebben. De vraag was: ‘Willen jullie een onderduiker opnemen?’ Een gegoede familie uit Wassenaar had aan
Marijke gevraagd of hun 20 jarige zoon bij hen kon
onderduiken. Hij werd gezocht door de Duitsers die
hem op transport wilden stellen naar Duitsland voor
tewerkstelling of misschien nog wel erger. Hij moest
dus een tijdje weg. Je vraagt je af: ‘Hoe komen mensen uit Wassenaar in Noordwijk met dit verzoek?’
Ada Immerzeel vertelt: ”De familie Kooimans had
een transportbedrijf. Het waren beurtschippers. Met
de schuiten, die aan het Schie lagen, vervoerden zij
allerlei soorten vracht tussen Amsterdam en Rotterdam. Zo vervoerden zij onder meer bier voor de
Heinekenfabriek in Amsterdam. In hun huis - tevens
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De schuilplaats
Snel gingen de Van Eedens aan de slag om een veilige
schuilplaats in te richten. De woonkamer had een
houten plafond en daar boven was een klein kamertje. Eigenlijk niet meer dan een gangetje. Het werd
niet meer gebruikt, omdat je er alleen kon komen
via de stal. Vroeger stonden daar de koeien in, maar
die werd nu als pakhuis gebruikt. Daarom werd in de
woonkamer een luik in het houten plafond gemaakt,
waardoor de onderduiker in de schuilplaats kon klimmen. De deur boven op de zolder naar het hok werd
afgeschermd met takkenbossen voor de kachel, zodat
de deur goed verborgen was voor nieuwsgierige blikken. Er werd een bed en een tafeltje met een stoel in
gezet en de onderduiker kon komen. Zo heeft Freddy
Heineken - hij was toen 20 jaar - elf weken ondergedoken gezeten in de Voorstraat, goed verborgen voor
de Duitsers. Niemand uit de buurt heeft er iets van
geweten of gemerkt. Tot het einde van de oorlog was
hij te gast bij de familie Van Eeden.
De jonge Heineken verveelde zich uiteraard en hij
wilde gedurende zijn onderduikperiode best iets

doen voor de kost. Nu waren er in de oorlog geen
sigaretten te koop. Daarom verbouwde men zelf tabak. De bladen werden gedroogd en daarvan werden
sigaretten gemaakt. Ook Piet van Eeden verbouwde
tabak. De sigaretten rolde hij zelf. Die werden in een
klein fabriekje verpakt in pakjes van 20 stuks en in
overdozen van 12 pakjes. Kosten per pakje 20 cent.
Merknaam: ‘Amateurs’ . Op een pakje stond de tekst:
‘sigaretten, uitsluitend voor eigen gebruik.’
Freddy nam zijn deel van het werk voor zijn rekening. Hij sneed de droge tabaksbladeren klein en zat
bijna de hele dag sigaretten te rollen.
“Wacht,” zegt Ada Immerzeel, “ik heb nog een doosje”. Ze duikt de kast in en komt terug met een lichtbruine verschoten kartonnen overdoos met nog 10
pakjes ‘Amateurs’ sigaretten in originele oorlogsverpakking. Er waren twee pakjes uit. Ze had er zelfs ook
nog oorlogslucifers bij van het merk: ‘Pluto’. Deze
werden voor 16 cent te koop aangeboden.

foto tegenkwam, nam ze die toch maar mee naar
huis. Ze liet er voor de zekerheid een foto van maken
bij foto van Kampen zodat er nu ook een negatief van
is.
Aan Freddy Heineken schreef ze vervolgens een brief
met de mededeling dat ze een bijzondere foto van
hem had en dat ze die graag persoonlijk aan hem wilde geven. Een week later belde Freddy vanuit Zwitserland op. Hij was heel blij met een foto van hem uit de
tijd vlak na de oorlog en bestelde een kleine foto en
drie vergrotingen, waarvan hij er eentje aan koningin
Beatrix wilde geven. “Dan ziet ze meteen hoe ik eruit
zag toen ik nog jong was”, zei hij lachend. Hij beloofde ook dat hij ze zelf kwam ophalen in de Voorstraat.
En dat deed hij. Op een vrijdagmiddag belde hij op
naar Ada en vroeg of ze zaterdagmorgen thuis was.
Ja, Ada was thuis en vroeg of hij een ‘bakkie’ of een
biertje van eigen merk wilde drinken. Hij koos voor
een lekker bakkie koffie.

Op 21 juli 1945 werd Ada van Eeden geboren. Freddy
Heineken was na de oorlog weer terug naar huis gegaan. Maar toen hij hoorde van de geboorte kwam
hij, op de fiets, met een grote bos bloemen voor moeder en kind. Deze bloemen gaf hij aan Marijke, want
zus Jopie lag immers in het kraambed. Hier is een foto
van gemaakt met Freddy Heineken naast de fiets met
een bos bloemen. Op de voorgrond staat tante Marijke die toen vijftig jaar was. Lange tijd heeft deze
foto in een grote doos gezeten. Er werd niet meer naar
gekeken.

Zo gebeurde het dat er op die zaterdag drie grote auto’s voorreden in de Voorstraat, waaruit eerst Bodyguards stapten die keken of alles veilig was. Daarna
stapte Freddy uit de middelste auto met een grote bos
bloemen. Het eerste dat hij zei toen hij binnenstapte
was: “Wat lijk jij op je moeder Jopie”. Gezellig hebben ze samen zitten praten en herinneringen opgehaald aan hoe het was in de oorlog. Ada liet hem de
sigaretten zien die hij toen gemaakt had. Ze gaf hem
twee pakjes. Hij maakte er meteen één open en stak
een sigaret op. Toen hij de rook uitblies zei hij: “Ik
ruik de oorlog weer.” Even later bestudeerde hij de
foto’s en zei pijnzend: “Ik wou dat ik nog eens zo kon
fietsen als drieënveertig jaar geleden . . .”

Freddy Heineken maakte na de oorlog carrière in het
familiebedrijf, maar af en toe kwam hij nog in contact
met zijn ‘onderduikfamilie’. Zo hadden in de jaren
zestig veel Noordwijkers een zogeheten ‘Zimmer mit
Frühstück’. Het leverde een aardig extra centje op,
want de Duitse toeristen betaalden goed. Moeder van
Eeden (Jopie) had ook gasten, die graag een biertje

Freddy Heineken bedankt mevrouw Van Eeden met een
bos bloemen
dronken. Maar ze had daarvoor geen goede glazen. Ze
pakte de telefoon en belde naar ‘de Ark’, de woning
van Heineken, en vroeg meneer Freddy Heineken te
spreken. Na lang wachten kwam hij zelf aan de telefoon en vroeg wat er was, waarop Jopie antwoordde:
“Ik heb Duitse gasten, die graag een biertje drinken,
maar ik heb alleen maar Amstelglazen en daar kan ik
toch geen Heinekenbier in schenken”. Freddy moest
hier hartelijk om lachen en zei dat hij wat zou regelen. Een poosje later werd met de privé auto van meneer door zijn chauffeur een doos glazen afgeleverd
met de hartelijke groeten van meneer Heineken!
Toen Ada in 1988 bij het bekijken van papieren van
haar moeder in Huize Jeroen de verloren gewaande
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Helaas is van Heinekens onderduikkamertje in het
huis aan de Voorstraat nr. 16 niets meer te zien.
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Fluisterende lindebomen op de Voorstraat
Wanneer in een gesprek de Voorstraat ter sprake
komt, is steevast de reactie: ’een prachtige plek’.
Ook mensen die niet in Noordwijk wonen, zijn
lovend over deze prominente straat, die bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse tuinmarkt veel bezoekers uit de wijde omtrek aantrekt. Voornaamste
reden voor deze positieve associaties blijkt meestal te liggen bij het decor van prachtige oude lindebomen in de Voorstraat.
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Uiteraard is ook de mengeling van historische en
eigentijdse gevels in de straat beeldbepalend. En
de in de zomer aangebrachte geraniumbakken leveren een bijdrage. Maar de eeuwenoude lindebomen vormen toch de hoofdattractie. De natuurhistorische authenticiteit van deze bomen roept
kennelijk emoties op.
Oudere Noordwijkers kunnen zich wellicht nog
herinneren hoe, in de jaren zeventig van de vorige eeuw, boomchirurgen werden ingezet om de
dreiging van regelmatig wegvallende exemplaren
tegen te gaan. Zieke bomen werden behandeld,
delen van bomen uitgehakt, beschermende coating werd op open gezaagde delen aangebracht.
En hier en daar werd met stevige ijzeren pennen
en staaldraad voorkomen dat bomen het loodje
legden. Noordwijk was, en is, zuinig op de prachtige lindebomen en dat wordt alom gewaardeerd.
De lindes in de Voorstraat behoren tot de kleine
familie van de lindeachtigen (Tiliaceae). Er zijn
zo’n dertig soorten in deze bomengroep. Zij behoren niet tot de extreem lang levende boomsoorten. Hoewel sommige deskundigen beweren
dat er in de plaats Sambeek in Noord Brabant een
exemplaar van wel duizend jaar oud staat. Andere kenners spreken dat tegen en zeggen dat deze
boom ‘slechts’ vierhonderd jaar oud is. De leeftijd
van de oudste Noordwijkse leilinde wordt geschat
op ongeveer tweehonderd jaar.

geplant in de belangrijkste straten waar de notabelen woonden en bij boerderijen. Feit is dat vogels in alle soorten zich op hun gemak voelen in
de leilinde. Ze profiteren van de hoge productie
nectar en van het overvloedige aantal insecten in
de kruinen. Die kruinen geplant naast elkaar vor-

men een relatief recht scherm dat op natuurlijke
wijze felle zonneschijn weert. Bovendien geeft
zo’n scherm van bladeren de nodige privacy aan
de erbij gelegen huizen. Bijkomend voordeel is dat
vervelende insecten zoals vliegen en muggen worden gevangen in de ‘honingdauw’: een plakkerig
goedje dat luizen afscheiden die op de leilinden
leven. Tegenwoordig wordt die honingdauw vaak
juist als hinderlijk ervaren. In periodes met weinig
regen en veel zon druppelt de kleverige honingdauw op autodaken en maakt het de straten glad.
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Bomenfluisteraar
Lindebomen werden ook uitgekozen omdat ze
goede groei-eigenschappen hebben. Zo floreren
ze in verschillende grondsoorten. Dus ook op
onze geestgronden doen ze het goed. Belangrijkste
eigenschap van de linde is echter dat mensen ze
mooi vinden. De kruinen roepen door hun snoeivormen verschillende emoties op in de wisselende
jaargetijden. In de winter doen ze vaak sprookjesachtig aan door de witte rijp op de takken. In het
voorjaar zijn er de prachtige jonge groene uitlopers
die je doen verlangen naar de naderende zomer. In
de nazomer brengen de goudbruin kleurende kruinen je weer in een geheel andere sfeer. Terwijl in
het gure najaar de grillige knotten onheilspellend
heen en weer kunnen zwaaien als waarschuwing
om maar gewoon binnen te blijven.

Waarom in het verleden juist leilinden in Noordwijk werden geplant is bekend. In de historische
kernen van veel dorpen, overal in Nederland,
vinden we oude lindebomen . Ze werden vooral
DE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

DE OUDE DORPSKERN - 25 JAAR

Aardig is dat dergelijke eigenschappen in het verleden al de fantasie wisten te prikkelen. Hier en daar
werd in volle overtuiging aangenomen dat lindebomen kwade geesten konden verjagen. Zo zou er
een ritueel hebben bestaan waarbij een overledene
om de boze geesten te verdrijven, drie keer door
‘een tunnel’ werd gedragen van rond het kerkhof
geplante leilinden. Ook in de Voorstraat vormen
de kruinen zo´n soort tunnel. En ze leiden naar
het vlak bij gelegen kerkhof …
Uit oude verhalen komt ook naar voren dat ooit
sommige Noordwijkse dorpsbewoners dachten dat
de bomen met elkaar konden communiceren. De
wind blazend door de takken werd geassocieerd
met gefluister. Althans, dat idee ging kennelijk leven nadat een mysterieuze dorpsgenoot – een zonderling die we nu wellicht paranormaal begaafd

zouden noemen - beweerde dat hij de bomen kon
verstaan. Hij claimde op de hoogte te zijn van alle
dingen die onder de bomen gebeurden. Mensen
die er buitenechtelijke affaires op na hielden, werden door deze ‘bomenfluisteraar’ opgespoord en
op hun zonden gewezen.
En ach, ook al zijn ze verzonnen, het zijn leuke
verhalen die weer een extra dimensie toevoegen
aan die schitterende oude lindebomen in de Voorstraat.
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