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Onder de titel ‘Het verhaal van Noordwijk – na 800 jaar herenigd’, wordt op vrijdag-
avond 28 september een historische lezing in de Oude Jeroenskerk gehouden. Deze 
lezing vindt plaats op uitnodiging van het College van B & W van Noordwijk, naar 
aanleiding van de fusie van de twee gemeenten per 1 januari 2019. Namens het Plat-
form Cultureel Erfgoed Noordwijk wordt deze avond georganiseerd door De Oude 
Dorpskern. 

HET OUDE ‘NORTICH’, GESPLITST EN HERENIGD NA 800 JAAR
In Noordwijk en Noordwijkerhout hebben al bijna 4000 jaar mensen gewoond. Pas 
in de 9e eeuw wordt Noordwijk in de historische bronnen vermeld in verband met 
de vorming van het graafschap Holland en daarna vanwege de Ierse monnik Jeroen. 
Noordwijk werd een belangrijke plaats bij de monding van de Oude Rijn met  aan de 
zuidwestelijke zijde toegang tot het grote bosgebied tussen de Oude Rijn en het IJ, 
dat bestond uit de hout van Noordwijk (de Noordwijkerhout) en de Haarlemmerhout.
Aan het begin van de 13e eeuw wordt Noordwijk verdeeld onder twee broers. Vanaf 
dat moment gaan de twee delen van het oude Nortich geheel eigen wegen die nu 
weer bij elkaar komen. In de lezing wordt een boeiende wandeling door de gehele 
geschiedenis van de twee dorpen gemaakt.

HARRIE SALMAN
Harrie Salman is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper. Hij is docent aan de Hoge-
school Leiden. Op veel locaties in Europa en daarbuiten geeft hij lezingen en doet hij 
onderzoek naar veranderingen in de cultuur en de samenleving.
Hij is een van de auteurs van de recente studie over Noordwijk aan Zee en op de 
Geest en hij was de leider van de projectgroep Noordwijk aan de Rijn, die onderzoek 
heeft gedaan naar de voormalige monding van de Oude Rijn bij Noordwijk. Namens 
De Oude Dorpskern is hij lid van de Erfgoedcommissie van de gemeente Noordwijk.
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