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Gezamenlijke eenmalige uitgave van de verenigingen
Genootschap Oud-Noordwijk en De Oude Dorpskern.

Ontspannen
aan zee...
Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die het
hotel te bieden heeft. Van Breakers Beach House
direct op het strand tot het met 1 Michelin Ster
bekroonde restaurant Latour. Heerlijk ontspannen in
het Health Centre en een Wellness behandeling
in MC Wellness. Lekker shoppen in Den Haag,
Leiden of Amsterdam. Ervaar de Noordwijkse
gastvrijheid!

VOORWOORD

BLOEMENBADPLAATS
NOORDWIJK
In 2016 viert Noordwijk haar 150- jarig bestaan als badplaats. In het kader daarvan hebben de besturen van de verenigingen Genootschap Oud-Noordwijk en De Oude Dorpskern samen met de redacties van De Blauwdotter en Kernpunten het plan opgevat voor een gezamenlijke jubileumuitgave met
de titel De KernDotter. Deze éénmalige uitgave wordt door heel Noordwijk huis-aan-huis verspreid.
Zowel het Genootschap Oud Noordwijk als De Oude Dorpskern dragen ieder op hun eigen wijze bij
aan het levend houden van de geschiedenis van Noordwijk.

Met dank aan: Wij zijn de volgende organisaties

Met deze gezamenlijke uitgave willen zij een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over

zeer erkentelijk voor hun bijdrage: Het Baalbergen-

de historie van onze badplaats. Een belangrijk uitgangspunt van de publicatie is het gegeven dat de

fonds, Fonds 1818, de Gemeente Noordwijk, het

ontwikkeling van Noordwijk aan Zee als badplaats parallel liep aan de ontwikkeling van Noordwijk

Erfgoedfonds van de Gemeente Noordwijk, de

Binnen als ‘bollendorp’ en dat beide ontwikkelingen elkaar versterkt hebben. Misschien mag je zelfs

vereniging Genootschap Oud Noordwijk en de

de stelling hanteren dat de beide Noordwijken eenvoudigweg niet zonder elkaar hebben gekund. Wij

vereniging De Oude Dorpskern. Adverteerders:

spreken dan ook niet van de 150e verjaardag van de Badplaats Noordwijk, maar van de 150e verjaar-

De Hotels van Oranje, Hotel Huis ter Duin en

dag van de Bloemenbadplaats Noordwijk.

Cicerone.
De redacties van De Blauwdotter en Kernpunten

CROSS CULTURAL COMMUNICATION
COACHING BETWEEN CULTURES
CULTURAL TRANSLATIONS

Cicerone Connecting Cultures
Tel: +31 71 361 45 80 • Mob: + 31 (0)6 18 39 47 85
info@ciceroneccc.com • www.ciceronenoordwijk.nl
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VAN BOMSCHUIT
TOT BADKOETS
- door Koen Marijt -

In het midden van de negentiende eeuw veranderde Noordwijk aan Zee langzaam in een heuse badplaats.
Eeuwenlang waren zowel Noordwijk Binnen alsook Noordwijk aan Zee op de visserij aangewezen. Na 1700
kwam hier een kentering in. Het arme zeedorp bleef met haar beperkte vissersvloot aangewezen op de
haringhandel, terwijl het binnendorp floreerde, aanvankelijk door de kruidenteelt, later door de bloembollen.
Het economische zwaartepunt lag dan ook rondom de Voorstraat.

De veranderende aanblik van het strand: van bomschuiten naar badkoetsen en hotels.
Op de foto rechtsonder worden de vissersfamilies al langzaam overschaduwd door het
nieuwe Kurhaus Huis ter Duin. Foto: RAL/Willem van den Haak.
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Onder invloed van onder andere de Romantiek in Europa

Het geboortejaar van de badplaats: 1866

werden in de negentiende eeuw zee en strand niet alleen

In 1866 nam Willem Hendrik van Konijnenburg (1840-1904) een

meer als werkgebied voor de arme vissers gezien. Ontsnappen

viertal badkoetsen uit Scheveningen over. Daar was de komst

uit de stad en de dagelijkse beslommeringen, maar bovenal

van de badcultuur al veel eerder bekend. Aan het nemen van

vluchten naar zee voor de gezondheid werd de grote mode.

een zeebad met zo’n koets waren strenge regels verbonden

De heilzame werking van het zoute zeewater werd herontdekt

en daarom stelde Willem van Konijnenburg Pieter Bedijn als

en al snel zag men in Engeland, Frankrijk, Duitsland en aan

badknecht aan. Bedijn moest er op toezien dat de veiligheid

de Vlaamse kust de vissersschepen verdwijnen. Daarvoor in

gewaarborgd was. Overnachten konden de gasten in het ver-

de plaats kwamen badkoetsen en strandstoelen. Zo ook in

blijf van Van Konijnenburg. Hij toverde herberg De Vergulde

Noordwijk.

Waegen om tot een heus badhotel, waar de gasten van vele
HET ONTSTAAN VAN DE BADCULTUUR TE NOORDWIJK
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Boven:
burgemeester
Pické.
Onder: Heinrich
Tappenbeck.

Rechtsboven: de voormalige ‘zomerresidentie' van jongenskostschool
Schreuders, rond 1900 getransformeerd tot “Ons Huis”, trefpunt van
vissersmannen. In de zomermaanden deed de villa dienst als pension.
Boven links: badkoetsen raakten langzaam overbodig, toen iedereen
vrij in zee ging baden en zwemmen.
Beneden links: de stoomtram aan zijn eindpunt op de Zuidboulevard.
Op de achtergrond “Huis ter Zee”. Foto: RAL/Willem van den Haak.
Boven en rechts: twee beelden van Huis ter Duin in verschillende fasen.

gemakken voorzien waren. Met deze drie ontwikkelingen was

ontwikkeling van de badcultuur was gegeven. In 1883 werd de

waren in Noordwijk slechts twee manieren om vanuit het ach-

de geboorte van de badplaats een feit en 1866 wordt dan ook

Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie van Duingronden op-

terland richting het dorp te komen: met de trekschuit of de

in de Noordwijkse historie gezien als het geboortejaar van de

gericht. De betrokkenheid van de burgemeester in het geheel

postkoets. Ook hier kwam onder leiding van Pické verandering

badplaats. Vanuit het gemeentebestuur was er aanvankelijk

was groot. Niet alleen was hij burgervader van het dorp, hij

in, toen in 1885 een tramverbinding via Rijnsburg met Leiden

weinig interesse in het zeedorp en het badleven aldaar. Daar

was ook een van de grootaandeelhouders van de Maatschap-

tot stand kwam. Te grootse plannen, te weinig kapitaal en een

kwam in de zomer van 1881 echter verandering in.

pij. Het Kurhaus Huis ter Duin moest het pronkstuk worden.

tegenvallend aantal badgasten zorgden in 1886 echter voor

veningen, Zandvoort

Daar was het voor de Europese elite mogelijk om een zomer

het faillissement van de Maatschappij. Direct een succesfor-

en Domburg waren reeds bij de Duitse en

aan zee door te brengen.

mule was het dus evenmin. Zelfs Hotel Huis ter Duin moest te

Oostenrijkse elite bekend. Noordwijk was dat niet. Heinrich

koop worden gezet. Pické zou dit echter niet meer meemaken.

Tappenbeck (1834-1904) zou hier verandering in brengen. Zijn

Hij was reeds in 1885 door een ernstige ziekte overleden.

periode in Wijk aan Zee is naar alle waarschijnlijkheid een

Pické: de stichter van de badplaats
Burgemeester C.L.C.W. Pické (ambtsperiode 1866-1885) werd in
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dat jaar bezocht door enkele vermogende Amsterdamse heren

Trekschuit of postkoets

met het verzoek om de zuidelijke duinen te Noordwijk aan Zee

In vergelijking met andere Nederlandse badplaatsen had

in exploitatie te brengen. Daar konden zij dan villa’s bouwen,

Noordwijk echter een flinke achterstand. De ontsluiting naar

Tappenbeck koopt failliet Huis ter Duin

had daar in de jaren 1880-1885 een hotel en was directeur van

een kurhaus openen en de badgasten de gelegenheid geven

het achterland was zeer slecht te noemen. De vervoersmoge-

Dat het aantal badgasten tegenviel had voor een groot deel

de Maatschappij tot exploitatie van het Noordzeebad. Ook

om rustig van het zeewater te genieten. De aanzet tot verdere

lijkheden in andere badplaatsen waren aanzienlijk beter. Er

te maken met de reclame naar het buitenland toe. Sche-

hier was het een ‘Amsterdams initiatief’ dat de ontwikkeling

deKernDotter

blauwdruk geweest voor zijn Noordwijkse onderneming. Hij
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de hotelhouders en andere belangstellenden. Verschillende

gen. Onder leiding van Dorsman was de V.V.V. een ideaal mid-

partijen zagen zich hierin vertegenwoordigd. Het bureau werd

del om de buitenlandse gasten te overtuigen van de schoon-

gevestigd in Noordwijk Binnen, maar al binnen enkele jaren

heid van Noordwijk. Reclame bleek een uitstekend middel om

hoopte de vereniging ook tijdens de zomermaanden een kan-

dat doel te bereiken. Zo gaf uitgeverij Dorsman de kenmerken-

toor in het zeedorp te kunnen openen. Dat kwam ter hoogte

de ansichtkaarten van het strand, het dorp en de duinen uit.

van het tramstation op de Huis ter Duinstraat.

Tenslotte deed ook de badgids zijn intrede. Deze gids, voor het
eerst uitgegeven in 1897, stond vol met bezienswaardigheden

Badgidsen en badkranten die de toerist wegwijs moesten maken in onderkomen, eten en vermaak. De eerste
badgids – helemaal links – was nog een gezamenlijke uitgave van Huis ter Duin en Badhotel Konijnenburg.

van de badcultuur en het ontstaan van de badplaats mogelijk

tweede Duinexploitatiemaatschappij opgericht. De belangen

maakte. Daarnaast had Tappenbeck opdracht gegeven een

van de badplaats werden langzaam door enkele dorpsgeno-

betere verbinding naar Wijk aan Zee tot stand te brengen. On-

ten ingezien, maar aan samenwerking ontbrak nog het een en

der zijn leiding werd de tramlijn Beverwijk-Wijk aan Zee een

ander. Daar kwam in april 1897 verandering in. Toen werd de

feit. Toch kon hij niet al zijn plannen verwezenlijken. Na het

Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te

avontuur in Wijk aan Zee beproefde hij daarom zijn geluk in

Noordwijk opgericht. Het bestuur bestond uit een gemengd

Noordwijk. Dit had voor het dorp positieve gevolgen. Naast de

gezelschap. Adriaan Dorsman, boekhandelaar en uitgever

eerdergenoemde ervaringen nam hij namelijk nog een groot

werd voorzitter van de club. Als ondervoorzitter werd Egbert

voordeel uit het Noord-Hollandse kustdorp mee: een grote

de Groot aangesteld en als erevoorzitter burgemeester mr.

schare kennissen en vrienden. Tappenbeck kocht het failliete

J.H.J. Quarles van Ufford. Daarnaast waren enkele hotel- en

Huis ter Duin en schreef al snel zijn Duitse clientèle aan. Door

pensionhouders in de V.V.V. opgenomen: Anthonie van Raal

middel van persoonlijke brieven en reclamecampagnes over-

van Konijnenburg als uitbater van het Hof van Holland in

tuigde hij hen om hun zomer niet in Scheveningen, maar in

Noordwijk Binnen en diens broer, de al eerder genoemde

het schone Noordwijk door te brengen. Daar waren de duinen

Willem van Konijnenburg.

De marketing van de badplaats in de twintigste eeuw

in Noordwijk en omgeving. Daarnaast waren er in de gids ver-

Op 23 september 1899 deed het bestuur van de vereniging een

schillende wandelingen voor de badgasten opgenomen. Deze

verzoek om plaatsing van urinoirs en om de openingstijden

wandelingen liepen zowel door het zeedorp als door het oude

van het post- en telegraafkantoor te Noordwijk te bestendi-

dorp van Binnen.

Voorlichting en public relations door de jaren heen.

immers altijd groen en was het water altijd schoon. De inspanningen van Tappenbeck hadden effect: al snel kwamen er

V.V.V. start in Binnen

meer en meer badgasten naar het dorp.

Het bevorderen van het vreemdelingenverkeer was het voornaamste doel van de vereniging. De eerste vergadering werd

8

Oprichting Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

bijgewoond door ruim 50 inwoners van beide dorpen, wat

Na de komst van Tappenbeck gebeurde er veel in het dorp. Na

laat zien dat niet alleen de belangen van het zeedorp, maar

het faillissement van de eerste Maatschappij werd onder lei-

ook die van Noordwijk Binnen werden ingezien en behartigd.

ding van gemeentesecretaris Egbert de Groot (1851-1921) een

De V.V.V. trad op als belangenvereniging voor de gemeente,

deKernDotter
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DUIZENDPOOT ADRIAAN DORSMAN (1858-1945)
ALS ER NÓG IEMAND ZOU MOETEN WORDEN TOEGEVOEGD AAN HET BEKENDE RIJTJE ‘NOORDWIJK-PIONIERS’

VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN

WILLEM HENDRIK VAN KONIJNENBURG, BURGEMEESTER PICKÉ EN HEINRICH TAPPENBECK (EN OOK EGBERT DE

HET VREEMDELINGENVERKEER

GROOT), DAN ZOU ADRIAAN DORSMAN (1858-1945) EEN HELE GROTE KANS MAKEN.

Los van dit alles beijverde hij zich als pleitbezorger van de
ontwikkeling van Noordwijk tot een badplaats met een brede

Dorsman was een duizendpoot: hij was aan het einde van de 19e

uitstraling. Dorsman was de oprichter van de “Vereeniging tot

eeuw naar Noordwijk Binnen getogen en bezat daar een boek-

Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in de Badplaats

handel, annex drukkerij en uitgeverij. Hij gaf in die hoedanigheid

Noordwijk en Omstreken” (de latere V.V.V.) en gedurende de

de eerste badkranten uit en later ook het blad “De Noordwijker”,

eerste 25 jaar ook de bezielende voorzitter ervan. De oprichting

dat hij zo ongeveer in zijn uppie volschreef. Hij toog ook naar

zelf vond plaats in Hof van Holland, in de buurt van Dorsmans

Zee: aanvankelijk had hij een kiosk bij de strandopgang naast

boekhandel aan de Voorstraat en de datum was 1 april 1897 (een

Pension Cato, en later een winkeltje naast het badhotel van Wil-

geslaagdere grap is in Noordwijk nimmer meer gemaakt).

lem van Konijnenburg. Na de bouw van het Palace Hotel in 1912
verwierf Dorsman zich een winkel op de begane grond van het

PIONIER EN STIMULATOR

hotel aan de zijde van het Calisplein.

Adriaan Dorsman betoonde zich door de jaren heen ook in tal van
andere functies voor Noordwijk een ware pionier en stimulator

FOTO-ANSICHTEN VAN BRAAKMAN
Hij gaf ook een geweldige collectie fotoansichtkaarten uit, de
eerste series gemaakt door J. Braakman. Daarmee legde hij (indirect) een belangrijke historische periode vast, vooral op het
scheidsvlak van vissersplaats en badplaats. Maar ook talloze
foto-ansichten van Noordwijk Binnen werden door hem uitgegeven en ook verkocht in eigen beheer. Zijn uitgave van J. Kloos’
“Noordwijk in de loop der eeuwen” in 1928 was – ook voor latere

Boven: rechts de kiosk
van Dorsman op het
Calisplein.
Links: de winkel van
Dorsman op de begane
grond van het Palace
Hotel aan de zijde van
het Calisplein.

van publiciteit en feestelijkheden. Vreemd genoeg zijn er van
hem weinig foto’s bewaard gebleven. Er is er één die genomen is
bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 6 oktober 1938,
waarschijnlijk in zijn huis aan de Voorstraat 20, schuin tegenover
zijn bedrijf (zie foto hieronder). Hij vertrok om onbekende reden
in 1943 naar Alkmaar. Hij overleed in 1945 in Breda.

generaties – een meesterzet.
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NOORDWIJK ALS BLOEMBOLLENPLAATS

DE FLORA
VAN BINNEN
- door Peter Mulder -

In 1853 schreef ene S.J. van den Bergh in het tijdschrift “Nederland” over Noordwijk Binnen “met zijn
rozenakkers en kruidentuinen, zijn klaverweiden en aardappelvelden.” Geen woord over tulpen en hyacinten of
over narcissen, irissen en gladiolen. Die waren in die jaren blijkbaar nog nauwelijks aanwezig. Er waren vroeg
in de negentiende eeuw al wel mensen in Noordwijk, die zich met de bollenteelt bezig hielden, maar zij deden
dat meestal erbij en echte ‘bollenboeren’ mocht je ze nog niet noemen. Maar dat zou niet lang meer duren.

Boven: bloembollenmannen
tussen de hyacinten in
het Vinkeveld met op de
achtergrond Villa Ruys aan de
Koepelweg. Foto: RAL/Willem
van den Haak.
Beneden links: een wervend
plaatje van S.A. van
Konijnenburg.
Beneden rechts: andere
bloembollenmannen
tussen de hyacinten aan de
Nieuwe Zeeweg met op de
achtergrond Villa Nova.
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De Flora van Noordwijk

dorp profileren met de oprichting van een heuse vereniging

Het 150-jarig bestaan van de badplaats is relatief gemakke-

voor bloembollencultuur onder de naam “Flora van Noord-

lijk te traceren met de verschijning van de eerste badkoet-

wijk”. Dat gebeurde op 29 oktober 1857 . Het eerste bestuur

sen aan het strand en met de inrichting van een heus bad-

stond onder voorzitterschap van Willem Hoog (bewoner van

hotel door Willem Hendrik van Konijnenburg (wiens broer

Dijkenburg), met als penningmeester Anthonie Raal van Ko-

overigens al in Noordwijk Binnen het Hof van Holland exploi-

nijnenburg, de vader van eerdergenoemde Willem Hendrik.

teerde) in 1866. Wanneer precies de bloembollencultuur in

Zo mogen de Van Konijnenburgen wel gezien worden als de

Noordwijk vorm en inhoud kreeg, is moeilijker na te gaan: de

(mede-) stichters van zowel de badplaats als van de bloem-

overgang van de kruidenteelt naar de bloembollenteelt ver-

bollenplaats Noordwijk. De vereniging stelde zich ten doel:

liep langzaam en vloeiend. Er is wellicht één specifiek punt

de bevordering van de belangen van de bloembollenteelt in

aan te wijzen. Noordwijk ging zich ook echt als bloembollen-

het algemeen en die van Noordwijk in het bijzonder.

NOORDWIJK ALS BLOEMBOLLENPLAATS
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Links: de ontluikende kwekersvereniging “Flora van Noordwijk” met haar eerste voorzitter Willem Hoog en rechts een deel van de wervende poster
van J.J. Grullemans voor de buitenlandse export. Grullemans zat aan de Voorstraat en aan het Westeinde (“West End Nurseries”) en schroomde al in
1892 niet om te roepen dat Noordwijkse bloembollen de beste waren.

Om de nodige belangstelling voor dit initiatief te wekken en te

‘Noordwijk’ en ‘Haarlem’ aanvankelijk ieder een eigen weg

succesvolle tentoonstelling werd nog eens herhaald in het

achter het Florapark de taken eerlijk hadden verdeeld: J.C. van

onderhouden ambieerde men om zo mogelijk ieder jaar een

gingen. Maar in 1882 ging de vereniging “Flora van Noordwijk”

voorjaar van 1896. Dit keer vond de tentoonstelling – een

der Meer begeleidde de koningin, G. Aten (S.A. van Konijnen-

tentoonstelling te houden (doorgaans in het eerdergenoemde

– na bijna 20 (!) zelf georganiseerde tentoonstellingen – dan

Keukenhof avant-la-lettre – plaats aan de Offemweg nabij

burg) mocht prinses Juliana begeleiden en J. van Konijnenburg

Hof van Holland van de Van Konijnenburgen).

toch op in de afdeling Noordwijk van de bredere "Algemeene

Huize Offem, op een terrein dat beschikbaar was gesteld door

(Konijnenburg & Mark) prins Hendrik. Het bezoek duurde niet

Vereeniging", zij het dat de Noordwijkse pioniersgeest nog fier

de Graaf van Limburg Stirum. Maar het Grote Klapstuk moest

erg lang en de koningin meldde aan voorzitter Van der Meer

overeind bleef.

toen nog komen: in 1932 vierde de Noordwijkse afdeling haar

dat ze nog een keer terug zou komen, maar of dat werkelijk is

75-jarig bestaan en er kwam een grootse tentoonstelling – het

gebeurd, weten we niet.

Noordwijk versus Haarlem
Hoewel de bloembollencultuur met name in de directe regio

14

rond Haarlem toen al volop in ontwikkeling was, was de stap

Keukenhof avant-la-lettre

3e Florapark – om dat feit te vieren. Wederom op de gronden

van de Noordwijkse kwekers echt pionierswerk. Waar E.H.

Gangmaker achter de Noordwijkse profileringsdrang was de

van Offem, nu ook deels op het landgoed zelf. De tentoonstel-

Het eerste bloemencorso

Krelage al in 1827 in Haarlem pogingen deed om een Alge-

grote Noordwijkse kweker C.J.L. van der Meer (die ook nog

ling werd geopend door niemand minder dan minister-presi-

Met de grote tentoonstelling in 1932 kwam nog geen einde

meene Vereeniging voor Bloembollencultuur van de grond te

eens zitting had in Gemeenteraad en Provinciale Staten).

dent jonkheer Ch. Ruys de Beerenbroeck. Twee dagen later al

aan de vele promotionele activiteiten die Noordwijk zich op

krijgen lukte dat pas in 1860, toen de Noordwijkse vereniging

Van der Meer organiseerde al in 1887 een tentoonstelling

bezocht de voltallige koninklijke familie (die nog niet zo heel

bloembollengebied veroorloofde. Onder de bezielende lei-

al volop in bedrijf was. Dat was ook meteen de reden, waarom

van bloembol- en knolgewassen in de koude grond. De zeer

groot was) de tentoonstelling, waarbij de grote ondernemers

ding van S. van Wely kwam in 1937 een eigen bloemenfeest

deKernDotter
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Links: de
bollenvelden vanaf
de duinen.
Rechts: het Palace
hotel verkocht
Noordwijk als
‘bollenbadplaats’.
Linksonder:
feestelijke opening
van het Florapark
op landgoed Offem
in 1932. Links
minister-president
jhr. Ch. Ruys de
Beerenbrouck samen
met burgemeester
Van der Mortel (RAL/
Willem van den
Haak).

Langzame ondergang

en het was een mooi verzetje in de koude, donkere winters

Alle activiteiten ten spijt: ze konden niet verhullen dat Noord-

van begin jaren vijftig. Maar ook de Hukasch is niet meer.

wijk op bloembollengebied langzaam aan betekenis ging
inboeten. Er kwamen minder en minder gronden beschikbaar,

Ondergang en herleving van het corso

ondergedolven als ze werden onder nieuwe woonwijken (veel

Noordwijk verloor zelfs gedurende enige tijd de bloemencorso’s

kleinere bloembollenkwekers verhuisden gedwongen naar het

uit het oog. Die trokken eind jaren zestig wel vanuit de Bollen-

Langeveld en nog verder). Ook de grote Noordwijkse bollen-

streek naar Haarlem en van Rijnsburg naar Leiden, maar Noord-

en exportbedrijven verdwenen. Ze raakten achterop bij de

wijk werd niet meer aangedaan (geen belangstelling? Te duur?).

concurrentie of werden door diezelfde concurrentie simpel-

Inmiddels is die band – gelukkig – weer hersteld en het corso

weg overgenomen.

onderstreept nog eens de verbinding tussen het Noordwijkse
badleven en de Noordwijkse bloemenwereld. Bloem en bad

Hukasch

hebben elkaar door de jaren heen versterkt en hebben samen

Er was nog wel de “Hukasch”, afkorting van “HUis-, KAs- en

Noordwijk gemaakt tot wat het is geworden. Het langzaam uit

door tot in de jaren zestig. In 1952 was er een crisis in de boe-

SCHoolbroei”. Ieder jaar konden goedwillende huisvaders en –

Noordwijk verdwijnende bloembollenbedrijf (van de 11.000

zem van het organiserend comité, wat aanleiding was om een

moeders uit Noordwijk evenals hun onvolprezen kinderen hun

werkende Noordwijkers zijn er nog maar 750 werkzaam in de

nieuw comité tot stand te brengen onder leiding van J.C. van

in eigen beheer gebroeide tulpen of hyacinten tentoonstellen

tuinbouw) en veranderende patronen in ‘Noordwijk-Bad’ maken

der Meer, de grote man van het Florapark in 1932.

in de garage van Roskam aan de Quarles van Uffordstraat of

misschien dat Noordwijk zichzelf opnieuw moet gaan uitvinden,

in de garage van transporteur Kooymans aan de Wilhelmina-

maar nieuwe varianten en een beetje historisch besef kunnen

straat. Kranten deden er verslag van, het trok een hoop volk

zeker nog tot een nieuw en aantrekkelijk profiel gaan leiden.

Bordeauxse pap
Naast de Floraparken, die na de oorlog als het ware opgingen
in De Keukenhof in Lisse, had de afdeling Noordwijk van de
Algemeene Vereeniging nog wel meer innovatieve daden ‘op
haar geweten’. Op het terrein van de ziektebestrijding bijvoorbeeld. Zo ging men in Noordwijk ‘vuur’ onder de narcissen
succesvol te lijf met ‘Bordeauxse pap’, een chemisch bestrijdingsmiddel afkomstig uit de wijnbouw, dat werd bereid door
het neutraliseren van 2 delen kopersulfaat met 1 deel gebluste kalk in 100 delen water. Je kon er ook fosforbranden mee
blussen. (Het hoofdstuk over het gebruik van bestrijdingsmid-
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tot stand, met tal van activiteiten, waaronder etalagewed-

delen in de bloembollenteelt laten we maar even voor wat het

strijden, een bloemencorso en het opmaken van veelkleurige

is, het zou een weinig feestelijk verhaal worden). Maar ook op

bloemenmozaïeken. Nog in de meidagen van 1940 werd het

andere terreinen deed Noordwijk van zich spreken: de afde-

bloemenfeest georganiseerd, waarbij prinses Juliana en haar

ling was al in 1904 begonnen met het opzetten van cursussen

echtgenoot prins Bernhard Noordwijk bezochten, terwijl de

tijdens de weinig inspannende winters en droeg – even actief

donkere wolken van de oorlog zich ook boven Noordwijk al

als creatief – bij aan de kwaliteitsverbetering en de ontwate-

samenpakten. Na de oorlog liepen de bloemenfeesten weer

ring van de teelgronden.
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Hukasch tentoonstelling in de garage van
transporteur Kooymans aan de Wilhelminastraat.
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DE GROTE BOLLENKWEKERS

BLOEMBOLLENHANDEL HUIS TER DUIN

ZE WAREN ‘BULBGROWERS’ EN ‘NURSERYMEN’. OF IN HET FRANS:

HUIS TER DUIN WAS NIET ALLEEN EEN HOTELBEDRIJF, MAAR OMVATTE AAN HET BEGIN VAN

‘FLEURISTES’ EN IN HET DUITS ‘BLUMENZWIEBELNHÄNDLER’ OF

DE 20e EEUW OOK EEN FIKS BLOEMBOLLENBEDRIJF.

‘BLUMENZWIEBELZÜCHTER’. ZE EXPORTEERDEN AL VROEG, AAN
HET EINDE VAN DE 19e EEUW, NAAR DUITSLAND, NAAR OOSTEN-

BLUMENZWIEBELN

ZÜCHTEREI

RIJK-HONGARIJE, NAAR RUSLAND, MAAR OOK NAAR ENGELAND EN

De oudste zoon van grondlegger Heinrich Tappenbeck, Ludwig

Het bollenbedrijf bevond zich

SCANDINAVIË EN VOORZICHTIG AAN OOK AL NAAR AMERIKA.

Wilhelm, had ook veel interesse in de bollencultuur. Die sy-

beneden in het dal aan de voet van

nergie en daarmee de harmonie tussen bad- en bloemencul-

het hotel tegenover de

tuur leidde in 1897 tot de oprichting van de Maatschappij tot

Laiterie. Het richtte zich met zijn

Hotel-exploitatie en Bloembollencultuur ”Huis ter Duin”.

‘Blumenzwiebelnzüchterei” vooral

Grote bedrijven waren het die – terwijl Noordwijk als bad-

op Duitstalig Europa met tal van

plaats net aan het ontluiken was – hun blik al over de wereld

Zoon Wilhelm Tappenbeck introduceerde ook de dennenboom

wervende advertenties in vooral

lieten gaan. J.J. Grullemans aan de Voorstraat was er zo één.

in Noordwijk. Hij had gehoord van de grootscheepse aanplant

regionale kranten en tijdschriften. Maar

Maar ook C.J.L. van der Meer (die al catalogi in het Russisch

van zeedennen in de omgeving van het Zuid-Franse Biarritz

er zijn ook sporen van Russische en

uitgaf), C. de Groot uit de Douzastraat en S.A. van Konijnen-

die moest voorkomen dat de duinen steeds verder oprukten.

Scandinavische relaties.

burg, die zich al vroeg op Engeland oriënteerden.

Wilhelm toog naar Zuid-Frankrijk en kwamen terug met een
groot aantal zaailingen, waarmee hij in combinatie met an-

Zo ontwikkelden de Tappenbecks niet

GLORY OF NOORDWIJK

dere gewassen driftig aan het experimenteren sloeg op alle

alleen de badplaats Noordwijk tot een

C.P. Alkemade haalde in 1912 de kranten in Singapore en Nieuw

duintoppen en duindelletjes in de buurt. Sommigen menen

internationaal vermaard oord, maar

Zeeland met de mededeling dat de door deze

dat Noordwijk in de jaren vijftig van de vorige eeuw met die

droegen zij ook actief bij aan het op de

firma ontwikkelde gladiool “Glory of Noord-

(inmiddels weer verdwenen) dennenbomen op zijn mooist

Europese kaart zetten van Noordwijk

wijk” op de beurs een fortuin had opgebracht.

moet zijn geweest.

als bloembollenplaats.

Overigens waren er ook dahlia’s, narcissen en
tulpen met de naam “Glory of Noordwijk”, de
naam was blijkbaar een aanbeveling.
EXPORT

S.A. van Konijnenburg en ook Konijnenburg & Mark sloegen
hun vleugels naar het buitenland uit met dochterbedrijven in
respectievelijk Spalding/Engeland en Kastrup/Denemarken.
De ‘Spalding Bulb Company’ was al in 1922 door Dominicus van
Konijnenburg opgericht en bestaat overigens nog steeds als
het grootste mailorder tuinbedrijf van het Verenigd Koninkrijk,
nu onder de naam Plantifor.

18
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HET KIESRECHT EN DE STRANDKWESTIE

BESTUURLIJKE
PERIKELEN
- door Koen Marijt -

In de geschiedenis van de beide Noordwijken is het bestuurlijk niet altijd koek en ei geweest en
soms waren evenwichtige verhoudingen ver te zoeken. De sterke inzet van toenmalig burgemeester
Pické, vergezeld door een kompaan als gemeentesecretaris Egbert de Groot, gaf ook in bestuurlijke
zin sterke aanzetten voor de ontwikkeling van Noordwijk aan Zee als badplaats. Maar het ging
met horten en stoten. Dat had aanvankelijk sterk te maken met een kiesstelsel, dat in termen van
machtsverhoudingen veel gunstiger uitpakte voor Binnen dan voor Zee. ‘Zeese’ belangen werden
door de ‘Binders’ niet altijd op juiste waarde geschat en Noordwijk aan Zee liep dan ook lange tijd
achter in simpele voorzieningen als straatverlichting en verharding van wegen en straten. Allemaal
Medio negentiende eeuw was het vooral in Noordwijk aan Zee nog steeds armoe troef. Er
gebeurde niets, ook al omdat de bevolking daar zich nauwelijks in het gemeentebestuur
vertegenwoordigd zag. De lijst van kiesgerechtigden (rechts) bevatte maar weinig ‘Zeeërs’.

voorzieningen die men in Noordwijk Binnen al had. De tegenstellingen – nog eens versterkt door
onderhuidse verschillen tussen katholiek en protestant – leidden soms ook tot bestuurlijke impasses,
zoals bij de zogenaamde ‘strandkwestie’, die vanaf 1909 aanhield tot 1927 (!). Met het aantreden
van Zeese gemeenteraadsleden en zelfs een enkele Zeese wethouder nestelden de tegenstellingen
zich nu ook binnen de gemeenteraad. Overigens bleek de exploitatie van het strand ook na 1927 ‘een
bron van aanhoudende zorg’ tot aan de gemeentelijke strandnota van 2015 aan toe.

20
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Architect Brouwer raadde de gemeente eerst aan een hardste-

niets in het plan om de bestrating te verbeteren. De zeeërs

nen pomp neer te zetten, maar kwam daar later op terug. Een

moesten het maar doen met zandpaden! En van verlichting

Amerikaans model voor slechts 28 gulden aanschafwaarde

kon al helemaal geen sprake zijn. Het is in dat verband een

was niet alleen veel goedkoper, ook zou het water in de winter

beetje navrant dat juist in Noordwijk aan Zee een weg én een

minder snel bevriezen. De totale kosten zouden dan op 150

plein naar Jan Kroon werden vernoemd.

gulden uitkomen: een koopje. Toch werd ook van de Amerikaanse pomp afgezien. Een gewone pomp bleek uiteindelijk

De komst van de badcultuur bracht rijkdom met zich mee. In-

goedkoper. Het is dan 3 februari 1865, bijna twee jaar na het

woners uit het zeedorp waren daardoor in de gelegenheid om

verzoek van Barnhoorn. Besluiten voor Zee konden nog wel

zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad. De scheve

eens op zich laten wachten.

verhoudingen werden rechtgetrokken. Zo gebeurde het dat

Geen straten, geen verlichting aan Zee

Willem van Beelen, kuiper, re-

Ook de wethouders waren vaker afkomstig uit ‘Binnen.’ Een

der en hotelier van ‘Noordzee’,

van de eerste wethouders, Jan Kroon, was bloemist te Noord-

in 1914 werd aangesteld als

wijk Binnen. Op 20 maart 1876 kwam een verzoek binnen van

wethouder van de gemeente.

de inwoners van Zee voor het plaatsen van 15 lampen en

Voortaan zou de blik zich ook in

bestrate wegen. Burgemeester Pické wilde aan deze verzoeken

bestuurlijke zin wat meer naar

tegemoetkomen. Wethouder Kroon was echter tegen. Hij zag

het zeedorp verplaatsen.

Pomp aan het Calisplein. Het duurde ruim 2 jaar voor deze werd geplaatst.

22

GESCHILLEN ONDER HET OUDE KIESRECHT (1851-1917)

DE STRANDKWESTIE (1909–1927)

Met de invoering van de Gemeentewet in 1851 gold in Nederland het censuskiesrecht. Alleen mannen die vermogend genoeg wa-

In 1909 maakte Pieter Bedijn zich samen met de Erven Van Konijnenburg zorgen over het gebrek aan ruimte op het strand. Er

ren om een minimaal bedrag aan belasting te betalen konden zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad. Ook mochten zij de

waren maar liefst 59 badkoetsen en 150 strandstoelen aanwezig. Bedijn en Van Konijnenburg deden een verzoek aan de nieuwe

leden kiezen. Voor Noordwijk betekende dit dat men minimaal 16 gulden aan directe belastingen moest betalen. Daardoor waren

burgemeester, J.C. van Panhuys (ambtsperiode 1908-1929), om meer ruimte ter beschikking te stellen en zo hun bedrijf uit te

vooral mannen uit het rijke Noordwijk Binnen in de raad vertegenwoordigd. Het arme zeedorp bleef achter.

breiden.

Als gevolg van die tegenstelling werden veel politieke en ge-

Een pomp op het Calisplein

De gemeente onderzocht de zaak. Hierdoor ontstond er een

Van wie is het strand?

meentelijke beslissingen ten gunste van Noordwijk Binnen

De langzame besluitvorming rondom de plaatsing van een pomp

geschil tussen de duineigenaren en de gemeente. De duinei-

Daar de gemeente bij de eerste verpachting van het strand in

genomen. Daar had men in het midden van de negentiende

bij het Calisplein in 1865 geeft een goed beeld van de achterstel-

genaren hadden namelijk een stuk duingrond in eigendom,

1882 geen duidelijke grens van het strand had aangegeven,

eeuw een nachtwacht, straatverlichting en beklinkerde stra-

ling binnen de gemeente. Op verzoek van raadslid Barnhoorn in

maar zij waren tevens in de veronderstelling dat ook het stuk

ontstond er een probleem. De duineigenaren hadden zich het

ten. De situatie in Noordwijk aan Zee was daartegenover zeer

de vergadering van 17 maart 1863 bekeek het gemeentebestuur

strand, voor hun grond gelegen, aan hen toebehoorde. De

stuk strand tot de hoogwaterlijn toegeëigend, maar de ge-

primitief te noemen. Karren met vis werden over zandwegen

de plaatsing van een pomp. Kosten speelden hierbij een be-

strandgrens lag volgens de eigenaren bij de hoogwaterlijn. De

meente wilde dit graag terug. Men vroeg daarom opheldering

naar de markt gereden en de enige verlichting kwam van de

langrijke rol. In de tussentijd gebeurde er echter niets. Pas op 13

gemeente dacht op haar beurt echter dat het strand tot aan

aan het Rijk. Het antwoord van het Rijk bood weinig uitkomst

vuurbaak.

september 1863 werd besloten een pomp nabij zee te plaatsen.

de duinvoet haar eigendom was.

en gaf beide partijen geen voldoening.
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Links: de Noordboulevard circa 1911; de draad is goed te zien. Ook op de foto rechts de Noordboulevard omstreeks 1910 met gespannen draad en paaltjes.
De badkoetsen van de heer Vink. Rechts het Leidsch Dagblad, 20 augustus 1910.
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grond te weren en de gemeente dwars te zitten. Ook gewone

algemeen verkeer. ’t Is de fijne strandpromenade van Noord-

Noordwijkers mochten niet op het strand komen.

wijk aan Zee, waar alle badgasten elkander ontmoeten; ’t is

30 badkoetsen per badman

Openbare verpachting en prikkeldraad

Op verzoek van de burgemeester was ook bepaald dat een

Hierna escaleerde de zaak snel. Bedijn en Van Konijnenburg

badman tenminste 30 badkoetsen moest hebben als hij een

beklaagden zich over het feit dat het strand nu openbaar werd

Donkere wolken boven het strand

of wandeldreef vindt men op de strandkermis te Zandvoort of

stuk van de gemeente wilde pachten. Volgens de burgemees-

verpacht. Zij hadden al meer dan veertig jaar lang badkoetsen

In de gemeenteraad liepen de gemoederen hoog op toen

Scheveningen niet meer.’’

ter kon alleen een aanzienlijke onderneming de groei van

op het strand en voelden zich in hun recht aangetast. Na de

verschillende raadsleden moties van afkeuring jegens elkaar

de badplaats waarborgen. Hierover ontstond onenigheid

verpachting kon namelijk een buitenstaander, die voorheen

indienden. Donkere wolken hadden zich boven de badplaats

Uitslag: de duinvoet als grens

tussen het dagelijks bestuur en een aantal raadsleden. Door

niets met strandzaken te maken had, op het strand verschij-

ontwikkeld en ook de badgasten kregen daar veel van mee.

Er werd een rechtsgeleerde ingeschakeld maar de vraag over

de genoemde bepaling en de beperkte ruimte op het strand,

nen. Dat de persoon in kwestie, de katholiek P. Vink, ook nog

Dit kwam de reputatie van Noordwijk aan Zee zeker niet ten

de strandgrens bleef nog tot 1927 onbeantwoord. In de tussen-

konden niet veel badmannen hun beroep nog uitoefenen.

uit Noordwijk Binnen afkomstig was, hielp de situatie niet

goede. Verschillende badgasten hadden zich zelfs bij de ge-

liggende periode konden de partijen niet tot overeenstemming

Daarnaast dreigde er een monopolypositie te komen op het

verbeteren. Ook het geschil over de grens van het strand hield

meente gemeld om te vragen of de palen onmiddellijk ver-

komen. Pas in 1927 kwam vanuit de rechtbank de definitieve

strand. Er werd een openbare verpachting voorgesteld, om

aan. Hoteleigenaren en bezitters van verschillende pensions

wijderd konden worden. De badgasten hoopten dat er daar-

uitslag van een jarenlange strijd. De grens van het strand lag bij

iedereen een eerlijke kans te geven een stuk strand te

weigerden hun stuk strand op te geven. Zij plaatsten palen

door snel een einde kwam aan de situatie, want: ‘’Het strand

de duinvoet en de gemeente Noordwijk was dus al die jaren de

pachten.

met prikkeldraad om de badkoetsen en strandstoelen van hun

tusschen hoog- en laagwaterlijn is altijd open geweest voor

rechtmatige verpachter van de strandgronden geweest.

deKernDotter
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GEMEENTESECRETARIS EGBERT DE GROOT (1851-1921)
EEN VERGETEN FIGUUR - ALS HET GAAT OM DE NAAMSBEKENDHEID VAN DE ‘SCHOONST GELEGEN BADPLAATS DER HOLLANDSCHE NOORDZEEKUST’ WORDEN ALTIJD STANDAARD DRIE NAMEN GENOEMD: WILLEM HENDRIK VAN KONIJNENBURG, BURGEMEESTER PICKÉ EN DE UIT
DUITSLAND AFKOMSTIGE HEINRICH TAPPENBECK. ZIJ BRACHTEN DE BADKOETS, DE TRAM EN DE HOTELS NAAR NOORDWIJK. MAAR IN DIT
RIJTJE ONTBREEKT - NAAST DE AL EERDER GENOEMDE ADRIAAN DORSMAN - NÓG EEN NAAM, TE WETEN DIE VAN EGBERT DE GROOT.

Egbert de Groot, afkomstig uit Ommen, kwam in 1875 in
Noordwijk terecht als gemeentesecretaris. Hij trouwde met de
Noordwijkse Maria van Konijnenburg en het kersverse paar
vestigde zich aan de Voorstraat. Ze kregen zeven kinderen,
voor die tijd heel normaal. Maria overleed in 1905, vijf jaar
later hertrouwde Egbert met Hillegonda Brunings, onderwijzeres in Noordwijk.
EEN DRUKKE LOOPBAAN

De ontwikkeling van de badplaats gaat snel: hier een foto van de Koningin Wilhelmina Boulevard, deels verhard.

Naast zijn functie als gemeentesecretaris werd hij benoemd
tot gemeenteontvanger. Onder zijn leiding werd het gemeen-

delingenverkeer opgericht, naar Duits voorbeeld. Volgens de

zaak nieuw leven in te blazen. Helaas, in 1900 werd ook deze

telijk apparaat professioneler en kwamen er steeds meer

historicus Kloos was de brief afkomstig van de gemeentese-

onderneming failliet verklaard. Maar men gaf de moed niet

ambtenaren bij, vooral als gevolg van de groei van de ge-

cretaris zelf. Dat is niet geheel te achterhalen, maar het is wel

op, het belang van de ontwikkeling van de badplaats was te

meente na 1900.

zeer aannemelijk dat De Groot de initiator is geweest van de

groot. Maatschappij De Toekomst zag het licht. Ook hier werd

oprichting in 1897 van de lokale V.V.V., waarvan hij onmiddel-

De Groot benoemd tot directeur. Een functie die hij tot zijn

lijk ondervoorzitter werd.

dood toe bekleedde.

De Groot kreeg in de loop der jaren steeds meer nevenfuncties, zoals administrateur van de gasfabriek, bestuurslid van
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de reddingsmaatschappij en zelfs nog vervangend gemeente-

MAATSCHAPPIJ DE TOEKOMST

EEN GROOT MAN GAAT HEEN

secretaris en ontvanger in Noordwijkerhout.

Nadat de door burgemeester Pické opgerichte NV Maatschap-

Op 28 juli 1921 vroeg Egbert de Groot ziekteverlof aan. Al op 31

pij Noordwijk tot Exploitatie van Duingronden in 1886 failliet

juli kwam het bericht dat hij was overleden. Hij werd begraven

INSPANNINGEN VOOR DE BADPLAATS:

was gegaan, werd De Groot als hoofdliquidator aangesteld. De

op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk. Met het overlij-

In De Noordwijker van 20 juni 1896 verscheen een ingezonden

Amsterdamse oprichters hoopten op een doorstart en zagen

den van De Groot kwam er een einde aan het leven van een

brief, ondertekend met ‘een belangstellende’. De schrijver riep

in De Groot de ideale opvolger. Hij werd in 1887 tot bestuurslid

man die van grote betekenis is geweest voor Noordwijk. Er

op tot ‘vereniging van krachten van iedereen die het belang

benoemd van de nieuwe NV Noordwijksche Duinexploitatie

wordt nog wel een straat in het zeedorp naar De Groot ver-

van de badplaats inzag’. In verschillende andere gemeenten in

Maatschappij. Tezamen met de overige bestuursleden, waar-

noemd, maar in navolging van burgemeester Pické ware hem

Nederland waren al Verenigingen ten behoeve van het Vreem-

onder de weduwe van burgemeester Pické probeerde hij de

wel meer gegund.
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BOUWKUNST IN NOORDWIJK

EEN WALHALLA VOOR
ARCHITECTUUR-FANATEN
- door Peter Mulder -

De ontwikkeling van Noordwijk als badplaats ging gepaard met een grootse bouwwoede, waarin duidelijke
kenmerken terug te vinden waren van het wat vage begrip ‘badplaatsarchitectuur’. Voor zo ver ‘vage
begrippen’ ‘duidelijke kenmerken’ kunnen hebben natuurlijk. Maar we wagen een poging.

Boven: de inzending van de nog jonge architect Berlage voor
een nieuw te bouwen kurhaus met hotel.
Rechtsonder: de inzending van Hendrik Jesse.
Linksonder: het Huis ter Duin hotel naar het winnende - maar
flink afgeslankte - ontwerp van Adriaan Weismann.

28
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Badplaatsarchitectuur

Ontwerpwedstrijd Kurhaus

Gaan we zoeken naar definities van deze vorm van archi-

De eerste aanzet voor de nieuwe architectonische explo-

tectuur, dan komen we in de meeste gevallen uit bij wat

sie in Noordwijk werd gegeven door een ontwerpwedstrijd

genoemd wordt ‘een eclectische vormentaal.’ Dat wil zo veel

voor een kurhaus met hotel, in 1883 uitgeschreven door de

zeggen als leentjebuur spelen bij tal van andere architectoni-

Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie der Duingronden. Tal

sche vormen en die – soms – kriskras door elkaar gebruiken.

van bekende architecten, ook buitenlandse, tekenden in. De

In het geval van badplaatsen als Zandvoort, Scheveningen en

(Duitse) architect Johann Friedrich Henkenhaf bijvoorbeeld,

ook Noordwijk betekende dat aanvankelijk een architectuur-

die kort daarvoor nog verantwoordelijk was voor het nieuwe

stijl die – zoals het eerste gebouw van het latere kurhaus Huis

Kurhaus in Scheveningen en voor het Victoria Hotel in Am-

ter Duin – sterk gebaseerd was op de Hollandse renaissan-

sterdam. Maar ook een nog jonge Hendrik Petrus Berlage,

ce-stijl. Na 1900 kwamen ook nieuwe vormen van Art Nouveau

Hendrik Jesse en Adriaan Weismann, de architect van het

of Jugendstil tevoorschijn. Badplaatsarchitectuur, kortom, was

Stedelijk Museum in Amsterdam. Het ontwerp van laatst-

geen echte architectuurstijl, maar een ratjetoe aan verschil-

genoemde zou winnen, zij het in fiks afgeslankte vorm. Zijn

lende en opeenvolgende bouwvormen.

ontwerp greep sterk terug naar de Hollandse renaissance

BOUWKUNST IN NOORDWIJK
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van enkele eeuwen eerder, een stijl die je ook gemakkelijk

Villa’s in de duinen

terugvindt in eerdergenoemd Stedelijk.

En passant kwamen ook de eerste
villa’s uit de duingronden omhoog,

Expositie

met name op de door de latere

Alle voor het concours ingediende ontwerpen (41 in getal)

Maatschappij De Toekomst ont-

werden vanaf 30 maart 1883 tentoongesteld in het logement

gonnen en toegankelijk gemaakte

van Willem van Konijnenburg. De expositie moet een prachti-

duingronden in De Zuid. Vandaag

ge inkijk gegeven hebben in de Nederlandse architectuur van

de dag is het een hele zoektocht

die dagen en kreeg in de vakpers een enthousiast onthaal. Er

om alle moois uit het begin van

zou nog steeds een prachtige tentoonstelling te maken zijn

de 20e eeuw te detecteren, voor

van de nog overgebleven ontwerpen.

zover veel moois al niet is afgebroken. Het is ook bijna te veel

Grote hotels en pensions

om op te noemen. Een uitgebrei-

Toch was het daarmee gedaan met een wat meer syste-

de zoektocht in de archieven zou een prachtige staal-

matische aanpak van de bouwwoede. Wat de grote hotels

kaart opleveren van de villabouw op die plekken en ook een

en pensions betrof kwam na Huis ter Duin (het gebouwde

mooi stuk architectuurgeschiedenis, maar het echte overzicht

kurhaus was inmiddels overgenomen door de familie Tap-

ontbreekt – helaas.

penbeck) als eerste hotel-pension Noordzee tot stand,
dat door Jesse in 1909 werd aangevuld met het iconische,

Zomerhuizen

achthoekige ‘torentje’. Daarna was het in 1912 de beurt aan

De eerste prille villa’s waren nog bedoeld als zomerhuizen

het nieuwe Palace Hotel, waarvoor de Haagse architect Co

voor Leidse hoogleraren. Met de Villa Nova, waar later Albert

Brandes tekende, één van de vaandeldragers van de Nieuwe

Verwey zou resideren, werd rond 1870 het spits afgebeten

Haagse School. Het hotel met zijn strak vormgegeven gevels

door professor Willem Matthias d’Ablaing, gevolgd door de

en uitspringende balkons viel vooral op door het reusachtige

historicus P.J. Blok die een villa aan zee liet bouwen (architect

rode pannendak, dat jarenlang samen met Huis ter Duin het

opnieuw H.J. Jesse) en door professor Hesseling, die Berlage

aanzicht van de nieuwe badplaats zou domineren. Andere

de opdracht gaf voor een zomerhuis, op het hoge duin, waar

hotels en pensions volgden, zoals Hollander, Sole Mio en

later Pension Hoogduin zou verrijzen. Berlage had toen ook al

Roozen in De Zuid.

getekend voor de Villa Liesbeth aan de Prins Hendrikweg, in
opdracht van de schoonmoeder van Albert Verwey, de oude

Ras-Noordwijkers als Willem Mooijekind en Maarten Verloop

mevrouw Van Vloten.

hadden toen ook al pensions laten bouwen, respectievelijk
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Christina (later De Branding) aan de Rembrandtweg en pen-

Hendrik Jesse en De Punt

sion Verloop aan de Oude Zeeweg. Beide pensions kwamen

Van de enkele jaren geleden in vlammen opgegane Villa Duna

in etappes tot stand, afhankelijk van de beschikbaarheid van

en de recent schitterend gerestaureerde Villa Marezate aan

financiële middelen.

de Zuidboulevard is de opdrachtgever niet bekend, maar wel
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K.P.C. de Bazel bouwde de Villa Kempner aan de Zuidboulevard (het latere ‘Wave Guide’). Theo Rueter bouwde De
Zonnewende aan de Koepelweg en De Zeevonk aan de Beethovenweg en misschien ook de majestueuze Villa De Hull aan
de Dennenweg. Gerrit Rietveld (De Stijl) bouwde aan de Ligusterweg een bungalow, Leen van der Vlugt (Feyenoordstadion)
aan de Atjehweg een woonhuis, J.P. Oud aan de Boerenkant De
Vonk. Ook aan de Atjehweg bouwde de Noordwijkse architect
Theo Teunissen De Blokkendoos (en op de begraafplaats aan
de Gooweg een klein mausoleum voor operazanger Jacques
Urlus).

De Punt aan de kop van de Hoofdstraat door architect Hendrik Jesse.

Villa Duna (rechts) eveneens door Hendrik Jesse.

Geen ‘eenheid in verscheidenheid’
Het verhaal hierboven is misschien wel net zo eclectisch als

De Blokkendoos van Theo Teunissen.

alle Noordwijkse bouwstijlen bij elkaar, maar het is dan ook
te veel om op te noemen en te divers om er duidelijke lijnen
de architect: de inmiddels onvermijdelijke Hendrik Jesse! Die

Bernard Ruys. En natuurlijk waren er de Heinekens die aan de

in te trekken. Het geeft aan hoe rijk de Noordwijkse archi-

had intussen ook zijn mooiste aller Noordwijkse werken ge-

architect Ahazverus Hendrikus (Henk) Wegerif opdracht gaven

tectuurgeschiedenis is. Juist in die rijkdom aan verschillende

bouwd op de kop van de Hoofdstraat: een winkelpand in op-

eerst tot de bouw van Villa De Regenboog (1931) en na de

stijlen is Noordwijk een waar walhalla (geweest) voor archi-

dracht van de Noordwijkse drogist Duyster, die en passant ook

oorlog – aan de overkant van de Boerhaveweg – van het hele

tectuur-fanaten.

zijn winkel aan de Voorstraat door Jesse liet verbouwen. Maar

villadorp De Ark.

het winkelpand aan de kop van de Hoofdstraat, in Noordwijk

De hedendaagse architect Sjoerd Soeters meende dat er in

alom bekend als De Punt, is een ongenaakbaar monument

Noordwijk niet zoiets bestaat als samenhang in gebouwen,

geworden, waarmee Jesse in 1911 de kroon op zijn Noordwijk-

zoiets als ‘eenheid in verscheidenheid’. Wellicht heeft hij

se werken zette. Nadien bouwde hij niet meer in Noordwijk

gelijk, maar dat gelijk geldt niet voor het aanzicht van Noord-

– gek genoeg – en zijn oeuvre omvat dus niet meer dan een

wijk vóór de Tweede Wereldoorlog en voor een korte periode

tijdspanne van zo’n 15 jaar, zijn ontwerp voor een kurhaus in

daarna: met name de Noord- en de Zuidboulevard en De Zuid

appartementsgebouwen verrezen, die enige zweem naar

1883 niet meegerekend.

als geheel vormden ieder voor zich een prachtig ensemble

het Normandische verraden. Maar de ene stijl is al gauw in-

van verschillende gebouwen, zelfs ook verschillende soorten

wisselbaar voor de andere. Het blijft aftasten en zoeken en

gebouwen (woonhuizen, hotels en pensions).

verbeelden. Je kunt proberen inspiratie te vinden in archi-

Bouwexplosie

tectonische ensembles uit vreemde landen, maar de Noord-

De bouwexplosie hield niet op. Rijke ondernemers kozen
Noordwijk als hun favoriete vakantieverblijf en gaven op-

Op zoek naar een nieuwe Noordwijkse stijl

wijkse boulevards en villa’s van vóór en kort na de Tweede

dracht voor de bouw van prachtige onderkomens. Meest tot

Soeters ontwikkelde enkele jaren geleden één specifieke

Wereldoorlog bieden net zo veel. Een nadere bestudering van

de verbeelding sprekend was wellicht Villa Ruys uit 1915 aan

‘Noordwijkse Stijl’, afgekeken van de architectuur in steden

het architectonische Noordwijk van vroeger levert al ideeën

de Koepelweg, die ontworpen werd door architect Willem

als Deauville en Trouville in Normandië: van die stijl is echter

genoeg op voor het architectonische Noordwijk van de toe-

nog niet veel terecht gekomen, al zijn er her en der nieuwe

komst.

Kromhout in opdracht van de Rotterdamse havenbaron
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Bungalow van architect Gerrit Rietveld aan de Ligusterweg.
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Villa Ruys uit 1915 aan de Koepelweg van architect Willem Kromhout.
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CORNELIS VAN VLIET, EEN ONBEKENDE BOUWMEESTER

WORLD BOTTLES IN BIERDORP

EEN ONBEKENDE BOUWMEESTER, DIE TOCH EEN GROOT STEMPEL

OP HET LANDGOED VAN WIJLEN FREDDY HEINEKEN – DE ARK –

zou teveel met afval worden geassocieerd en bovendien had

OP NOORDWIJK HEEFT GEDRUKT WAS CORNELIS VAN VLIET. VAN

IN NOORDWIJK WERD IN 1965 EEN BIJZONDER ARCHITECTONISCH

TNO uitgerekend dat de flessen veel te duur en veel te zwaar

VLIET WAS VAN 1925 TOT 1939 GEMEENTE-ARCHITECT VAN NOORD-

BOUWSEL OPGETROKKEN UIT ZOGENAAMD WOBO’S, WAT STAAT

zouden worden en – niet onbelangrijk – dat iedere bewoner

WIJK EN DAARNA DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN TOT 1959, TOEN

VOOR WORLD BOTTLES. HET VERHAAL LUIDT DAT FREDDY HEINE-

van een dergelijk, uit flessen opgetrokken huis zo ongeveer bij

HIJ MET PENSIOEN GING.

KEN OOIT OP DE ANTILLEN WAS EN DAAR EEN BRAINWAVE KREEG

de eerste zonsopgang al levend geroosterd zou worden.

TOEN HIJ ALLEMAAL RONDSLINGERENDE BIERFLESJES TROF IN

van Vliet was een man

COMBINATIE MET DE AANBLIK VAN DE ARMOEDIGE WONINGEN

Zo kwam het dat alleen in Noordwijk een proefconstructie

die in ieder geval als

WAARIN VEEL MENSEN MOESTEN LEVEN. HIJ BEDACHT DAT JE

werd gebouwd: een schuurtje met een golfplaten dak. De

architect tekende voor

BIERFLESSEN ZODANIG VORM KON GEVEN DAT ZE OOK BRUIKBAAR

Noordwijkse bouwvakkers, annex ‘glaskunstenaars’ Jaap van

het ontwerp van die

WAREN ALS BAKSTENEN, WAARMEE JE HUIZEN KON BOUWEN.

der Niet, Paul Klaverweiden, Adriaan Vink en Ron Hoek tekenden voor de bouw van het schuurtje. Van de 100.000 fles-

prachtige Openbare
School aan de Van

Hij gaf de Nederlandse vormgever John Habraken opdracht om

jes zijn er overigens nog maar weinig over, de meeste daar-

Panhuysstraat. Maar

deze ‘bakstenen, waar bier in zat’ te ontwerpen. In 1964 werden

van in handen van gulzige verzamelaars. Want ze gingen niet

hij was ook de stilist

aldus 100.000 van deze flessen of bakstenen geproduceerd.

allemaal in dat Noordwijkse bouwsel zitten. (Het bijzondere

die de gedenk-

Iedereen was van mening dat het eigenlijk niet kon. Heineken

bouwsel schijnt er overigens nog wel steeds te zijn).

naald ontwierp voor Rudolph Tappenbeck aan het einde van
de Zuidboulevard. En hij maakte het iconische strandpaviljoen
voor de Belgische koningskinderen in de jaren dertig, een
bouwwerk met allure, dat onverwijld herbouwd zou moeten
worden als kiosk aan de ene of de andere boulevard. Cornelis
van Vliet tekende ook voor het ontwerp van de arbeiderswoningen aan de Katwijksestraat en IJmuiderstraat. En voor de
trafohuisjes van het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de Wassenaarsestraat en aan de Piet Heinstraat.
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SPORTEVENEMENTEN VAN WELEER

NOORDWIJK
SPORTIEF
- door Peter Mulder In de vroegste geschiedenis van Noordwijk is weinig te achterhalen voor wat betreft sport. Voor zover men
kan nagaan is er voor het eerst sprake van een ontluikend sportmoment in 1602, toen een door Simon Stevin
gebouwde zeilwagen in 2 uur van Scheveningen naar Petten reed of zeilde. Gemiddelde snelheid 50 km per uur!
Ook Noordwijk werd aangedaan, getuige een lyrisch gedicht van Hugo de Groot: “Daer vaert de Wagen nu,
waer ’t ranke bootje eens vaerde / En ’t strand met effen pade lacht. / Hy nadert Noordwijk, dat een’ waerden
Dichter baerde: / U, Dousaes heilge wieg, werd onze groet gebracht.” Maar misschien ging het hier meer om
poëzie dan om sport.
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Het Casino

Noordwijksche Golfclub geboren in de kroeg

De geschiedenis van het Grote Sportgebeuren in Noordwijk

Men kan ook wat later kijken: naar de oprichting – in 1912 –

kan men misschien beter enkele eeuwen later laten begin-

van de Noordwijksche Golfclub, die naar verluidt geboren

nen met het verlijden van de statuten van de Noordwijksche

werd in een helaas onbekend gebleven kroeg, onder het toe-

Sportvereeniging in 1908, in 1919 omgezet in de NV Noordwijk-

ziend oog van de Graaf van Limburg Stirum en zijn kompanen

sche Sportvereeniging Casino en Sportterreinen. Men had het

W.F. van Heukelom en de gebroeders E. en F.J. Cremers. Zij

net zo goed een tennisvereniging kunnen noemen, want dat

hielden de vereniging aanvankelijk financieel op de been, met

was de sport die er aanvankelijk voluit bedreven werd. Om te

E. Cremers als eerste voorzitter, gevolgd door Van Heukelom.

beginnen met een houten clubgebouw (het latere Juvenaat in

Deze laatste was o.m. directeur van de NV Nederlandsch-In-

Noordwijk Binnen) en 6 lawntennisbanen. Dat gebeurde op

dische Landbouw Maatschappij en van de NV Javaansche Cul-

een duinweide aan de Oude Zeeweg.

tuurmaatschappij. Hij liet aan de Zuidboulevard een
SPORTEVENEMENTEN VAN WELEER
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Links: eerste clubhuis van Casino.
Boven: mede-oprichter van de
Noordwijksche Golfclub, W.F. van
Heukelom.

Links: de eerste 9-holes golfbaan van Noordwijk werd in 1915 geopend en lag dichtbij de vuurtoren. Rechts: de fotohandel van
C. van Munster diende vaak als verkooppunt van kaarten voor de tenniswedstrijden, zoals hier de wedstrijden om de Davis Cup.

zomerhuis bouwen, “Villa Helmhorst.” Die villa bestaat helaas

ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de wat mondaine uit-

Als hij patent had aangevraagd op deze uitvinding, was

spelers: in 1916 en 1922 wonnen respectievelijk de Engelsen

niet meer, maar de naam leeft nog altijd voort in de Helm-

straling die Noordwijk in die dagen zeker had.

Noordwijk een multinational rijker geweest.

Charles Bryce en George Pannell de ‘Dutch Open’ in Noord-

Gresbuizen en dakpannen

Golf in de duinen

president-directeur van de KLM, vooraan bij de KLM Open op

wijk. In 1985 en 1986 stond ‘Noordwijker’ Serge Orlandini,

horst-wisselbeker, waarom op “De Noordwijkse” nog jaarlijks
gestreden wordt.
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Overigens kleeft ook aan Casino een apocrief verhaal: het wa-

De Noordwijkse golflinks beperkten zich aanvankelijk tot een

de Noordwijkse en van 1991 t/m 1993 ‘Noordwijker’ Freddy

Tennis op Casino

ren lawntennisbanen, wat zoveel betekent dat er op gras werd

9 holes baan. De baan lag ongeveer 500 m ten noorden van

Heineken bij de Heineken Open die toen op dezelfde banen

Intussen was tennis een grote sport geworden in Noordwijk.

gespeeld. Maar al op 13 juni 1914 maakt het Leidsch Dagblad

de (latere) vuurtoren in Noordwijk en strekte zich uit van het

werd gespeeld. Maar toen waren de banen al verder naar het

De zes lawntennisbanen werden in 1908 geopend en ont-

gewag van problemen met de Casino-banen: de witte (!) ba-

bosje Hoogwaak tot aan de boerderij Puikenduin. Op 11 en 12

noorden opgeschoven.

wikkelden zich al snel tot een, ook internationaal vermaard

nen zouden het zonlicht te veel terugkaatsen naar de spelers,

september 1915 werd de baan geopend, maar al in 1928 was

complex, waar de grote spelers van die tijd graag speelden.

waardoor die last kregen van hun ogen en het vaak veel te

de baan uitgebreid tot de reguliere 18 holes. De nieuwe ba-

Tulpenrallye

Tal van Davis Cupwedstrijden en grote toernooien vonden

warm kregen. Het Leidsch Dagblad vermeldt dan: “Thans zijn

nen 1 t/m 9 rukten op tot vlak naast de inmiddels gebouwde

Naast tennis en golf kreeg ‘Sportief Noordwijk’ ook smoel

hier plaats en nog aan het begin van de jaren zestig van de

alle tennisbanen van de Noordwijksche tennisvereeniging

vuurtoren, die zo ongeveer als ‘closing hole’ dienst deed. Maar

door de Tulpenrallye, waarvan de eerste in 1949 verreden

vorige eeuw traden sterren als Roy Emerson en Rod Laver –

rood gekleurd met een procedé, waarvan onze dorpsgenoot,

strenge winters en droge zomers maakten dat het allemaal

werd. Noordwijk als eindpunt van een rallye die in ieder

daags na de finales op Wimbledon – aan op het centre court

de heer R.J. de Groot, de uitvinder is. Onder zijn leiding heeft

niet erg vlotte: de nieuwe banen werden pas in 1931 daadwer-

geval in Nederland zijn weerga niet kende. Grote races, grote

van Casino. De wedstrijden trokken een groot publiek van

de bewerking plaats gehad en tennisspelers verzekerden ons,

kelijk in gebruik genomen.

winnaars. De eerste editie van de Tulpenrallye in 1949 finish-

heinde en verre. Tennis was nog een elitesport (‘tannis’) en de

dat het buitengewoon voldoet.” ‘Gravelbanen’ noemen we dat

straten rondom het Casino-complex werden dan ook volledig

tegenwoordig. R.J. de Groot was molenaar en schelpenmaal-

Het waren de eerste golfbanen langs de kust en al vóór de

ook gestart vanuit Noordwijk en voerde de route naar Monte

ingenomen door luxe limousines en sjiek volk dat zich ook in

der. Hij moet er met zijn maalderij duizenden gresbuizen en

oorlog was ‘De Noordwijkse’ evenals zijn tennissende coun-

Carlo, waarbij de equipes de route van bijna 3.700 km in vier

de Noordwijkse horeca uitbundig liet zien. De tennissport zal

dakpannen doorheen hebben gejaagd.

terpart een pleisterplaats voor grote toernooien en beroemde

dagen reden, waarna zij weer terugkeerden naar Noordwijk.
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te bij Grand Hotel ‘Huis ter Duin’. In 1960 werd voor het eerst
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Doorkomst van de Tour de France in 1954

26 februari 1965. De grootmeesters Botwinnik en Flohr bestrijden
elkaar onder het toeziend oog van grootmeester Jan Hein Donner,
tijdens het Daniël Noteboomtoernooi in het Palace Hotel in Noordwijk.

Tot en met 1968 werd dit concept met de start en finish in

2 verschillende associaties op: één is gelieerd aan de door

Sporthistoricus

Noordwijk, gehandhaafd. Het bal na afloop van de Tulpen-

hem ontwikkelde variant in het Slavisch openingsspel, die

We kunnen het nog hebben over andere vermaarde sport-

rallye in Grand Hotel ‘Huis ter Duin’ was toen in heel Europa

bekend is geworden en nog steeds wordt gebruikt als de

evenementen en –gebeurtenissen in Noordwijk. Over de

fameus.

‘Noteboom-variant.’

doorkomst van de Tour de France in 1954 over de Noordbou-

Finish van de Tulpenrallye te Noordwijk. Aankomst van
Hans Tak en W. Lijmer in een Mercedes 300 SL, 5 mei 1961.

levard, waar de Fransman Roger Hassenforder de sprint van

De schaker Daniël Noteboom
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Het Schaaktoernooi van 1938 in Rembrandt

het peloton won. Of over de (latere) Noordwijker Theo Saat,

Schaken is een ander soort sport dan golf,

Een andere relatie wordt al snel gelegd met het grote interna-

die tot in de halve finales (!) meedeed met de Olympische

tennis, schermen of rallye-rijden, maar

tionale schaaktoernooi van 1938 in het Rembrandt-Hotel, dat

Spelen in Helsinki in 1952. Er zijn ook verhalen te vertellen

kent internationaal een minstens zo hoge

ook als sponsor optrad, met dokter Jan van Nes als voorzitter

over Noordwijker Wally van Schooten, die begin jaren zestig

‘rating’. Noordwijker Daniël Noteboom Jr.

van het organisatiecomité. Dat toernooi werd georganiseerd

op de Kogo schaatste tegen Kees Verkerk en Leen Pfrommer.

(1910 – 1932) was een groot internationaal

door de ‘Schaakvereniging Daniël Noteboom’. De grote scha-

Of over de beide Noordwijkse meiden Ante van Bohemen en

talent, maar dat talent zou nauwelijks de kans krijgen om tot

kers van die tijd deden vrijwel allemaal mee: Efim Bogoljubow,

Lenie Compier die zelfs korte tijd de schaatskernploeg wisten

volle wasdom te komen, want Daniël overleed in Londen in

Max Euwe, Rudolf Spielmann, Sir George Thomas, Paul Keres

te halen met Stien Kaiser en Carry Geijssen. Tanya Bröring in

1932, volgens sommigen onder verdachte omstandigheden.

(tweede geworden in dit toernooi), Paul Felix Schmidt, Max

het Nederlands nationale basketbalteam. Het zijn Noordwijkse

Noteboom werd op de Algemene Begraafplaats in Noord-

Landau (tot Nederlander genaturaliseerd, maar in de oorlog

geschiedenissen die nog eens verder uitgewerkt zouden moe-

wijk aan Zee begraven. Een ostentatief, wit monument met

verraden, opgepakt en vermoord), Hans Kmoch (wedstrijd-

ten worden. Met tegenwoordig een heuse sporthistoricus als

schaakbord markeert zijn laatste rustplaats. De naam van

leider en auteur van het toernooiboek) en Erich Eliskases

burgemeester moet dat lukken.

Noteboom roept in de schaakwereld overigens nog steeds

(eerste).
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Tennisfolder uit de jaren dertig.

SPORTEVENEMENTEN VAN WELEER

41

VV NOORDWIJK LANDSKAMPIOEN

PIM MULIER
HOE GROOT DE BETEKENIS VAN

De jonge Mulier moet zeer gebiologeerd zijn geweest door dit

DE VOETBALVERENIGING NOORDWIJK BEHAALDE IN HAAR GE-

Jan Willem Bogers , Sjoerd Boot en John van Dijk ontketenden

DE TENNIS- EN GOLFBANEN VOOR

spel en als hij eenmaal de kans krijgt zelf zo’n leren pingel

SCHIEDENIS TOT TWEE MAAL TOE HET ALGEMEEN LANDSKAM-

een Noordwijks feestje in Katwijk. Tussen het ene en het

NOORDWIJK NOG ZOU WORDEN,

aan te schaffen, gaat het snel.

PIOENSCHAP VAN NEDERLAND BIJ DE AMATEURS. IN DIE JAREN

andere kampioenschap zaten 7 jaren, maar bij beide gele-

WERD DE VV NOORDWIJK WEL ‘HET AJAX VAN DE BOLLENSTREEK’

genheden speelden ‘grote’ Noordwijkse spelers, als Ruud

GENOEMD EN DAAR WAS NIET ZO HEEL VEEL VAN GELOGEN.

Bröring, Jan Willem Bogers, de gebroeders Spaanderman, Kees

DE EERLIJKHEID GEBIEDT NOG IETS
VERDER TERUG TE GAAN IN DE

In 1879 – hij was 14 jaar oud – stond hij met enkele Haarlem-

SPORTGESCHIEDENIS. ER IS EEN

se vriendjes aan de wieg van de Haarlemsche Football Club,

VERHAAL – WELISWAAR EEN WAT APOCRIEF VERHAAL EN OOK

nu KHFC. Naast voetbal ging Mulier zich ook bezig houden

BRÖRING EN DE ANDEREN

NOG EENS IN VERSCHILLENDE VERSIES VERTELD, – OVER DE WARE

met atletiek, cricket en hockey. In 1889 richtte hij de Ne-

Op 3 augustus 1973 moest Noordwijk de finale spelen tegen

GRONDLEGGER VAN DE GEORGANISEERDE SPORT IN NEDERLAND,

derlandse Atletiek en Voetbal Bond (NAVB) op. Deze bond

het Roosendaalse RBC. De wedstrijd wordt in Noordwijk ge-

HOOFDKLASSE

DE HAARLEMMER PIM MULIER.

zou de atletiek echter al gauw opzij schuiven en zich alleen

speeld, veel spelers zijn pas net terug van vakantie. Maar

Tegenwoordig voetbalt Noordwijk in de Hoofdklasse Zaterdag

Karstens, Jaap van Kesteren, Hans Westgeest en Frans van der
Veen, spelers op wie de voetbaltijd geen vat leek te hebben..

nog maar met voetbal bezig houden. De NVB werd hierdoor

door doelpunten van Ruud Bröring en Jan Willem Bogers

en is de vermaarde club ingehaald door die andere Noord-

Pim kwam al zeer jong, op ongeveer zesjarige leeftijd, tij-

de voorloper van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

haalt Noordwijk met 2-1 de titel binnen. In 1980 speelt Noord-

wijkse vereniging, SJC, dat komend seizoen Hoofdklasse

delijk terecht op een kostschool in Noordwijk waar ook zijn

(KNVB). Zo werd Noordwijk in zekere zin de bakermat van het

wijk wederom een beslissingswedstrijd om het algemeen

Zondag gaat spelen. Wie weet wordt Noordwijk – ooit ‘de

broer Pieter verbleef. Dit “Instituut Schreuders” bood ook

Nederlandse voetbal.

landskampioenschap. Dit keer tegen Xerxes. Plaats van han-

bakermat’ van het Nederlandse voetbal – ook nog eens het

deling: “Nieuw Zuid” in Katwijk. Doelpunten van (wederom)

eindpunt van deze mooie sport.

onderdak aan enkele jongens van Engelse komaf, die in hun
vrije tijd cricket en ‘football’ speelde.

Het gymnastieklokaal van
Instituut Schreuders waar
Pim Mulier zijn eerste
sportervaring opdeed.
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SPORTEVENEMENTEN VAN WELEER
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ALS DE GOLVEN
VAN DE ZEE
- door Willem Baalbergen -

De opkomst van het toerisme, in de tweede helft van de negntiende eeuw, bracht verandering in het culturele
leven van Noordwijk. Tot die tijd was Noordwijk aan Zee een arme vissersplaats waar op cultureel gebied
weinig te beleven viel. In Noordwijk Binnen echter was sprake van een levendig verenigingsleven met tal van
activiteiten. Dat veranderde met de opkomst van het toerisme. Nu, anderhalve eeuw later, is een tegengestelde
beweging op gang gekomen. Het bruisende hart van Noordwijk lijkt zich weer te gaan verplaatsen van Zee naar
Boven: Schilderij van
Daniël Noteboom:
bloembollenvelden aan
het Dompad met op de
achtergrond de Villa
Marie en de kerken van
Noordwijk Binnen.
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Binnen. Een kleine duik in de geschiedenis.

De vissersdorpen aan zee, ook Noordwijk aan Zee, die veel

Het welvarende Noordwijk Binnen

later ontstonden dan de binnendorpen, bleven lang klein en

Noordwijk Binnen is lang een belangrijk centrum van cultuur

1e rechts: de vuurtoren
door Herman Bieling.

van weinig betekenis. Zij misten een haven. Men viste vanaf

en welzijn geweest. Er woonden in de loop der tijden tal van

het strand met platbodems, de zogenaamde bomschuiten.

wetenschappers en mensen van adel. Op een aantal kost-

2e rechts: de tennisbanen
van Casino door Max
Liebermann.

Vis voor de ‘gewone man’ die zich geen vlees kon veroorlo-

scholen werd de jeugd uit de betere klasse opgeleid. Daar-

ven. Het bleef om die reden ‘armoe troef’ langs de kust voor

naast kende het dorp sociëteiten en verenigingen op allerlei

Noord- en Zuid-Holland. Van cultureel leven was in het zee-

gebied. Ook kunstenaars en schrijvers verbleven of woonden

dorp nauwelijks sprake. Vertier zocht men in de kroeg, ‘s zon-

in het dorp. Denk daarbij aan Van Velzen, de schilder van

dags kon men naar de kapel in de Hoofdstraat.

blazoenen en Jan Lutgens die krijttekeningen van het dorp
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Zij legden vooral het oude dorp en de laatste bomschuiten

De schrijfster Maria Dermout, zanger Jacques Urlus en Maria

op het doek vast. Rond Villa Nova aan de Prins Hendrikweg,

Montessori woonden kortere tijd in het zeedorp. De binnen-

het woonhuis van Albert Verwey, vormde zich rond 1900 een

huisarchitect en industrieel ontwerper Cor Alons woonde in

kunstzinnige groep. De Tachtigers, zoals de groep werd ge-

het Breloftpark de laatste jaren van zijn leven. Zo werd na een

noemd, bestond uit een wisselend aantal kunstenaars. Het

onderbreking in de oorlogsjaren 1940-1945, het dorp vooral in

betrof schrijvers en dichters als Willem Kloos, Frederik van

de zomermaanden een centrum van cultuur en vermaak.

Eeden en Lodewijk van Deijssel. Daarnaast een aantal kunstschilders waaronder Hendrik Willem Mesdag, Jan Toorop en

Noordwijk Binnen dut in

Floris Verster. Ook de architect Berlage en de musicus Alphons

In de vorige eeuw sliep Noordwijk Binnen langzaam in. In

van Diepenbrock bezochten Villa Nova.

de Voorstraat, ooit een straat met veel kleine bedrijven en
winkels werd meer en meer gewoond. De Kerkstraat als

Van linksboven met de klok mee: Henriette
Roland Holst ('In een tuin te Noordwijk
Binnen') door Richard Roland Holst, Ludolf
Berkemeijer, Ludwig Oswald Wenckebach,
Daniel Noteboom, Leon Senf en Willem
Heytman.

maakte. Ook Henri Breedvelt, ontwerper van aardewerkfa-

Enkele grote bollenkwekers woonden hier. Kortom, het brui-

briek de Kroon woonde en werkte in Noordwijk Binnen. In de

send hart van Noordwijk klopte in Binnen.

Tussen twee wereldoorlogen

winkelstraat werd geen succes. Wel kende het binnendorp

In de jaren tussen de twee wereldoorlogen verbleven andere

nog twee muziekverenigingen en een toneelgroep, maar van

kunstenaars langer of korter in Noordwijk aan Zee. De schil-

een sprankelende cultuurbeleving was geen sprake meer.

ders Ludolph Berkemeijer, Leon Senf en Maarten Jungmann

Veel kunstenaars van naam woonden er in die jaren niet in

woonden er een groot deel van hun leven. De schrijver Thomas

het binnendorp. Veel meer dan de namen van Charlotte van

Mann logeerde regelmatig in Huis ter Duin en de schilder Leo

Pallandt en Ludwig Wenckebach zijn niet te noemen. Beiden

Klein von Diepold trouwde met een dochter van Tappenbeck

werkten overigens op de Gooweg in Noordwijkerhout. Ook het

(en scheidde later ook weer van haar) en bewoonde met haar

dorpscentrum De Kuip, gebouwd als het culturele centrum

de Villa Pirola aan de Pickéweg, later Erasmusweg.

voor Noordwijk, leed een stoffig bestaan.

achttiende eeuw woonde de schrijver van Hollands Rijkdom,
Elias Luzac in de Voorstraat. Naar hem zijn scholen in het land

Verschuiving naar Zee

genoemd. Op het Lindenplein woonde in de notariswoning

De opkomst van het toerisme bracht daarin verandering. De

Henriëtte van der Schalk als aankomend dichteres.

visserij liep ten einde en er verschenen hotels en pensions
op zee. De groten der aarde logeerden in Huis ter Duin en

St. Jeroen, kruiden en bollen

vermaakten zich op het strand. De aanleg van een trambaan

De figuur van de heilige Jeroen bracht daarnaast veel reuring

bracht nog meer gasten naar het dorp. De villawijk De Zuid

in het dorp, bijv. de processies die ter ere van hem werden

werd gebouwd en Noordwijk aan Zee werd daarnaast op de

gehouden. In het binnendorp was tevens het centrum van de

kaart gezet door de aanleg van tennis- en golfbanen.

kruidenteelt gevestigd. Gestimuleerd door de kruidkundigen
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van de Leidse universiteit was tot in de 20e eeuw de teelt van

Schilders en schrijvers ontdekten het zeedorp

medische kruiden belangrijk. Uiteindelijk werd het telen van

Het zeedorp werd ook ontdekt door kunstschilders als

kruiden vervangen door de bollenteelt.

Liebermann en enkele meesters van de Haagse School.
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Links: Het woonhuis van Albert Verwey, Villa Nova aan de Prins Hendrikweg. Midden: Porcelein van aardewerkfabriek De Kroon. Rechts: Landgoed
Offem door Leo Klein von Diepold.
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MAX LIEBERMANN
IN TEGENSTELLING TOT KATWIJK KENDE NOORDWIJK IN HET
VERLEDEN GEEN KUNSTENAARSKOLONIE. TOCH WERKTEN VERSCHILLENDE KUNSTENAARS VAN NAAM IN HET DORP. STRAND, ZEE
EN DUIN, EN HET ZEEDORP WAREN VOOR HEN GELIEFDE THEMA’S.
EEN VAN DE MEEST BEKENDE KUNSTENAARS IS DE DUITSE
IMPRESSIONIST MAX LIEBERMANN.

Liebermann werkte in de zomer niet alleen in Noordwijk, maar
woonde er in het begin van de vorige eeuw ook, meestal in
de Villa Elisabeth, die nog tot Huis ter Duin behoorde. Dat hij
zich met Noordwijk verbonden voelde bewijst zijn erelidmaatschap van de Noordwijkse Culturele Vereniging Crescentia.
Liebermann schilderde en schetste veel taferelen op het
strand, maar ook plekken in het dorp werden op het doek
vastgelegd. Dat betreft onder meer de burgemeesterswoning
'Strandafrit bij de vuurtoren' van Krijn Giezen. Rechts Charlotte van Palland in de deuropening van haar atelier aan de Gooweg.

Heen en weer

van Hall, terwijl Juriaan van Hall het atelier van Van Pallandt

Minder bekend zijn twee

Het ziet er echter naar uit, na 150 jaar badleven, dat de golf-

gebruikt. In een oude bollenschuur achter zijn huis in de

schilderijen van een jager in

beweging de andere kant weer kiest. Het verblijfstoerisme in

Bronckhorststraat heeft de kunstschilder Daniël Tavenier zijn

de duinen van Noordwijk. De

het zeedorp loopt sterk terug, Van de activiteiten van vroeger

atelier. Op het Vuurtorenplein vond een groep kunstenaars

inspiratie voor deze werken

zoals mozaïeken, vuurwerk op het strand, concerten en derge-

jarenlang werkruimte, maar zij moesten het plein verlaten.

deed hij op bij een jachtpar-

lijke is geen sprake meer. De grote hotels richten zich meer op

Een aantal van hen vond uiteindelijk in Binnen weer onder-

congressen en de kleine pensions zijn vrijwel verdwenen. Ook

dak. De Stichting Kunstklank, een aanjager van het culturele

Deze tabaksfabrikant woonde in de zomermaanden in Villa

van de verhuur van kamers is geen sprake meer. Weliswaar is

leven van Noordwijk, organiseert regelmatig manifestaties in

Stirum aan de Prins Hendrikweg en was een verwoed jager.

De Muze op Zee gevestigd, maar het gebouw staat wat verlo-

het binnendorp. De Oude Jeroenskerk, bekend om de goede

Er bestaan al langer plannen om in Noordwijk aandacht aan

ren in een steenwoestijn. Begrensd door een veelal verlaten

akoestiek, krijgt steeds meer een cultuurbestemming. Kortom

Liebermann te besteden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door

parkeerterrein en een verpauperd Vuurtorenplein.

het culturele leven van Noordwijk verschuift geleidelijk aan

middel van een expositie of een gemarkeerde wandelroute

van Zee naar Binnen. Als klap op de vuurpijl is het Cultuurcafé

door het dorp.

Terug op Binnen
Giezen had lang zijn atelier in het oude politiebureau aan
de Voorstraat. Ook aan de Voorstraat woont en werkt Maya

deKernDotter

tij met Louis Dobbelmann.

dit jaar naar Binnen verplaatst.

De kunstenaars hebben Noordwijk Binnen weer ontdekt. Krijn
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aan de Voorstraat en de tennisbanen van het Casino.

Noordwijk Binnen heeft even het zeetje mee.

Linksboven: zelfportret. Rechtsboven: het Lindenplein. Daaronder
‘Strandterras in Noordwijk/Huis ter Duin, Noordwijk’, 1913. Hiernaast
‘Landschap bij Noordwijk-Binnen’.
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Vorstelijke gastvrijheid!

COLOFON

ALBERT VERWEY EN DE MOLEN

Kerndotter is een gezamenlijke uitgave van de verenigingen
Genootschap Oud Noordwijk en De Oude Dorpskern.

DE DICHTER/ESSAYIST/HOOGLERAAR ALBERT VERWEY BEWOONDE ÉÉN VAN DE MOOISTE VILLA’S VAN NOORDWIJK AAN ZEE, DE “VILLA

www.deoudedorpskern.nl
www.g-o-n.nl

NOVA” OP DE HOEK VAN PRINS HENDRIKWEG EN NIEUWE ZEEWEG. MISSCHIEN NOG MOOIER DAN DE VILLA ZELF WAS HET UITZICHT DAT
VERWEY VANUIT DE VILLA HAD: EEN BREED PANORAMA OVER NOORDWIJK BINNEN EN VERDER (HIJ BEWEERDE ZELFS DAT HIJ BIJ HELDER
WEER HAARLEM KON ZIEN). VERWEY HEEFT VERSCHILLENDE GEDICHTEN OVER NOORDWIJK EN OOK OVER “VILLA NOVA” GEMAAKT.

Eén van de minder bekende van de ‘Noordwijkse’ gedichten, heet “De Molen”. De korenmolen De Eendracht (want daar ging het
om) vormde samen met de toren van de Oude Jeroenskerk van Noordwijk Binnen een belangrijk markeringspunt in zijn oriëntaties, opdat zijn blikken niet in het weidse panorama konden verdwalen.
De molen op de hoek van Wilhelminastraat en Molenstraat verloor in 1922 zijn functie en werd nog datzelfde jaar afgebroken.
Verwey bleef onthutst achter op het hoge duin. Hij maakte er een gedicht over:

Niet langer in het landschap staat de molen,

Het volle loof is hoger opgewassen,

Van al de trekken die mijn dorpszicht bouwden

Zijn ronde romp, zijn wiekenkruis.

Van nieuwe daken spitst de vreemde lijn,

Sprak hij het sterkst, behalve alleen de kerk.

Waar was zijn plaats? Mijn ogen dolen

Ik zoek vergeefs waar de kolos zou passen,

Nu, weggevaagd! en alle winden houden

En onvoldaan haal ik hem thuis.

Daarachter op zijn rond omhaagd terrein.

In’t zeilloos ruim een wedloop zonder werk.
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WWW.HOTELSVANORANJE.NL
BEACHCLUB O.

071 367 68 94

Vormgeving
Judit Floor, Maris Media,
Noordwijk
Drukwerk
4allprints, Voorhout

Lid worden?

071 367 68 54

071 367 68 35

071 367 68 56

071 367 68 52

071 367 68 48

071 367 68 80

Als de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Noordwijk, de
cultuur en leefbaarheid van het dorp u ter harte gaan, word dan
lid van (één van) beide verenigingen.
Het lidmaatschap van De Oude Dorpskern bedraagt € 15,00
per jaar. U ontvangt daarvoor ook twee maal per jaar het
blad Kernpunten, waarin u veel kunt lezen over het heden
en het verleden van de oude dorpskern van Noordwijk Binnen.
U kunt zich aanmelden als lid via een email-bericht aan
info@deoudedorpskernnoordwijk.nl
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Foto: RAL/Willem van den Haak.

Het lidmaatschap van het Genootschap Oud-Noordwijk
bedraagt eveneens € 15,00 per jaar (€ 17,50 buiten Noordwijk
en € 20,00 buiten Nederland). Leden hebben gratis toegang
tot beide musea van het Genootschap (Museum Noordwijk
en Streekmuseum Veldzicht) en ontvangen vier maal per jaar
het blad De Blauwdotter met verhalen uit de geschiedenis
van de beide Noordwijken. U kunt zich aanmelden als lid via
een email-bericht aan ledenadministratie@g-o-n.nl
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