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DE VERENIGING STELT ZICH TEN DOEL:
De bevordering en het behoud van de leefbaarheid op
zowel historische als sociale grondslag in en rondom de
oude dorpskern in Noordwijk Binnèn van de gemeente
Noordwijk (.....)
Zij tracht dit doel te bereiken door aktieve samenwerking
van bewoners en ondernemers in dit gebied, in nauw over-
leg met de overheid, en door alle middelen, die het doel
van dienst kunnen zijn°.
Het initiatief tot de vereniging werd genomen op 26
oktober 1985; de statuten werden op 14 februari 1986
verleden bij notariskantooi Van Hoeken en Janbroers.
Overname van artikelen: alleen mogelijk in overleg met de
redactie.
~~~c~l~'~ll®1Ï11C~C~~
n dit nieuwe nummer treft u bijdragen van zeer ver
~schillende aard aan. Prof. Freek van Veen dook als geo-
loog een stuk oude geschiedenis op over de geologische kaart
van Nederland en ontdekte dat de Oost-West as die gebruikt
was voor bodemonderzoek zijn beginpunt in Noordwijk
had. Met dat gegeven als uitgangspunt heeft hij voor ons die
geschiedenis en een deel van de resultaten hier weergege-
ven.
Nadat de wethouder Tummers in onze algemene leden-
vergadering de plannen van de gemeente had uiteengezet,
brak de discussie-binnen het bestuur over die plannen los.
Het bestuur is bezorgd over die ontwikkelingen en wil haar
mening aan de Jeden voorleggen. Hierover zal een aparte
ledenvergadering worden belegd en indien nodig zal het
standpunt van de vereniging aan het gemeentebestuur wor-
den overgebracht.
De perikelen rond de bouw van twee gemeentehuizen en het
daarbij gepleegde plagiaat is ons laatste artikel.
U ziet, een zeer gevarieerde kost tegen het eind van dit mil-
lennium.
Redactie
Het bestuur heeft met droefheid kennis genomen van
het overlijden van haar oud-bestuurslid Truusje
Wingender-Mulder. We herinneren ons haar als een
markant bestuurslid. Truusje was verantwoordelijk
voor de markten, die oorspronkelijk begonnen als
enkele zomerse antiekmarkten. Zij stond aan de basis
van wat nu de "Markt onder de Linden" is. Velen
kenden Truusje ook als mede-eigenaar van "Drieluik
Antiek". Ons medeleven gaat uit naar haar familie.
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na de laatste Algemene Vergadering is het mij opgevallen dat ondanks de Geo. W. Aten
û aangekondigde spreker, onze wethouder Tummers die een aktueel verhaal
zou houden over de uitbreiding van Noordwijk en de komende veranderingen
in de Kerkstraat, er zo weinig leden present waren.
Dit is bijzonder jammer temeer omdat er gesproken werd over de toekomst van
ons dorp en in het bijzonder over onze mooie dorpskern.
Van de toekomstvisie van de Gemeente over de invulling van de Kerkstraat is het
Bestuur behoorlijk geschrokken. Van de "kleinmazigheid" van het gebied, die
zo duidelijk geschetst was in het bezwaarschrift van de Stichting Heemschut en
welk ook altijd ons streven is geweest betreffende nieuwbouw in de Kern van
Noordwijk Binnen, blijft niets meer van over en word er thans gedacht aan
grootschalige bebouwing met een grote Albert Heijn van minimaal 2000 m2 aan
de kop van de Kerkstraat tegen de Bronckhorststraat.
Men denkt te gaan realiseren een enorme ondergrondse parkeergarage met een
in - en uitgang aan de Zeestraat ( hetgeen betekent betaald parkeren ! ). De
winkeliers uit het "JEMO " centrum zullen rondom de afgebroken Tramsteeg een
plek toegewezen krijgen. Kortom er schijnen vele nieuwe plannen gemaakt te
worden, die misschien straks zonder enige voorkennis ter visie worden gelegd !
Een samenvatting van de visie van de Gemeente zult u in deze kernpunten
vinden op pagina 10. Een "artist-impression ' van deze visie zult u vinden op de
middenpagina. Een reactie van het Bestuur van "De Oude Dorpskern" op de
visie van de Gemeente vind u op pagina 11.
Voordat wij als Vereniging een standpunt kunnen innemen om naar buiten te
kunnen treden willen wij als Bestuur graag ook Uw mening als lid horen en
nodigen u daartoe uit voor een Speciale Algemene Vergadering op 30 oktober
a.s. om 11.00 in Hotel Royal.
Ik hoop dat U dan allen aanwezig zult zijn en dat wij tot een weloverwogen
standpunt kunnen komen, om gezamenlijk te proberen te verhinderen dat en-
kele projektontwikkelaars ons fraaie Noordwijk Binnen gaan aantasten
(lees verpesten!)
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Frederik R. van Veen De eerste gedetailleerde geologische kaart van Noordwijk werd door Delftse studenten in
1905 gemaakt als onderdeel van een proejkartering in opdracht van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hoe deze kartering in zijn werk ging kon
gereconstrueerd worden uit oude Akademie verslagen.
De oorspronkelijke kaarten konden niet teruggevonden worden, maar met behulp van
gegevens van een latere kartering door de Rijks Geologische Dienst kan een beeld ge-
schetst worden van de interessante geologische wordingsgeschiedenis van Noordwijk en
omgeving sinds ongeveer 100.000 jaar geleden.
e belangstelling voor de geologie is in Nederland vergeleken met de ons
IJ omringende landen pas laat ontstaan. In Engeland bijvoorbeeld trok de
eerste hoogleraar geologie Buckland in Oxford al sinds zijn benoeming in 1813
volle zalen als hij zijn colleges gaf, temidden van een wanordelijke verzameling
stenen, schedels en fossielen. Adellijke dames met hun dochters hielpen hem
met het zoeken naar fossielen van'voorwereldlijke' dieren uit de IJstijd en vele
honderden toehoorders stroomden toe als hij, gekleed in toga en hoge hoed in
het veld over het ontstaan van steenkool en kalk vertelde.
1813 was wel het jaar dat het eerste nederlandse boek over geologie verscheen,
geschreven door ruemand minder dan de dichter Willem Bilderdijk. Deze was in
1795 als vurig Oranjeklant naar Brunswijk uitgeweken, waar hij in hetzelfde
kosthuis verbleef als de zwitserse geoloog De Luc, die al enkele malen ons land
had bezocht om de herkomst van de zwerfstenen vast te stellen. Hij was er van
overtuigd dat deze stenen van een 'moederberg ` in de buurt afkomstig waren ,
'die door het geweld der wateren van de zondvloed verwoest was geworden.'
De Luc had in 1778 'vruchteloos den hoogen Martinitoren in Groningen be-
klommen om te speuren naar een zoodanigen heuvel in de omgeving'. Het is
dan ook geen wonder dat Bilderdijk in zijn boek'Geologie of Verhandeling over
de Vorming en Vervorming der Aarde' ook veel aandacht besteed aan de
Mozaïsche zondvloedtheorie.
Onze eerste Nederlandse geoloog, Winand Staring (1808-1877), op de
Wildenborgh geboren als zoon van de dichter Antonie Staring, bij velen bekend
van zijn gedicht: "Sikkels klinken, sikkels blinken, Ruischend valt het graan',
beklaagde zich in 1852 over de destijds hier heersende mentaliteit: 'Velen gelo-
ven nog dat voor Nederland eigenlijk geene geologie bestaat en het niet de moeite
waard is zich te bekommeren over de wijze, hoe onze bodem ontstaan is, als
eenig argument voor deze mening aanhalende "dat hier geene bergen zijn."
Anderen , en daaronder vele onzer huismoeders, zien zelfs in de keru~is van de
bodem iets goddeloos.'
Staring maakte de eerste geologische kaart op schaal 1:200.000 van Nederland,
waarvan het eerste blad in 1858 verscheen.
De geologische en landbouwkundige schoolkaart van Staring, die hij in 1860 op
verzoek van het Nederlandse Onderwijzersgenootschap vervaardigde is tot ver
in de 20e eeuw in gebruik gebleven.
Intussen ontstond er in tegen het einde van de vorige eeuw behoefte aan een
r~ieuwe, meer gedetailleerde geologische kaart, waarvoor het Rijk f 2500,- be-
schikbaar stelde. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
gaf in 1899 opdracht tot een proefkartering op schaal 1:25.000 aan de Delftse
hoogleraar in de geologie, Professor Schroeder van der Kolk (1865-1905) Deze
stelde voor om een T-vormige strook van ons land te karteren en het is interes-
sant te weten dat de horizontale Oost-West strook in Noordwijk begon en via
Indischen Dienst" was hij in datzelfde jaar met zo'n oefenkartering in de buurt
4
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van Deventer en Markelo begonnen.Voor zijn studenten zou dus de opdracht
van de Geologische commissie van de KNAW een göede oefening zijn en voor
het Rijk betekende het goedkope arbeidskrachten. De opdracht luidde: "De kaart
geve een zoo volledig mogelijk beeld van de wordingsgeschiedenis van onzen bodem,
m.a.w. zij zij in waarheid geologisch.
Alleen de beste studenten mogen medewerken. Zoodat het recht van deelname als een
onderscheidinggeldt. Een feitelijke belooning behoeft den studenten voor hun werk niet
gegeven te worden. De kaarteringswerkzaamheden, zoo waardevol zij voor het algemeen
zijn, bieden hun een zoo goede gelegenheid tot hét opdoen van practische ervaring, dat
daarin reeds een vergoeding voor den geleverden arbeid ligt. Vergoeding voor reis-en
verblijfskosten behoort evenwel te worden gegeven. Pas afgestudeerden komen wel voor
een vergoeding voor hun arbeid in aanmerking en wel f 1,- per dag. Meergevorderden
krijgen f 2,- en de vier ploeghoofden ieder f 3,- per dag. De vergoeding behoort geleide-
lijk te stijgen, opdat oudere deelnemers worden aangemoedigd zich opnieuw beschikbaar
te stellen."
Elke ploeg bestond uit 4 geologen en 1 arbeider.
Professor Schroeder van der Kolk wees erop dat het geologisch kaarteren door
de vöortdurende inspanning van lichaam en geest een zeer vermoeiend werk is,
waartegen op den duur alleen krachtige naturen bestand zijn.
De proefkartering begon in 1901. I7e bladen van de afdeling Den Haag, waaron-
der ook Noordwijk viel, werden aan verschillende studenten toegewezen, waar-
bij zij een jaar of langer de tijd kregen om in hun vrije dagen de geologische
opname af te werken. De kartering in de afdeling Deventer-Markelo zou van 20
augustus tot 10 september plaatsvinden, waarna zij nog enkele dagen door 2
studenten kon worden voortgezet. Aan deze laatste kartering namen o.a. de
delftse studenten Grondijs en Grutterink deel, die beide later hoogleraar werden
aan de afdeling Aard-en Delfstofkunde van de Polytechnische School. Kennelijk
had er een goede selectie plaatsgevonden!
Ondanks het enthousiasme van professor Schroeder van der Kolk die het werk
omschreef als: "geologisch kaarteren vordert een gelijktijdige inspanning van lichaam
en geest, een gestadige toewijding en een degelijkheid, zoals die alleen bij de besten
verwacht kan worden ", bleek het enthousiasme van de studenten voor dit onbe-
zoldigde werk toch niet al te groot. ln een voortgangsverslag van october 1901
voor de Akademie van Schroeder van der Kolk lezen we dat van de 18 uit-
genodigden er 8 "verhinderd" waren. Ook was er tegenspoed: 'één medewerker
door den dood ontvallen, een ander door ongesteldheid ruet in staat de opdracht
te voleinden.'
Toch waren er goede resultaten uit het Markelo gebied te melden: het moeilijke
blad 396 werd in 14 dagen voltooid, het gemakkelijke blad 395 in ongeveer 5
dagen. Drie kaarten waren reeds in het net getekend. De totale kosten voor de
eerste karteerperiode in het Markelo gebied werden berekend op f 1500-1600,-.
"Mocht dit bedrag te hoog zijn, dan bestaat er slechts één middel tot bezuiruging
n.l. den karteertijd inkrimpen." besloot Schroeder van der Kolk zijn rapportage
van het eerste karteerseizoen.
Als regel werden de grondsoorten die onmiddellijk onder de bewerkte laag van
teel- of steigeraarde liggen in kaart gebracht, maar als er op grotere diepte een
geologisch of technisch zeer belangrijke laag voorkwam werd ook deze aange-
geven. Er werd gebruik gemaakt van stalen handboren van 1 en 2 m lengte, die
door de Leidse Ambachtschool werden geleverd, samen met een gebruiksaan-
wijzing: "De boor wordt met zachte, goed gerichte tikken van een houten hamer
(gewicht 1250 gram) in de grond gedreven.De arbeid wordt verricht door pols en
benedenarm. Slaan met volle armlengte is voor de boor verderfelijk. Ook werd
het gevaar van verzouting onderkend en de vraag werd dan ook overwogen of
niet uit een waterstaatsbelang verdere waterverstrekking uit de duinen moest
worden belet. Er bestond wel een hypothese dat zoetwater in de duinen uit het
Oosten zou worden aangevuld, maar men waarschuwde: "alles wat daaromtrent
werd medegedeeld berust op vermoedens, te vaág om daarop in een zoo gewichtige vraag
zijn conclusies te bouwen." Het onderzoek naar de hydrologische toestand van
5
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ons land moest daarom gecombineerd worden met het geologisch onderzoek.
Het blad 382 Noordwijk aan Zee, dat grotendeels door de Noordzee werd inge-
nomen, werd samen met blad 383, waarop een gedeelte van Noordwijk-Binnen,
Noordwijkerhout en Lisse voorkomen, in 1905 voltooid. Voor de opname van
deze twee kaartbladen waren 74 dagdiensten nodig geweest .Uoor het blad Noord-
wijk aan Zee waren 25 boringen verricht, voor blad 383 werden 757 boringen
gemaakt.
De twee oorspronkelijke werk-kaarten 1:25.000 konden door schrijver dezes in
de archieven van de Rijks-Geologische Dienst helaas niet getraceerd worden. De
gegevens van de proefkartering werden echter verwerkt in een latere kartering
in 1921 door P.Tesch op schaal 1:50.000. We weten nu dat onze gemeente een
interessante geologische geschiedenis heeft. Op een diepte van 23 tot 31 meter
onder de oppervlakte vinden we grove rivierzanden, die door de Rijn afgezet
werden in de voorlaatste ijstijd vóór het gletscherfront, dat tussen circa 150.000
en 100.000 jaar geleden van Vogelenzang tot Nijmegen liep.
ts
co
De zeespiegel was toen zeker 200 meter lager dan thans en er bestond een land-
verbinding met Engeland. Na terugtrekking van het landijs kwam er een warme
tussenijstijd-periode, het Eemien. Berekeningen hebben aangetoond dat het COZ
gehalte van de atmosfeer toen vele malen hoger lag dan nu. De gemiddelde
temperatuur in Noordwijk lag dan ook zeker enkele graden hoger.
Door afsmelting van de ijskap steeg de zeespiegel en de zee bedekte onze streek
tot 75.000 jaar geleden. Uit die tijd werd onder Noordwijk een 1 tot 9 meter dikke
afzetting van klei en zand met zeeschelpen gevonden.
Tijdens de laatste ijstijd, die van 75.000 tot 10,000 jaar geleden duurde, daalde de
zeespiegel weer - ditmaal circa 100 meter - zodat de Eemzee en de Noordzee
weer droogvielen. Uit die periode zijn dan ook geen afzettingen bewaard geble-
ven. Tengevolge van de temperatuurstijging steeg de zeespiegel weer en er wer-
den voor de kust strandwallen gevormd, die zich van Oost naar West uitbouw-
6
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den. Tussen de strandwallen werd in lagunes klei en veen afgezet. Er zijn in
deze afzettingen in Noordwijk resten van het edelhert (Cervus elaphus) gevon-
den. Een mooi, door mensen bewerkt en door de wind gepolijst edelherten-gewei
werd aan het strand na een storm, in een blootgekomen veenlaag aangetroffen.
Dit gewei bevindt zich in de geologische verzameling van de Landbouw Univer-
siteit te Wageningen.
De aangroei van de kust ging tot in de Romeinse tijd door, tot eeri gesloten kust
ontstond, slechts doorbroken door de Rijnmond bij Katwijk.
Noordwijk's gunstige ligging, gedeeltelijk op strandwallen (Oude Duinen) was
de reden dat het dorp niet door overstromingen van de Rijn werd bedreigd. Ook
profiteert het van de vruchtbare rivierklei die in het tussengebied van Zee en
Binnen en in het zuiden, tegen de grens met Katwijk voorkomt. Dan zijn er de
dikke lagunaire veenpakketten, die tussen de oude-duinruggen liggen. Zoals
bekend ontstond door een vermenging van afgegraven oud duinzand en veen
de geestgrond, die zo bepalend is voor de bloembollenteelt. Door afslag van de
westelijk strandwallen in het midden van de tiende eeuw kwam er veel zand
beschikbaar dat door verstuiving omstreeks het jaar 1000 de Jonge Duinen deed
ontstaan, die ons nu beschermen tegen de langzaam oprukkende Noordzee.
Blad 9Amsterdam) van de geologische kaart op schaal 1:200.000, uit 1936, die
het gebied tussen Den Haag, Amsterdam en Utrecht bestrijkt, is met een beetje
geluk nog verkrijgbaar bij antiquariaat Lingua Terrae/ Prinsenrijk, Prinsengracht
366,1016 JA Amsterdam Tel. 020.4274154, E-mail: m.ra~pol@t~.nl en Internet
htta://www.tip.nl/users/m.rappol De prachtig gekleurde kaart vormt een
aparte en mooie wandversiering en geeft naast de geologie, die de laatste 65 jaar
weirug veranderd is, een interessant historisch beeld van het gebied.
Literatuur
Baren, J.van, De Bodem van Nederland, Amsterdam 1927
Grutterink, J.A. De Geologische Proefkartering van Nederland, uitgevoerd tij-
dens de jaren 1899-1908.
Schroeder van der Kolk, J.C.L. Het begin eener nieuwe geologische kaart van
Nederland. Verslagen afd, Natuurkunde K.N.A.W. deel 10,1901
Zagwijn, W.H. De palaeogeografische ontwikkeling van Nederland in de laatste
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Samenvatting: Op onze algemene ledenvergadering heeft de heer Tummers als wethouder de plannen
W. Hekkens van de gemeente met de wijk Bronsgeest en de Kerkstraat toegelicht.
noewel Bronsgeest buiten de oude Dorpskern valt, heeft de ontwikkeling
ûwel invloed op die kern, vooral op de verkeerssituatie en het winkelbestand.
De alternatieven voor het oorspronkelijke plan, met een verplaatsing van Brons-
geest noord naar zuid, houden in dat ook het aldaar aan te leggen wegennet
volledig anders is dan in de oorspronkelijke planning was voorzien. In de nieuwe
wijk zullen scholen en èen buurtsuper worden opgenomen die in elkaars nabij-
heid aan de Nachtegaallaan moeten komen. Hoe daar de logistiek wordt als men
die laan wil omvormen tot een fietsroute is een probleem voor de gemeente en
heeft geen gevolgen voor de dorpskern. Wél verwacht Tummers een toename van
winkelend publiek in de kern. Dat betekent dus meer verkeer en meer parkeer-
problemen. In de plannèn van de gemeente is nu nog niet gedacht over de aan-
sluiting van de Beeklaan op de noordtak van de provinciale weg (richting
Haarlem). Niet duidelijk werd hoe de hele verkeersafwikkeling moet gaan pas-
sen in het nieuwe verkeerscirculatieplan, waarvan tot nu toe alleen de inventari-
satie klaar is.
De vele vragen uit de zaal moesten vaak worden afgedaan
met een wachten op nadere uitwerking van de plannen.
Van directer belang voor de dorpskern is de renovatie van
de Kerkstraat. Het voortbestaan van de Kerkstraat als win-
kelcentrum hangt volgens Tummers hier van af en deze
ontwikkeling heeft dan ook alle prioriteit. De plannen zijn
niet nieuw, maar tot nu toe is er nog geen bevredigende
oplossing gevonden.
De gemeente gaat er van uit dat die versterking het hoofd-
doel van de renovatie is. De vestiging van een tweede grote
supermarkt maakt onderdeel uit van dit plan. De proble-
men die zich hierbij voordoen zijn volgens Tummers
verkeerstechnische en parkeerproblemen. Als vooral voor
dit laatste geen oplossing kan worden gevonden zou dit
kunnen inhouden dat die vestiging niet kan worden ge-
realiseerd. Hoe hierbij een dure ondergrondse parkeergarage moet worden inge-
past hangt vooral af van de medewerking van de zich daar te vestigen super-
markt, die op de kop van de Kerkstraat een oppervlak van minimaal 2.000 m zou
moeten krijgen. Ook de aan- en afvoer van goederen naar die twee supers moet
aandacht krijgen. Hoe dit in de toekomst kan plaatsvinden dóor de vernauwde
De la Bassecour Caanstraat, wordt doorgeschoven naar het nog te maken
verkeerscirculatieplan.
Volgens Tummers is deze ontwikkeling niet tegenstrijdig aan het streven naar het
behoud van de oude dorpskern als historisch centrum, een standpunt dat ruet
door de vergadering werd gedeeld.
De vraag of een tweede grote supermarkt op die plaats gewenst is bleef eigelijk
ook onbeantwoord. Wel was men het er over eens dat een vernieuwde Kerkstraat
om publiek te trekken exclusieve winkels van hoge kwaliteit moet hebben om
kopers uit de omgeving aan te trekken.
De door Tummers op een plezierige wijze en met verve verdedigde plannen van
de gemeente konden de twijfels bij de vereniging niet wegnemen.
10
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~l~~nc~ ~r~n~ ®~~ ~~~~~~n~°
net Bestuur van "De Oude Dorpskern ' is , na de visie van de Gemeente , via
û een interessante spreekbeurt van wethouder Tummers tijdens onze laatste
Algemene Vergadering over de toekomst van de Kerkstraat, behoorlijk geschrok-
ken.
Er blijken na alles nog eens goed op een rij gezet te hebben twee absoluut ~er-
schillende standpunten te bestaan, te weten:
Die van de Gemeente , die meent dat de Kerkstraat omgetoverd dient te worden
in een "groots" winkelcentrum met daaraan gekoppeld een grote ondergrondse
parkeergarage , met als grote trekker een vestiging van Albert Heijn van mini-
maal 2000 mz aan de kop van de Kerkstraat grenzend aan de Bronckhorststraat
( zie bijgevoegde artist-impressie).
Die van "De Oude Dorpskern", die er nog steeds vanuit gaat dat het te creëren
winkelgebied van de Kerkstraat stedebouwkundig volledig in harmonie met de
oude kern zou worden uitgebreid met kleinere winkels met bovenwoningen. De
Kerkstraat zou qua stijl en verlichting aangepast worden aan de markante stijl
van de Voorstraat en het Lindenplein.
Wij als Bestuur van de Vereniging "De Oude Dorpskern ' menen oprecht dat wij
thans snel moeten reageren op het door de Gemèente ingenomen standpunt ten
aanzien van de toekomstvisie betreffende de Kerkstraat .
Het is toch ondenkbaar dat er nu reeds plannen en afspraken zouden worden
gemaakt met een grootgrutter als Albert Heijn over een te vestigen zaak van meer
dan 2000 mz , midden in onze Oude Dorpskern , zonder dat er ook maar sprake
is van een verkeers circulatieplan en zonder het aan de vereniging toegezegde
overleg.
Hoe denkt de Gemeente de bezoekersstroom van zo'n "mega" winkel te gaan leiden ?
Moet de toe- en afvoer van goederen dwars door de Kern geperst gaan worden ?
De automobilisten zullen alleen via de Zeestraat de nog te bouwen ondergrondse
parkeergarage kunnen bereiken, uiteindelijk via de Lindenhofstraat , de Van
Limburg Stirumstraat , de Voorstraat en de Heilige Geestweg aan de Oostzijde
en via de Zeestraat en de Molenstraat aan de Westzijde.
Zijn die - oorspronkelijke zandpaden- wel toereikend voor dit nog steeds toenemende
verkeer ?
Hoe ziet men fietsers en voetgangers zich hier doorheen worstelen ?
Laten wij ons gezamenlijk als Vereniging " De Oude Dorpskern ',
sterk maken om de o.i. verkeerde toekomstvisie van onze Overheid te proberen
om te buigen naar een goed en leefbaar toekomstplan voor de Kerkstraat en
omgeving. Een plan waarvan wij over 50 jaar nog steeds kunnen zeggen wat is
die Kern van Noordwijk Binnen met visie gespaard gebleven en wat kan je er
goed en gezellig winkelen !
Om een gezamenlijk standpunt te kunnen innemen , nodigt het Bestuur
U allen uit voor een Buitengewone Ledenvergadering op zaterdagochtend
30 oktober in Hotel Royal om 11 uur.
11
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Hoe komt het dat het Raadhuis van Woerden zo op dat van Noordwijk lijkt? Vele
verhalen doen hierover de ronde. Hier komt de ware toedracht.
Ons buiten-redactielid Floor 't Hooft stuitte bij zijn speurtochten op de Koninklijke
Bibliotheek op dit fraaie artikel in het Bouwkundig Weekblad van 16 februari 1889. Wíj
hebben de spelling ongemoeid gelaten en geven het in z'n geheel weer.
DIE 1~1L1E~JWlE lE~f~~DlHfI~JlI7GlEl~ ~I~T~T N®®IL~DM~ILj~IES IEN W®IEIL~DIEN
~et raadhuis te Noordwijk, waarmede de leden der Maatschappij die de
September-vergadering in 1888 te Leiden bijwooriden, met genoegen heb-
ben kennis gemaakt, werd in het jaar 1887 gebouwd door den heer Nic. Mole-
naar, architekt te `s Gravenhage.
Raadhuis Noordwijk
De gevels zijn in baksteen opgemetseld, en voor enkele constructieve en decora-
tieve deelen is van bergsteen gebruik gemaakt.
Boven den hoofdingang is het wapen van de gemeente geplaatst; de beide leeu-
wen op de topgevels houden de wapenschilden van het Rijk en de Provincie, en
in de hooge tympanvullingen boven de vensters op de eerste verdieping zijn in
cartouches zes schilden gebeiteld met de wapens van eenige burgemeesters, die
in den laatsten tijd ~le Gemeente hebben bestuurd. Onder deze bevindt zich ook
het wapen van den stichter van het gebouw, den tegenwoordigen burgemeester
Mr. H. Graaf van Limburg Stirum.
Het kleine poortje naast den grooten gevel is een overblijfsel van het voormalige
raadhuis, eertijds weeshuis en werd gerestaureerd naar deze plaats overgebracht.
Te Woerden is een soortgelijk Raadhuis gebouwd, echter niet door den heer Mo-
lenaar, dat men het spiegelbeeld kan noemen van het Noordwijksche. De wijze
waarop dit tot stand is gekomen, spreidt een zeer eigenaardig licht over gevoel
12
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van recht, billijkheid én fatsoen. Gelukkig komen zulke gevallen slechts zelden
voor; maar dan verdienen zij ook in wijder kring bekend te worden, opdat men er
zijn voordeel mede kunne doen, om niet een slachtoffer te worden van handel-
wijzen als te Woerden hebben plaats gehad.
De geschiedenis van dit raadshuis is als volgt.
In September 1887 bezichtigde eene commissie uit den Gemeenteraad van Woer-
den, waarbij ook de burgemeester, het raadhuis te Noordwijk. Zij scheen zeer
voldaan over haar bezoek en gaf te kennen, dat zij te Woerden een nieuw raad-
huis wenschte in den zelfden geest.
Na een briefwisseling over deze zaak tusschen den heer Molenaar en den burge-
meester van Woerden, den heer Schalij, verzocht de laatste den heer Molenaar
om een onderhoud op 21 Sept. 1887 in het station van den Rijnspoor te 's Hage.
De heer Schalij deelde bij die gelegenheid mede, dat het Gemeentebestuur van
Woerden voor den bouw van een raadhuis aldaar een architekt noodig had, en
verzocht te mogen vernemen op welke voorwaarden de heer Molenaar als zoo-
danig zou willen optreden. De inrichting van het gebouw wenschte men even-
als dat te Noordwijk, echter met eenige wijzigingen ; zoo moest de raadzaal
grooter worden, de conciergerie beneden in het gebouw komen, enz.
De heer Molenaar heeft daarop geant-
woord, dat hij te Noordwijk 5 % benevens
de reiskosten had ontvangen; mocht de
Gemeenteraad van Woerden echter be-
zwaar maken tegen de reiskosten, dan
zou hij deze voor eigen rekening nemen.
Ook gaf hij te kennen gaarné naar Woer-
den te komen om met het bouwterrein
kennis te maken en daarna een
voorloopig schetsplan in te dienen. Doch,
de burgemeester achtte het niet noodig iets
te doen, vóór dat de gemeenteraad eenbe-
sluit had genomen en dit was niet vóór
October te verwachten. Intusschen be-
loofde hij den heer Molenaar aan den raad
te zullen aanbevelen.
Sedert dit gesprek heeft de heer Molenaar
echter nimmer een woord meer van den
burgemeester van Woerden gehoord of
onder de oogen gehad. Wel werd hem door
een geacht ingezetene dier plaats een ver-
kort verslag toegezonden van het verhan-
delde in de vergadering van den Gemeen-
teraad, gehouden op Dinsdag 27 Septem-
ber 1887.
Aan dit verslag, uit een bijvoegsel van het "Weekblad van Woerderi ' van Saturdag
l0ctober 1887, wordt het volgende hier ontleend.
De voorzitter (burgemeester Schalij) deelde den raad mede, dat Woerden moest
overgaan tot het bouwen van een nieuw raadhuis, en dat het langen tijd een
zaak van groot gewicht voor het dagelijksch bestuur was geweest, welke soort
van raadhuis dit moest zijn. Verschillende plannen waren reeds gemaakt en
andere waren nog in bewerking, toen toevalligerwijze "de commissie voor de
gasfabriek als `t ware viel over een prachtig raadhuis te Noordwijk" (Deze woor-
den zijn die van het verslag). B. en W en een paar leden van den raad bezichtig-
den het, en op allen maakte het een zeer gunstigen indruk. Wel zouden wijzigin-
gen noodig zijn, maar van het uitwendige geloofde de voorz. dat het geheel
voldeed voor een plaatsje als Woerden. De kosten, fl 18.000 à fl 20.000, waren
bovendien ook niet te hoog. Mocht nu besloten worden in dien geest een raad-
huis te bouwen, dan zou hij zorg dragen dat in de volgende vergadering volle-
dige teekéningen ter tafel werden gebracht.
13
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Op de vraag van den heer Hofman, wie de architekt zoude zijn, deelde de voorz.
mede, dat het raadhuis te Noordwijk volgens het ontwerp van den heer Molenaar
te `s Gravenhage was gebouwd. Hij had dezen, na er hem op gewezen te hebben
dat er te Woerden ook een gemeente-bouwkundige was, wien de raad het werk wel
kon opdragen, gevraagd onder welke voorwaarden hij een raadhuis voor Woer-
den wilde bouwen. De heer Molenaar had daarop medegedeeld welk honorarium
hij te Noordwijk had genoten en, volgens den voorz., laten merken, dat voor Woer-
dén de reis- en verblijfkosten zouden vervallen. De voorz. verklaarde nu, het werk
liever te willen opdragen aan den gemeente-bouwkundige. Hij kwam tot de con-
clusie, dat het gebouw fl 18.000 zoude kosten, en deze som was nu toch zoo mach-
tig groot niet of de gemeente-bouwkundige Fluijt was z. i. bekwaam genoeg om het
werk uit te voeren. Daarbij kwam nog, dat het raadhuis te Noordwijk, hoewel
onder directie van den heer Molenaar en van een dagelijksch opzichter, gebouwd
was door een zeer eenvoudig timmerman. Een en ander deed hem besluiten, na-
mens het dagelijksch bestuur voor te stellen, den heer Fluijt te vragen of deze het
niet boven zijne krachten rekende de teekeningen, den voorz. door den burgemees-
ter van Noordwijk zonder eenig voorbehoud afgestaan, te wijzigen en daarnaar
een raadhuis te bouwen, er tevens op wijzende dat het billijk was den heer Fluijt
daarvoor een gratificatie te geven.
Inmiddels waren de teekeningen ter tafel gekomen, en wenschte de heer Lijsen
daarin eenige wijzigingen te brengen; hij had voor eenigen tijd een ontwerp op 't
raadhuis gezien dat hem zeer goed toescheen. Maar om fl 20.000 uit te geven en
daarvoor een raadhuis te krijgen, geheel gemaakt naar dat te Noordwijk, vond dit
raadslid wel wat min. Op zijn minst genomen stelde hij voor de torentjes een beetje
breeder of hooger te maken en eenige andere variatie aan te brengen.
Nadat verschillende dezer wijzigingen waren besproken, merkte de heer Hofman
op, dat hij niets tegen den heer Fluijt had, maar dat het niet zeer royaal tegenover
den heer Molenaar was, diens plannen door den heer Fluijt te doen wijzigen. B. en
W. hadden een prentje van den heer Molenaar gekregen en gingen dat nu nama-
ken; het zoude evenwel veel beter zijn dién architekt op te dragen ee n gewijzigd
plan te maken, daar deze zeker de meeste geschiktheid daartoe zoude bezitten.
Op de vraag van den voorz. of het voorstel van den heer Hofman ondersteund
werd, antwoordde de heer Lijsen dat hij het niet noodig vond den heer Molenaar te
Woerden te laten komen. Hij zag er zooveel gevaar niet in eenige veranderingen in
diens plannen te maken, wanneer de teekeningen werden gemaakt door den heer
Fluijt, onder toezicht van het dagelijksch bestuur en den raad.
De heer Hofman betuigde toen nog zijn leedwezen, dat de heer Lijsen het raadhuis
van Noordwijk niet had gezien, daar hij dan de opmerking kon hebben gemaakt,
dat o.a. de ingang niet was te veranderen. Alles maakte een geheel, ook wat de
plaatsing betrof. Een dergelijk gebouw zou aan de voormalige Utrechtsche poort te
Woerden zeer op zijn plaats zijn, beter dan aan de voormalige Leidsche, waar men
een breed pad om het geheele raadhuis zou moeten leggen.
De heer Lijsen merkte echter op, dat eenmaal was beslist het raadhuis bij de Leidsche
poort te plaatsen, en dat, waar een gebouw ook staat, het overal mooi of leelijk zal
voorkomen.
Wat betreft het gekozen bouwterrein en het ontwerp Noordwijk, kon de heer Hof-
man echter geenszins zich vereenigen met deze zienswijze.
Na eene woordenwisseling over de plaats, gaf voorz. den wensch te kennen, den
gemeente-bouwkundige op te dragen de teekeningen te wijzigen met het oog op het
terrein bij de Leidsche poort.
Die plaats zou de heer Hofman echter eeuwig bejammeren; hij stelde voor het
vroegere raadsbesluit in te trekken en nu een ander terrein te kiezen.
Dit voorstel in omvraag gebracht, moest wegens staken van stemmen tot een vol-
gende vergadering worden aangehouden.
14
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Namens B. en W. stelde de voorz. daarna voor, om den gemeente-bouwkundige,
tegen vergoeding, het maken van een plan op te dragen, volgens de schets van
den heer Molenaar.
Een der leden merkte nog op, dat het bouwterrein vooraf wel aangewezen mocht
worden met het oog op de omgeving, maar een ander, de heer Hendrikx, achtte
dit niet noodig; immers, meende hij, kon het gebouw altijd zoo gedraaid worden,
dat het een goed geheel vormde.
Het voorstel van B. en W werd nu in stemming gebracht en aangenomen met 8
tegen 2 stemmen, die van de heeren Hofman en Ambagtsheer.
Dit zeer verkort verslag van de raadszitting was hier noodig om te doen zien, op
welke luchtige wijze door sommige personen met den geesteseigendom van an-
deren wordt omgesprongen, en wellce theoriën soms worden verkondigd door
menschen die meenen over alles een oordeel te kunnen vellen. Tot opheldering
moet daarbij nog worden vermeld, dat de genoemde schets van den heer Mole-
naar, waarnaar de heer Fluijt volgens raadsbesluit een ontwerp moest maken, en
dit ook heeft gemaakt, eene gedrukte bestekteekening, of calque daarvan, was.
Deze teekening was door den burgemeester van Noordwijk geheel te goeder
trouw op verzoek ter inzage verstrekt aan dien van Woerden. Dit geschiedde
natuurlijk slechts om een ambtgenoot van dienst te zijn, en zonder te kunnen
voorzien welke de gevolgen daarván zouden zijn.
Na de beslissing van Woerderi s gemeenteraad, om zooveel mogelijk het raad-
huis van Noordwijk te doen nabootsen, zonder toestemming van den heer Mole-
naar en zonder dat die architekt van officieele zijde daaromtrent iets hoorde,
heeft deze getracht enkele detailteekeningen die nog te Noordwijk berustten,
terug te ontvangen. De secretaris dier gemeente weigerde evenwel ze af te geven,
maar de burgemeester gaf later de verzekering, dat van die teekeningen bij hem
berustende, geen gebruik zou worden gemaakt zonder voorkennis van den heer
Molenaar.
De laakbare handelwijze van Woerdens burgemeester en gemeenteraad is eerst
in April 1888 ter oore gekomen van het Bestuur der Mij. tot bev. d. Bouwkunst,
dat daarna den heer Molenaar verzocht heeft diens plannen van het raadhuis te
Noordwijk en de geschiedenis van dat te Woerden te mogen bekend maken in dit
Weekblad. Door den heer Molenaar daartoe in staat gesteld, wordt bij dit blad
een plaat gevoegd, waarop het raadhuis te Noordwijk is voorgesteld. Om aan-
schouwelijk te maken hoever het gepleegde plagiaat is gegaan, is op dezelfde
plaat, evenwel op kleinere schaal, het raadhuis van Woerden voorgesteld, in
photolitografische verkleining naar de bestekteekening.
De heer Molenaar heeft in deze zaak eene treurige ondervinding opgedaan,
waartegen met het Wetboek in de hand, helaas! ruets te doen valt. Onbegrijpelijk
echter is het, dat onder de tien aanwezige raadsleden van Woerden, en hun
burgemeester als voorzitter van den raad, slechts twee leden werden gevonden
die stemden tegen een voorstel van B. en W dier gemeente, dat niet genoegzaam
veroordeeld kan worden, omdat het indruischt tegen elk begrip van gezond
recht en billijkheid. Het ware te wenschen geweest, dat de heer Fluijt er toe had
kunnen komen, te weigeren de hand tot een dergelijk plagiaat te leenen; doch is
het zeer begrijpelijk, dat de positie van een gemeente-bouwkundige in een klei-
ner plaatsje zulks niet toelaat.
15
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"Knappenhof of Grotenhof te Lisse" is een circa 100 bladzijden tellend boekje met veel R.J. Pex
interessante illustraties dat de lotgevallen verhaalt van de buitenplaats Grotenhof (aan-
vankelijk Knappenhof geheten) en zijn bewoners te Lisse.
amen van belangrijke families passeren de revue, zoals de familie Six (die
~het buiten van 1640 tot 1765 in handen hebben gehad) en Van der Lijn. De
periode rond 1800 betekent voor Grotenhof het einde: het landgoed wordt ver-
kocht en het huis gesloopt. Op Grotenhof treffen we dan R.C. Affourtit aan, één
van de pioniers in de bloembollenkwekerij. Hij laat bovendien een geheel nieuw
huis optrekken. Het spreekt vanzelf dat op deze interessante periode uit de ge-
schiedenis van Grotenhof uitgebreid wordt ingegaan. Dat geldt overigens ook
voor de bewoners van Grotenhof na hem, zoals de families Van der Zaal (1875-
1923) en Kulk (1926-1971).
Natuurlijk worden er verder nog veel meer namen van families en personen
genoemd die in vroeger tijden in de streek voorkwamen. U kunt ze allemaal
terugvinden in de uitgebreide index die achter in het boek is gevoegd Kortom: een
aanrader voor een ieder die in de geschiedenis van Lisse en omgeving
geinteresseerd is!
Het boek zal in het najaar verschijnen bij Grimbergen Boeken te Lisse. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de schrijver R.J. Pex, J.C. de Haanstraat 5,
2161 CM LISSE, tel. 0252-212262 of met Grimbergen Boeken, tel. 0252-419180.
16
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ABN AMRO
Bank
Lindenplein 6
Om rekening mee
te houden
Van der Wiel
Bouw
Aannemingsbedrijf
Lageweg 5
Restauratie van o.m.
De Lindenhof
en
ABN AMRO
In het middelpunt van de oude dorpskern
Voorstraat 79 - 2201 HP Noordwijk - Holland - Telefoon 071-36122 55 - Telefax 071-362 06 Ol
ROVIANTIK HO'l'EI. & RFSTAURANT
~~~ ~~~ ~~uû ~~~~aû~~
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Tloo~straat 76
Tloo~ al Uvv pa~tijen ih de oude do~psker~t
Hotel-Restau~ant
O:ORT TIA~r
Douzastraat 5
2201 JB Noordwijk
Sfee~vollë zaleh voo~ uw b~uiloft, familie-dine~
of bed~ijfsfeest.
Recepties tot 300 personen.
Feestavond tot 200 personen.
Aparte zaal voor uw diner, en de tuinzaal voor uw feestavond.
Tevens bieden wij de bruidstaart als cadeau aan
bij het verzorgen van uw bruiloft!
Info~matie en ~ese~ve~ingen tel. (071) 3612716
Hotel-Restau~ant "Royal "
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