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Van de voorzitter
Hein Verkade en burgemeester Jan Rijpstra bij de lezing "Van hut tot huis".

Ruimtelijke ordening
Actueel zijn de onderwerpen splitsing van 

woningen, gebrek aan groen/verstening in de 
kern en parkeren. Echte vooruitgang is lastig 
op dit moment met een college in transitie 
i.v.m. de verkiezingen. Inzet en inhoudelijke 
betrokkenheid van specialisten en leden is  
bepalend voor succes.

Werk in bestuur of een  
commissie iets voor u?

De DOD is een bruisende vereniging, waar 
steeds meer gebeurt. Er is overal leuk zinge-
vend werk te doen in commissies en bestuur, 
of gewoon achter je computer of met vrienden 
en buren. Op al het boven vermeld gebied is 
wel wat te doen, dus meld u aan!.

Nieuwe Privacy wetgeving
De aankomend penningmeester Wil Steen-

voorden heeft inmiddels de benodigde acties 
ondernomen in het kader van de nieuwe 
privacy wetgeving: Voor meer details, zie de 
website pagina ‘Vereniging/ privacy verklaring’.

Noordwijk Binnen weer fraai verlicht
De commissie sfeerverlichting- bestaande 

uit Frans Bruinzeel, Hans van der Hoeven en 
Richard van Triest- hebben ervoor gezorgd, 
dat de prachtige sfeerverlichting weer terug is 
en ook nog uitgebreid. In nauw overleg met  
de afdeling Groenvoorziening en de gemeente 
is een nieuw lichtplan opgesteld met LED-
verlichting.  Van de in totaal 163 knotlindes 
bleken er  43 niet sterk genoeg te zijn om 
de verlichting te kunnen dragen.  Dat bete-
kent dat er een creatief plan moest worden 
opgesteld, dat in zijn totaliteit toch een fraai 
lichtbeeld oplevert. Dankzij bijdragen van de 
Gemeente Noordwijk, het Ondernemersfonds, 
afd. Dienstverlening en de 
Stichting Toeristisch Ontwik-
kelingsfonds Noordwijk zijn 
de kosten en het onderhoud 
voor de komende drie jaar 
gedekt.

Na een drukke en succesvolle zomer- 
periode, mede dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers, zijn de commissies al druk 
aan het nadenken over het volgend jaar: de 
Tuinenmarkt onder leiding van de nieuwe 
voorzitter Astrid Warmerdam en de rondleiders 
over het 40-jarig jubileum-programma in 2019. 
De torenklimcommissie broedt  op nieuwe 
projecten vanaf 2019.

In december staat in de agenda: de Muzikale 
Kerstwandeling op 9 december, de Levende 
Kerststal op 15 december en de Kinderkerstwan-
deling op 21 december, met zelfs twee voorstel-
lingen.

Na de druk bezochte lezing van Harrie Salman 
over de hereniging van het ‘Oude Nortich”, 
hebben we op 9 november ademloos geluisterd 
naar Hein Verkade  over zijn onderzoek naar de 
ontwikkeling van het woonhuis in Noordwijk. 

Breed overleg over erfgoed  
en ruimtelijke ordening

Cultuurhistorische waardekaart
In kader van de nieuwe omgevingswet dient 

elke gemeente een cultuur-historische waar-
dekaart te ontwikkelen. De opzet is uitbesteed 
aan bureau Meurs, specialist op dit gebied. Veel 
input moet uit het veld komen, waarvoor veel 
dank is verschuldigd aan Harrie Salman en Hein 
Verkade voor hun historische kennis.

Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht.
We zijn druk met de uitvoering van de advie-

zen uit het rapport van BAAC, aangevuld met 
veel accenten uit de bewonersenquète. Op de 
agenda staan feedbackrondes met ambtenaren/
welstandscommissie en erfgoedcommissie; 
instellen van een erfgoedprijs; verhalen van 
Noordwijk in de cultuurhistorische waardekaart 
verwerken; visie-ontwikkeling met externe erf-
goeddeskundigen; overleg met gemeente over 
nieuwe regelgeving.

Een van de adviezen uit het rapport was 
sturen op meer gemeentelijke monumenten en 
daarnaast aanwijzing van ‘waardevolle’ panden 
en behoud van gevelrijen. Harrie Salman is daar-
bij onze vertegenwoordiger in de gemeentelijke 
erfgoedcommissie, die daar over gaat.

Voorstraat 79 Noordwijk
071 7600095

www.hofvanhollandnoordwijk.nl

koffie - lunch - borrel - diner
dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur

  De betere stoffeerders maken het!

Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen

NOORDWIJK 
Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl

WWW.BERGENBERG.NL

tapijt - laminaat - PVC vloeren - vinyl - marmoleum 
zonwering - shutters - horren - vloerkleden - gordijnen - behang - verf

Maarten Kruytstraat 24

2202 GX Noordwijk
T:   +31 (0)71-3612182

E:   info@drinxx.nl
I:    www.drinxx.nl

Proef, 

beleef

en 

geniet!

Parallel Boulevard 214c, Noordwijk aan Zee. 
071 368 18 18  booy@bureaubooy.nl

more worx

Openingstijden
Wo-Vr: 10:30 - 15:30 uur
Za: 10:00 - 14.00 uur
Zo, ma, di: gesloten

Zwarteweg 20 (naast Estec)
Noordwijk

T 06 826 973 66
berghbal@sheerenloo.nl
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In een bomvolle Oude Jeroenskerk hield Harrie Salman 
op 28 september een boeiende lezing over 800 jaar  
geschiedenis van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk. 
Vijf kwartier lang wist hij zijn publiek te boeien met een 
ongelofelijke hoeveelheid kennis, gelardeerd met beelden 
van vroeger, oude kaarten en jaartallen.  Het gemak, 
waarmee hij dit doet, wekte verbazing en waardering 
bij het talrijke publiek. Burgemeester Goedhart en  
wethouder Marie José Fles waren namens de  Colleges 
aanwezig. De lezing werd georganiseerd door De Oude 
Dorpskern namens de Gemeente en het Platform 
Cultureel Erfgoed Noordwijk, waarvan DOD onderdeel is. 

Op 1 juni werd de lang verwachte 
Liebermann route door Noordwijk officieel 
geopend . 23 panelen van de beroemde 
impressionistische Duitse schilder zijn in 
een prachtige uitvoering opgesteld door 
heel Noordwijk. Ze staan bij de plek waar ze 
ooit zijn geschilderd, met een korte uitleg.  
Alle panelen  zijn gesponsord. Ook de Oude 
Dorpskern sponsorde een paneel aan de 
Voorstraat.  Een mooi uitgevoerd boekje 
met de fietsroute langs alle panelen is te 
verkrijgen bij de VVV. 

Rond het jaar 850 kwam de Keltische 
missionaris Sint Jeroen uit Schotland of 
Ierland naar Noordwijk, waar hij in 856 
werd onthoofd door plunderende Vikin-
gen. Een verhaal, dat in Noordwijk nog 
steeds wordt doorverteld. Daniel Tave-
nier, geboren in 1964 te Katwijk en woon-
achtig in Noordwijk, raakte in deze lokale 
geschiedenis geïnteresseerd. In 2012 kreeg 
hij de kans om dit verhaal te verbeelden 
in een zevenluik, dat hij schilderde voor 
de Sint Jeroenskerk. Het hangt daar op 
een eigen plek in de doopkapel. Maar de 
vraag, wat voor iemand Jeroen geweest 
zou kunnen zijn, bleef hangen. De reis 
van Noordwijk naar Noord Engeland, 

Schotland, Ierland en weer terug werd 
vier jaar later gemaakt in juni 2016. Deze 
queeste kreeg de naam ‘Op zoek naar spo-
ren van Jeroen’, eveneens de titel van het 
reisboek, waarin alle ervaringen werden 
opgetekend. Dit kunstenaarsboek wil de 
geografische verbinding tussen het lokale 
‘thuis’ (Noordwijk) en het verre Ierland 
en Schotland zichtbaar maken. En een 
tijdsbrug slaan tussen heden en Keltisch 
verleden. Verder is het louter een kunst-
werk of kunstenaarsboek en zoekt de ma-
ker één op één contact met de kijker, zijn 
‘publiek’. Het is ambachtelijk getekend en 
gekalligrafeerd en met de hand ingebon-
den: langzame maakprocessen. 

open monumentendag en boek van Jeroen
max liebermann route

speciale lezing harrie salman: 
noordwijk, gesplitst 
en na 800 jaar herenigd

markt onder 
de linden

Een beproefd concept moet je niet 
veranderen, dat geldt zeker voor de 
Tuinenmarkt. Dit jaar vond al weer 
voor de 32e maal de Noordwijkse 
Tuinenmarkt plaats. De opzet is door 
de jaren heen grotendeels onveranderd 
gebleven. 

Op het Lindenplein en de directe 
omgeving stonden ruim 100 standhou-
ders opgesteld, oude bekenden maar 
ook een groot aantal nieuwelingen. 
Wederom waren de marktmeesters er 
in geslaagd om een gevarieerde keuze 
te maken waarbij kwaliteit, creativiteit 
en niet-alledaagsheid de selectiecriteria 
zijn. 

Van links naar rechts Nicole Raats (marktmeester), Marianne Johansson (vertrekkend 
voorzitter),  Rian Verbeek (Kunst), Pia Olierook (marktmeester), Chantal van Nugteren 
(PR en communicatie),   Alice Slabbaert (muziek), Patricia Hoogervorst (Open Tuinen) 
en Astrid Warmerdam (nieuwe voorzitter).

De onthulling van het door DOD gesponsord 
paneel aan de Voorstraat.

Het ballonnenparadijs van Bart Akkerhuis in de tuin aan het Lindenplein.

afscheid van marianne, chantal en alice

de tuin van Ab van der Wiel, waar Bart 
Akkerhuis en zijn team een ballonnen-
paradijs hadden gecreëerd. 

Kunstenaars uit het hele land waren 
naar Noordwijk gekomen om hun  
kunstwerken te tonen en te verkopen. 
De start was een mini-expositie in het 
gemeentehuis, waar van iedere kunste-
naar een werk te vinden was.

Verder nog muziek, veel bezoekers 
en vooral een gezellige en gemoedelijke 
sfeer. En ja, ook dit jaar waren de weer-
goden ons weer gunstig gezind. 

Een evenement als dit staat of valt 
bij de medewerking van vrijwilligers. 
De Oude Dorpskern mag zich gelukkig 
prijzen met zoveel enthousiaste mensen 
die voor en achter de schermen helpen 
dit evenement tot een succes te maken. 
Heel veel dank hiervoor. 

De Noordwijkse Tuinenmarkt:  
Een begrip, volgend jaar weer! 

Onveranderd is ook de openstel-
ling van particuliere tuinen. Bijna 20 
enthousiaste bewoners hadden hun  
tuinpoorten geopend voor tuin- en 
kunstliefhebbers. Publiekstrekker was  

U kunt een genummerd en 
gesigneerd exemplaar voor slechts 
€  500,-  bestellen bij de kunstenaar 
per mail: danieltavenier@gmail.com. 

De oplage is zeer klein, elk boek ziet 
er anders uit, is uniek beschilderd 
en wordt voorzien van een originele 
tekening. Een collectors item! Het zal 
binnenkort opnieuw te zien zijn in het 
Katwijks Museum van 27 november t/m 
24 februari 2019. 

Het is o.a. aangekocht door museum 
Veldzicht en stichting Landgoed Calo-
rama en wordt daar als tijdsdocument 
en stukje Noordwijks cultureel erfgoed 
bewaard en veilig gesteld voor toekom-
stige generaties.
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Zou onder dit oude dak nog een korbeel te vin-
den zijn? En daar zien we een huis met schouder-
tjes tussen muur en dak.  Hoe ziet het bovenlicht 
boven die oude deur er uit? Een nauw steegje tus-
sen twee huizen:  zijn er nog sporen van de Mid-
deleeuwse osendrop (de goot) te zien? Hebben de 
ramen  een roedeverdeling van vier, drie of twee 
ruitjes? Met  de Najaarslezing ‘van Hut tot Huis’ 
nam Hein Verkade zijn toehoorders mee op een 
boeiende reis door het verleden. De digitale beel-
den toonden vele bijzonderheden. De sporen van 
de archeologische vondsten  aan de Gooweg ver-
anderden in een tekening van een oude boeren-
hoeve, waarvan er o.a. in Duitsland nog een te vin-
den is. Niet alleen de Voorstraat, maar vooral de 
Pickéstraat blijkt nog vele schatten te herbergen. 
Niet voor iedereen zichtbaar, maar Hein belt aan 
en vraagt toestemming voor foto’s en die krijgt hij 
natuurlijk. Zo schetst hij een prachtig beeld van 
de ontwikkeling van ons woonhuis. Vergelijkin-
gen met huizen in andere plaatsen in Nederland 
en daarbuiten maakten het geheel extra boeiend. 
Over één ding waren de talrijke bezoekers het na 
afloop eens: Noordwijk blijft een bijzonder dorp, 
dat nog lang niet al zijn geheimen heeft prijs ge-
geven. Maar gelukkig blijft Hein Verkade speuren 
naar sporen uit het verleden.

Op zondagmiddag 9 december wordt voor de 14e keer de Muzikale 
Kerstwandeling gehouden in de oude dorpskern van Noordwijk 
Binnen. Op het sfeervolle Lindenplein en de Voorstraat wordt 
weer een grote variëteit aan muziek, verhalen, gedichten en toneel 
aangeboden, terwijl op het plein ook weer genoten kan worden 
van een kopje koffie of een glas glühwein. Als goede doel is dit jaar 
gekozen voor een speciaal project van de Vereniging voor Natuur- 
en Vogelbescherming Noordwijk, gevestigd in het Jan Verwey 
Natuurcentrum. De vereniging wil een gerichte actie starten om 
de jeugd van de basisscholen in heel Noordwijk via een educatief 
natuurmagazine te enthousiasmeren voor de prachtige, maar ook 
kwetsbare natuurgebieden en landgoederen rondom Noordwijk. 
De Muzikale Kerstwandeling omarmt dit goede doel van harte en 
wil bijdragen in de kosten van het educatief natuurmagazine, dat 
daarvoor speciaal zal worden ontwikkeld, door de opbrengst van de 
Muzikale Kerstwandeling dit jaar aan deze vereniging te schenken.

Zaterdag 15 december 2018 
wordt voor de 7e maal de Levende 
Kerststal in de Oude Jeroenstoren 
georganiseerd. Deze Levende 
Kerststal  was de voorgaande jaren 
een groot succes. 
Onder leiding van een herder 
beklimmen de groepjes de sfeervolle 
versierde en verlichte toren. Daarbij 
wordt op elke etage een stukje 
van het Kerstverhaal verteld en 
uitgebeeld.  Zo komen bezoekers in 
de herberg, waar geen plaats is voor 
Jozef en Maria. Ze ontmoeten de 
engelen van het Kleijnkoor, die de 
sterren van de hemel zingen.  Een 
etage hoger wordt er een bezoek 
gebracht aan het paleis van koning 
Herodes, die het kindje zelf ook 
graag wil “ontmoeten”.   In de spits 

zullen de bezoekers uiteindelijk 
Jozef en Maria met hun kindje en 
de drie koningen vinden, terwijl een 
harpiste daar de sfeer compleet 
maakt met prachtige, stemmige 
muziek.  Daarna kan er samen met 
de drie koningen nog even genoten 
worden van  het prachtige uitzicht 
over het winterse Noordwijk.  
Deze beklimming duurt ongeveer  
45 minuten. De eerste opgang is om  
12 uur. De laatste om 17:20 uur.  
Er kunnen maximaal 15 mensen in 
een groep. Het beklimmen van de 
toren is niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 4 jaar. De toegangsprijs 
is € 4,- voor volwassenen en  
€ 2,50 voor kinderen.  
De opbrengst van dit evenement is 
voor de Voedselbank.

seizoen rondleidingen 2018

De rondleiders van de Historische 
Rondwandelingen in Noordwijk 
Binnen kunnen weer terug kijken 
op een succesvol seizoen. Dit jaar 
was gekozen voor drie thema-
wandelingen, naast de reguliere 
wandeling, die altijd mogelijk 
blijft. De  thema’s van 2018:  De 
7 heilige bruggen,  Calorama en  
Demonstratie gaai schieten bij de 
Sint Joris Doelen aan de Offemweg.  
Calorama blijft onverminderd 
populair, vooral  Noordwijkers 
vinden het leuk om het landgoed 
met een uitleg er bij (eindelijk) 
van binnen te kunnen zien.  De 7 
heilige bruggen is een wandeling 

voor de ware liefhebber van de 
Noordwijkse geschiedenis. De Sint 
Joris Doelen  met zijn eeuwenoude 
traditie mocht zich verheugen in 
een grote belangstelling, vooral van 
de buitenlanders die afkwamen op 
de Historische Rondwandeling. 
Voor het seizoen 2019 zijn er al 
weer nieuwe ideeën in de maak. 
De themawandelingen worden 
wegens succes geprolongeerd! 
Het team is versterkt met twee 
nieuwe rondleiders: Maria van 
der Pijl en Hans van den Bosch. 
Uiteraard zijn zij een welkome 
aanvulling .

Van links naar rechts, boven Maria van der Pijl, Hans Meiland, Henny van der 
Zalm, Conny Eichelsheim, onder Renee van Houten, Jaap Roosjen, Ard Pronk Na afloop kreeg Hein een fikse ruiker als dank.

Afscheid van Gerard van der Pijl  (midden) 

De Hoogste Levende Muzikale 
Kerststal Zaterdag 15 december
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Kleijnkoor Academy en de Oude Dorpskern  
organiseren dit jaar vlak voor kerst het kerst- 
evenement: “de Kinderkerstwandeling:  
Reis door de Nacht” .

Het evenement vindt plaats op Landgoed 
Calorama en in de Oude Jeroenskerk op vrijdag  
21 december 2018.

Op het landgoed kunnen de kinderen met 
hun ouders, opa’s en oma’s luisteren naar een 
kerstverhaal en het optreden van het kinderkoor. 
Duizenden lichtjes zullen zorgen voor een feeërieke 
sfeer op Calorama. 
Er zijn twee voorstellingen:

21 DECEMBEr, 17.00 uur: start op landgoed 
Calorama (entree Gooweg 21, open 15 minuten voor 
aanvang). Na de kerstvertelling en het optreden van 
het kinderkoor op het landgoed krijgt elk kind een 
lampion en gaat iedereen in een sfeervolle optocht 
naar de Oude Jeroenskerk voor de finale van de 
voorstelling. Na afloop is er warme chocolademelk 
voor iedereen. Einde ca. 18.00 uur.

 
21 DECEMBEr, 19.00 uur: start in De Oude 

Jeroenskerk (entree Voorstraat 44). De kerk is 15 
minuten voor aanvang open. Daar wordt gestart  
met het muzikale gedeelte van de voorstelling.  
Ook na die voorstelling krijgt elk kind een lampion 
en vertrekt iedereen met lampionnen via de 
Voorstraat naar landgoed Calorama. Daar kan men 
vervolgens luisteren naar het kerstverhaal en het 
optreden van het kinderkoor. Na afloop is er hier 
ook warme chocolade voor iedereen.  
Einde ca. 20.00 uur.

Kosten: €3,- per persoon (incl. lampion  
wvoor de kinderen). 

Kinderkerstwandeling: 
Reis door de Nacht

muzikale kerstwandeling 
2018

agendaagendacultuur

najaarslezing hein verkade: 
nooit meer 
hetzelfde kijken
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In het voetspoor van Jeroen heeft 
een reeks van pastoors leiding gegeven 
aan de rooms-katholieke gemeenschap 
van Noordwijk. Begin september dit 
jaar trad de laatste terug in emeritaat:  
Theo Blokland,  die op 1 januari 2007 
werd aangesteld als pastoor van de R.K. 
Parochie Sint-Jeroen en Maria ter Zee.  
Blokland was de laatste eigen pastoor 
van Noordwijk.  Sinds 2012 is Noord-
wijk onderdeel van een grotere paro-
chie,  ‘Sint-Maarten’,  dat 
ook Noordwijkerhout en 
Teylingen bestrijkt, met 
in totaal zeven kerken. 
Blokland trad toen toe tot 
het pastoraal team van de 
grote parochie,  maar bleef in de ogen 
van de Noordwijkers wel hun pastoor.  

Theo Blokland lichtte voorafgaand 
aan het gesprek toe dat hij bij zijn 
aantreden geen onbekende was voor de 
Noordwijkers.  Velen kenden hem al als 

(oud-)leraar en directeur van de KTS 
in Voorhout,  waaraan hij ruim 31 jaar 
verbonden is geweest. Blokland : “In 
1965 werd ik op deze school aangesteld 
als leraar in de vakken Nederlands,  
Engels en Godsdienst.  Toen nog gehe-
ten Bisschoppelijke Nijverheidsschool 
(B.N.S.).  De fusie binnen het Teylingen 
College was voor mij aanleiding om 
iets heel anders te gaan doen, nl. als 
coördinator van het Fonds “Pour les 

Autres”; een organisatie 
die projecten financiert 
voor de ontwikkeling van 
jongeren in Derde Wereld-
landen. Deze functie bood 
mij destijds de ruimte om 

in het weekend een priesteropleiding 
te volgen,  welke ik in 2005 afsloot. 
Met 63 jaar was ik als priester een 
zogenaamde late roeping.  Wel was 
ik al sinds mijn negentiende jaar als 
religieus (broeder) verbonden aan de 

ming van de parochie Sint-Maarten. 
Hiervan mag onze Sint Jeroenkerk zich 
de parochiekerk noemen.  De pastoor 
van de parochie is nu ook pastoor van 
Noordwijk.  Zoals het er nu naar uitziet 
zal de parochie het straks met twee 
priesters, een diaken en een pastoraal 
werker moeten doen. En zullen de 
gemeenschappen zelf moeten door-
pakken met de vele vrijwilligers, met 
oog voor de eigenheid van de kernen.  
Zoals Noordwijk-Binnen onlosmakelijk 
verbonden zal blijven aan Jeroen.”    

Als “pastoor” van Noordwijk trad u in het 
voetspoor van “Jeroen van Noordwijk”.  Vatte 
u dat als een extra verantwoordelijkheid?   
Niet zozeer als een 
extra verantwoordelijk-
heid, eerder een extra 
uitdaging. ‘Pastoor’ zijn 
vraagt - in welke plaats 
ook - je verantwoordelijkheid van ‘her-
der’ zijn. Dat je echter zoveel eeuwen 
later het pastoraat mag voortzetten, 
dat eens door St. Jeroen is begonnen, 
maakt het wel bijzonder. 

Harrie Salman beschreef in zijn laatste 
lezing over de geschiedenis van Noordwijk 
de legende van Jeroen, het uitroepen van 
Noordwijk als bedevaartplaats als het begin 
van de ontwikkeling van Noordwijk als toeris-
tenplaats.  Deelt u die mening?  

Die opvatting onderstreep ik graag. 
St. Jeroen heeft met het stichten van 
de eerste christen gemeenschap, de 
bouw van het Sint Maartenkerkje en 
zijn marteldood deze plaats op de kaart 
gezet.

Na jaren is het Landgoed Calorama 
– verbonden aan de Jeroenlegende -   
weer (deels) opengesteld voor publiek.  
Draagt dit volgens u bij aan de betekenis van 
Jeroen voor Noordwijk?

Op verschillende, voorzichtige 
wijzen wordt aandacht besteed aan de 
betekenis van St. Jeroen voor de tegen-
woordige gemeenschap van Noord-

wijk; de plek waar volgens de overleve-
ringen St. Jeroen de marteldood stierf 
is daarin natuurlijk heel wezenlijk. Hij 
heeft het signaal afgegeven om in na-
volging van Christus en Sint Maarten 
een helpende hand uit te steken naar 
de mensen om je heen, die het moeilijk 
hebben, in welke betekenis ook. Die 
houding kan voor het huidige Noord-
wijk nog altijd een zegen zijn. Zo is de 
‘Jeroensommegang’ hiervan een stille 
getuigenis.  

Wat waren uw gedachten toen onlangs 
de schedel werd gevonden,  die hoogstwaar-
schijnlijk destijds (ten tijde van de Reforma-
tie) als die van Jeroen werd beschouwd?   

Aan de ene kant dacht ik, dat 
daarmee het raadsel van de 
verdwenen schedel zou zijn 
opgehelderd; aan de andere 
kant dacht ik, wat het onder-

zoek van de schedel ook zou opleveren, 
het verhaal over het leven van  
St. Jeroen gaat al zó lang mee, dat is 
sterker dan wat er gevonden wordt.  

De Sint-Jeroenskerk is onder uw leiding 
grondig aangepakt.  Vooral het “oude” interi-
eur en de plaatsing van de Maarschalker-
weerdorgels werden enthousiast ontvangen. 
Zijn hier volgens u meer mogelijkheden mee 
dan alleen het vieren van de erediensten?  
Ofwel staat dit ook open voor niet-kerkelijk 
publiek ?  

Volgens deskundigen staan er in de 
R.K. St. Jeroenskerk twee heel waar-
devolle Maarschalkerweerdorgels. We 
mogen gelukkig zijn met de huidige 
organist Arjan de Vos, die de orgels 
prachtig gebruikt tijdens de vieringen 
én de tijd vooraf en na de vieringen 
benut voor extra orgelspel. Ik vind het 
heel jammer, dat de beide instrumen-
ten nauwelijks buiten de vieringen 
bespeeld worden. Ik zal het toejuichen 
wanneer deze orgels voor een breder 
publiek ten gehore worden gebracht. 
Ze kunnen dan meteen genieten van 
het fraaie interieur. 

Congregatie van Onze-Lieve-Vrouwe 
van Zeven Smarten, beter bekend als 
de Broeders van Amsterdam, gevestigd 
in Voorhout. Sinds december 2016 ben 
ik daar algemeen overste.”

In de 12,5 jaar in Noordwijk heeft 
Blokland menig project mogen be-
geleiden. Kort na de fusie tussen  de 
parochies Maria ter Zee en Sint Jeroen 
werd aangevangen met de verbouw 
van de Maria ter Zeekerk, dat binnen 
het beleid voor kerkvernieuwing ook 
de functie kreeg van centrum voor ge-
loof en cultuur. Kort daarna kon ook 
worden aangevangen met het interi-
eur van de Sint Jeroenkerk. Hiermee 
kreeg het de oorspronkelijke kleuren 
terug uit 1926.  En ook werd de kerk-
hofkapel onder handen genomen. Met 
recht kan Blokland dan ook een bouw-
pastoor genoemd worden.  Blokland: 
“En intussen waren de verkennende 
gesprekken begonnen over de vor-

De naam Jeroen is onlosmakelijk 

verbonden met de Oude 

Dorpskern. Wandelend door 

Noordwijk-Binnen kom je 

regelmatig zijn naam tegen. De 

twee markante kerktorens, die 

de skyline van het dorp bepalen, 

dragen zijn naam en zijn het 

tastbare bewijs van de rijke 

geschiedenis van Noordwijk. Tot 

tweemaal toe kreeg Noordwijk de 

status bedevaartplaats van de als 

heilig vereerde Jeroen.. 

Theo Blokland 
oud-pastoor van Noordwijk 

Het verhaal van 
St. Jeroen gaat al zo lang 

mee, dat is sterker

Het interieur van de Sint 
Jeroenskerk kreeg de 

oorspronkelijke kleuren 
terug uit 1926

Tekst: Jos Westgeest
Foto’s: Monica Stuurop
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Na de restauratie heeft u zich ook sterk 
gemaakt voor de status van basiliek van de 
Sint-Jeroenskerk.  Het bisdom (Vaticaan) 
heeft hier nog geen beslissing over genomen.  
Wat is een basiliek en wat is volgens u het 
belang hiervan voor het gebouw,  de gemeen-
schap en Jeroen?

Basiliek is een ‘eretitel’, die ge-
geven kan worden aan bijzondere 
kerkgebouwen. Het feit dat in de St. 
Jeroen een ‘eigen’ heilige als martelaar 
wordt vereerd, er ook relieken van 
hem worden bewaard én dat de kerk 
(zelfs tweemaal) tot bedevaartkerk is 
verheven, maakt deze kerk bijzonder. 
Die bijzondere status houdt de kerk, 
ook als het geen basiliek is. En wat ik 
al eerder aangaf, ook de bijzondere 
oproep om als christengemeenschap 
op te komen voor elkaar, geïnspireerd 
door St. Jeroen, kan doorgaan, ook als 
de kerk geen basiliek is. Het idee om 
de basiliekstatus voor deze kerk aan 
te vragen stamt uit 1892, toen bij de 
verheffing tot bedevaartkerk door paus 
Leo XIII de aanwezige vertegenwoordi-
ger van de paus – de internuntius, Mgr. 
Rinaldini – de hoop uitsprak dat de 
Jeroenskerk ooit in aanmerking voor 
de status van basiliek zou komen.     

Noordwijk heeft na uw vertrek geen eigen 
pastoor meer.   Kan volgens u Noordwijk wel 
zijn eigen gezicht behouden als “bede-
vaartplaats” binnen de groot-parochie Sint 
Maarten?  

Dat is zeker mogelijk; vooral een 
kwestie van goed organiseren. Het is 
zeer waardevol voor Noordwijk-Bin-

nen, voor Noordwijk als geheel, voor 
de parochie Sint Maarten en voor de 
regio om deze kerk een centrale rol te 
laten spelen. 

Waar gaat u uw tijd meer aan besteden nu 
u met emeritaat bent?  Kan Noordwijk (-Bin-
nen) hier nog een rol in spelen?   
Naast wat meer ruimte voor vrije tijd 
en wat je daarin zoal kunt doen, zijn er 
drie taken waaraan de nodige zorg be-
steed blijft worden: vooralsnog 
blijf ik beschikbaar om voor te 
gaan in de weekendvieringen; 
voorts heb ik wat meer tijd om 
mijn taak als algemeen overste 
voor onze broedercongregatie te ver-
vullen; tenslotte blijf ik op het bisdom 
Rotterdam werken als coördinator 
voor het internationale fonds ‘Pour les 
Autres’. Ik ben dankbaar voor de steun 
die de parochianen verschillende keren 
hebben gegeven aan een van de werken 
die onze broeders in Indonesië zijn 
gestart, het tehuis voor ernstig gehan-
dicapte kinderen ‘Sayap Kasih’. 

U verricht belangrijk werk voor het Fonds 
“Pour les Autres”.  Vindt u in deze tijd van 
de nieuwe media,  de vele vluchtelingen en 
asielzoekenden (nog) voldoende gehoor voor 
“missie”- projecten?  Moet daar volgens u 
iets aan veranderen?   

Het fonds ‘Pour les Autres’ heeft 
een eigen kapitaal en met de 
renteopbrengsten worden de projecten 
wereldwijd ondersteund. We zijn 
wat dat betreft niet afhankelijk van 
de goodwill van mensen; wel van 
de ontwikkelingen op de financiële 
markten! In het verlengde echter van 
onze patroon St. Jeroen, die zijn kerkje 
toewijdde aan Sint Maarten, ben ik van 
mening dat ons aller missie is en blijft 

dat we een helpende 
hand uitstrekken naar 
hen die onze hulp 
nodig hebben om een 
menswaardig bestaan 

te kunnen leiden. Ik citeer woorden 
van Jezus :  ‘wie onder jullie groot wil 
zijn, moet elkaars dienaar zijn’. 

Hebt u een opdracht achtergelaten voor 
uw oud-parochianen?  Opdracht vind 
ik een groot woord. Het is meer een 
uitnodiging om elkaar regelmatig te 
blijven ontmoeten in Eucharistievie-
ringen. Immers zo nodigde Jezus ons 
uit: ‘Blijf dit doen’.  Blijf samenkomen 
om te vieren hoe Jezus op bijzondere 
wijze in ons midden is; blijf samen-
komen om te weten wat te doen om 
de kern van zijn levensopdracht ‘heb 
elkaar lief’ inhoud en vorm te geven. 
Laten we dat samen blijven doen.

met “Pour les Autres”
worden projecten 

wereldwijd ondersteund

Basiliek is een 
'eretitel' voor 

bijzondere 
kerkgebouwen

"Ik blijf bereid om voor te gaan in de weekendvieringen".

Internationale keuken 
met een 'Touch of Dutch'

DUTCH! is vernieuwend, fris en toch vertrouwd! 
Onze chef-kok geeft een speelse ‘Touch of Dutch’ 

aan dagverse streekproducten. 

Preparé à table!
Bij Restaurant DUTCH! neemt u letterlijk 

een kijkje in de keuken.
Veel gerechten worden aan uw tafel bereid en geflambeerd.

Reserveren via www.dutchnoordwijk.nl (online) 
of via 071 367 68 54

Life’s too short 
to drink bad wine

Voor alle wijnliefhebbers is er 
aadenwijn.nl

  aadenwijn.nl

  aad@aadenwijn.nl

  071-3615416

  facebook.com/aad.enwijn

Voorstraat 50A | Postbus 101 | 2200 AC  Noordwijk ZH
T 071 366 0660  I  WWW.LUIJER.NU

Deze moeten we hebben!

Voorstraat 50A | Postbus 101 
2200 AC Noordwijk

T 071 366 0660 | www.luijer.nu
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We kennen de Kerkstraat nu als 

het belangrijkste winkelgebied in 

Noordwijk Binnen, maar zo is het 

niet altijd geweest. Wanneer we de 

inwoners van de Kerkstraat uit de 

19e eeuw bekijken dan zien we dat 

er maar weinig bewoners zijn, 

die iets met de middenstand of 

met een winkel te maken hebben.

 De Kerkstraat, 
het belangrijkste winkelgebied 
 in Noordwijk Binnen

Tekst: Kees Verweij  Fotografie: o.a. collectie 
Kees Verweij, Willem van den Haak, GON.

Over de daarvoor liggende periode 
valt veel minder te zeggen, maar waar-
schijnlijk was toen ook het merendeel 
van de bewoners elders werkzaam 
of had een werkplaats aan huis. De 
Kerkstraat is al een heel oude straat, 
waarschijnlijk  daterend uit de tijd toen 
de Oude Jeroenkerk werd gesticht, 
vermoedelijk in de 13e eeuw. 

Voorbeelden hiervan zijn het oude 
raadhuis op de hoek Kerkstraat/Heilige 
Geestweg, dat dateerde uit 1668, de ka-
tholieke schuilkerk uit de 17e eeuw,  di-
verse feestelijkheden als processies, de 
inhuldiging van koningin Wilhelmina 

in 1898 enz. De naam 
Kerkstraat is wellicht 
ontleend aan het feit 
dat deze straat uit-
eindelijk uitmondde 
bij de Oude Jeroens-
kerk. Aan de andere 

kant kwam de Kerkstraat uit op de zg. 
Dwarskerkstraat, thans Bronckhorst-
straat geheten. Gedurende de eeuwen 
daarna bleef de Kerkstraat qua ligging 

onveranderd en dat geldt zelfs tot op 
de dag van vandaag. 

Wie woonden er in de Kerkstraat?
Welke mensen er toen precies 

woonden wordt pas aan het begin van 
de 19e eeuw duidelijk. Aan het begin 
van deze eeuw werd tijdens het bewind 
van Napoleon de z.g. burgerlijke stand 
ingevoerd, d.w.z. dat van iedere inwo-

ner alle gegevens zoals leeftijd, adres, 
burgerlijke staat enz. bij de gemeente 
moest worden vastgelegd en bewaard. 
Sindsdien is het mogelijk precies na 
te gaan, wie er op een bepaald adres 
gewoond hebben. 

Zo weten we, dat er rond 1830 de 
volgende personen in de Kerkstraat 
woonden: H. Hiep, kleermaker, L. Blom, 
grutter, J. Holbeek, schilder, J. Does, 

horlogemaker, A. van der Plas, schoen-
maker, Gabr. van der Meer, barbier, E. 
Alkemade, naaister, H. Franck, schoon-
maker, W.H. Kroonraad, kruidenier/
winkelier en God. J.Strengers, priester. 
Opvallend is, dat het veelal gaat om 
ambachtslieden, die waarschijnlijk in 
de meeste gevallen hun werkplaats 
aan huis hebben gehad. Winkels 
waren er nauwelijks. Een goede 30 
jaar later laat bijna hetzelfde zien. 
Een selectie van bewoners geeft 
het volgende beeld: M. Wassenaar, 
schoenmaker. C. van het Hart, kopersla-
ger, Joh. Van der Weijden, herborist, P. 
van der Kaay, goudsmid, J. van Eeden, 
bloemist, Mach. van Berk, loodgieter, H. 
Kruiswijk, schilder, H. Alkemade, her-
borist, J. Zonneveld, kapper, C. van Tol, 
schoenmaker, Kl. Van Rijn, veehouder, L. 
van der Weijden, bloemist, l. van Noort, 
schoenmaker, Ph. Eijmer, loodgieter, P. 
Does, klokkenmaker, G. Merz, medisch 
doctor. Verder valt op, dat vele namen  
niet of nauwelijks in deze omgeving 
terugkeren. Kennelijk vindt er toch een 
aanzienlijk verloop plaats tot zelfs in 
onze tijd toe. 

Veel van het mooie erfgoed  
is verdwenen

Je kunt je nauwelijks voorstellen, dat 
al de winkels, die begin van de 20 eeuw 
zijn ontstaan, binnen 15 à 20 jaar zijn 

verdwenen. Wat is hiervan de oorzaak? 
De een beweert, dat de concurrentie van 
de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee 
parten heeft gespeeld. De ander schuift 
de schuld op de opkomst van zelfbe-
dieningszaken of supermarkten, zoals 
ze later genoemd werden. Een andere 

oorzaak zou de vergrijzing 
van de winkeliers zijn en 
het gebrek aan opvolgers. 
De toenemende mobiliteit 
van de klanten, wie zal 
het zeggen? In de jaren ’70 

werd  de noodklok geluid; er moest wat 
gebeuren om de Kerkstraat overeind te 
houden. Deze vraag speelde ook geregeld 
tijdens vergaderingen van de gemeente-
raad en na enige tijd kwam als conclusie 
naar voren, dat er een belangrijke trekker 
gevonden moest worden, die zoveel extra 
publiek zou aantrekken, dat de overige 
zaken in de Kerkstraat daarvan profijt 
konden hebben. Dit laatste gebeurde  
door de bouw van de Digros en nog 
enkele andere winkels. Hiervoor moest 
bijna een kwart van de Kerkstraat en 
de opstallen van het bouwbedrijf van Alk-
emade afgebroken en bouwrijp gemaakt 
worden.

We zijn nu jaren verder en we zien dat 
er weer een aantal winkels is verdwenen, 
dat er nieuw gebouwde winkelpassages 
leeg staan en dat er zelfs een deel van de 
Kerkstraat op de hoek Bronckhorststraat 

is afgebroken in afwachting van een 
nieuwe bestemming.

Ondanks het feit, dat er de laatste tijd 
in en rond de Kerkstraat veel is opge-
knapt, blijft de Kerkstraat in beweging 
om een volwaardige “winkelgebied” te 
worden.

er woonden veelal 
ambachtslieden die 

hun werkplaats
aan huis hadden

In de jaren 70 
werd de noodklok 

geluid; er moest 
wat gebeuren

Het Oude Raadhuis in Noordwijk van 1668 tot 1887, op de hoek van de Kerkstraat.

Kaart van Noordwijk rond 1700; de Kerkstraat is een van de oudste straten.

‘Bewoners bij de festiviteiten in 1898 
ter gelegenheid van de inhuldiging van 
Koningin Wilhelmina.’

‘Links de trapgevel van het pand, waar 
tot aan het eerste kwart van de 19e 
eeuw een katholieke schuilkerk was 
ondergebracht. De viering van de mis 
was slechts toegestaan, wanneer dat 
niet van de straatzijde te zien was. 
Tijdens het eerste kwart van de 19e 
eeuw kwam er een nieuwe kerk, een z.g. 
waterstaatskerk, op de plaats, waar nu 
de veel grotere St. Jeroenskerk staat.’

Een van Noordwijks
oudste straten
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Aan het eind van de Kerkstraat lag de 
sigarenzaak van de heer Fornara, een van 
de vele sigarenzaken in Noordwijk, want er 
werd destijds nog stevig gerookt. Het was 
eigenlijk maar een piepklein zaakje. Meer 
dan vijf klanten konden er nauwelijks naar 
binnen, maar het was er altijd gezellig en het 
rook er naar lekkere sigaren.

Heel bekend was de 
bloemenzaak van 
Christiaanse, waar 
het steeds een drukte 
van belang was. Naast 
het winkelgebeuren 
had Christiaanse ook 
een grote klantenkring 
onder de hotels, die 
hij dagelijks van bloemen voorzag. Het was hard werken. Jan 
Christiaanse was ook een zuinig man, die niets te veel wegdeed. 
Zo maakte hij een mooi graflint met de tekst “Rust zacht”. Hij 
vergat echter dat dat lint al eens eerder was gebruikt.  
Aan de achterkant stond de tekst “Hartelijk gefeliciteerd”.   
De nabestaanden reageerden laconiek door mee te delen, dat 
de overledene met zo’n gelukwens de hemel niet meer kon 
mislopen. Jan Christiaanse kon bij niemand kwaad doen. 

De buurman Van reizen had een 
radio- en televisiezaak. Van Reizen 
was een man, die behoedzaam en 
uitgebreid formuleerde. Voor een 
bezoek aan zijn zaak moest je wel de 
tijd nemen. Verder was bekend, dat 
hij nooit iets weg kon doen. Achter 
in de schuur lagen oude toestellen 
hoog opgestapeld. Kwam je  per 
ongeluk even in de schuur dan kon het 
gebeuren, dat er ratten wegvluchtten. 

Naast van Reizen was er nog een 
befaamde winkelierster nl. mevr. 
Caspers, bijgenaamd Alie Droge 
Manus. Bekend was dat zij bepaalde 
voordeelverpakkingen losmaakte en 
de afzonderlijke producten voor de 
volle prijs aanbood. Voor voordeeltjes 
moest je bij haar niet wezen. 
Verder moest je haar ook tijdens het 
middaguur niet lastigvallen, want 
dan kreeg je de wind van voren. 
Ze zei nog eens bits tegen een klant, 
dat ze geen tijd voor haar had, want 
haar speklapjes stonden aan te 
branden. 

De Kerkstraat was destijds een levendige winkelstraat, 
waar men bijna voor alles terecht kon. Voor velen ook een 
belangrijke ontmoetingsplaats, waar men dorpsgenoten in 
winkels kon treffen en waar alle tijd was voor een praatje.

Bekend was ook de fietsenzaak 
van Van Dam, die daar vlakbij 
lag. Menig Noordwijker reed 
destijds op een fiets van Van 
Dam, die een eigen merknaam 
introduceerde. Verder kon je 
daar ook terecht voor allerlei 
sportartikelen en ’s winters kon 
je daar ook je schaatsen laten 
slijpen.

Vanaf de Bronckhorst-
straat op het hoekje links, 
van het nu braakliggend 
veld, stond de kruide-
nierszaak van Beuk, een 
bescheiden winkeltje met 
een grote toonbank in het 
midden. Alle waar stond 
hoog opgestapeld, maar zelf 
pakken was er zeker niet bij. 
Achter de toonbank stond een vriendelijke jongedame, die 
keurig aangaf wat je had gevraagd. Als jongen kon je daar zee-
kaken kopen, die we heerlijk vonden. Daarnaast de gevel van 
het pand, waar tot aan het eerste kwart van de 19e eeuw een 
katholieke schuilkerk was.  Iets verder links een breed pand, 
waar lange tijd Maison Heere zijn  zaak had. Hij verzorgde 
ondermeer de ‘uitzending’ van diners. Later kwam hier het 

Chinees-Indisch restaurant Ko Sing. Na een poosje verhuisde 
dit restaurant naar de overzijde, waar het nog steeds staat. 
Rechts, op het hoekje  de winkel van Spekslager Van Eeden, 
waar later de speelgoed- en viswinkel van van der Geest ge-
vestigd werd. Let nog even op die grote arm, die uit de gevel 
steekt. Dit waren de voorlopers van onze verkeersborden.  
Zo werd de richting naar Noordwijk aan Zee weergegeven.

Voorbij Westerop komen we bij een wel heel 
bijzonder zaakje en wel van Dirk Salman. Vooral op 
zondagmiddagen bracht de jeugd hier een deel van 
hun tijd door. Er werden allerlei snoepwaren verkocht 
en bovendien stonden er diverse jukeboxen opgesteld, 
waar je voor 10 cent je favoriete muzieknummer kon 
uitkiezen. Dirk kon het helaas niet zo lang bolwerken, 
want op een gegeven moment ging hij failliet en werd 
zijn gehele inboedel door de deurwaarder midden in de 
Kerkstraat neergezet. 

Een greep 
uit de mooie 
geschiedenis 

van de 
Kerkstraat

1

2

4

9

6

3

7
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Even verderop was er de 
grote winkel van Langelaan, 
bekend om zijn speelgoed, 
ansichtkaarten en vele andere 
artikelen. Echt een winkel van 
Sinkel. De winkel van Nard 
Augustinus iets verderop 
stond ook bekend als een echte 
feestwinkel. Je kon er terecht 
voor allerlei feestartikelen, zoals 
feestneuzen, maskers enz. Ook 
kon je daar feestgedichten 
bestellen. Kortom: hij leverde 
maatwerk.

De volgende winkel links was de bakkerij van 
Westerop, op de hoek van de Tramsteeg (nu 
Keuvel). In dit pand is nog steeds een bakkerij 
gevestigd, maar nu onder de naam van Ammerlaan  

Rechts op de foto zijn de twee stenen palen te 
zien met het hek, waarachter de kolenhandel 
van Westgeest lag. Van hieruit werd een groot 
deel van het dorp van steenkolen voorzien. Het 
was een indrukwekkend bedrijf, want in een 
grote loods stonden hoge schotten, waarachter 
de kolen hoog opgestapeld lagen. Het was 
zwaar werk.  Ik raakte snel onder de indruk bij 
het zien van de kolenboeren, die soms 2 grote 
kolenzakken op hun rug droegen en vaak op 
de meest ontoegankelijke plaatsen hun kolen 
moesten bezorgen. Met de komst van de 
gasleverantie verdween dit bedrijf.  

Links zien we het slagersbedrijf van Van der Berg en later 
van Pauëlsen, dat toen al bekend stond als een keurslagerij. 
De huidige eigenaren Van der Bent hebben dit predicaat met 
succes overgenomen.

5
Zo langzamerhand zijn we beland 
bij Café Flora, waaraan velen nog 
gezellige herinneringen hebben. Tal van 
verenigingen vonden hier hun toevlucht. 
Ook vonden hier vele recepties 
plaats. Grootse evenementen waren 
bijvoorbeeld de jaarlijkse kerkveilingen 
en  clubloterijen. Eind vorige eeuw 
moest ook deze voorziening wijken voor 
de bouw van de Digros. 

11
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Meer historie, 
maar niet meer bewijs

Het is het afgelopen jaar druk geweest met drie 

opgravingen in de oude kern. Soms was de aanleiding 

het vernieuwen van de riolering, waarbij restanten 

in de ondergrond werden blootgelegd, soms was 

het gewoon nieuwsgierigheid van historici en in een 

bijzonder geval kwam er zelfs een helderziende aan 

te pas. We zijn weer wat wijzer geworden over de 

boeiende geschiedenis van Noordwijk Binnen.

gemeente  aanwezig bij het graafwerk 
op de kruising Molenstraat / Sint 
Jeroensweg.  
Vóór de winkels werden 17 palen op 
één rij gevonden. Dat duidt op een 
schuur of stal of anders een omheining  
uit een periode tussen 1400 en 1600. 
De laag bevatte veel resten van aarde-
werk en glas. 

Richting De La Basse Cour 
Caanstraat  is een oude watergang 
aangetroffen van twee meter diep en 
twee meter breed. Wellicht een afvoer 
van de bebouwing aan de Sint Jeroens-
weg.  De vondsten lijken waardevol. Ze 
worden nader onderzocht en opgesla-
gen in het Provinciaal depot.

o p g r av i n g  3 : 
Een ontdekking:  
de schedel van Jeroen gevonden?

Vindplaats in de Toren
Op maandag 11 juni 2018 zijn bij een 

opgraving door IDDS Archeologie en 

Bouwhistorie in de toren van de Oude 
Jeroenskerk in Noordwijk Binnen twee 
schedels gevonden. Het onderzoek  
werd gehouden op initiatief van Harrie 
Salman, onze archeologische 
speurneus.  Hij financierde het 
ook. Hij kwam op het idee om 
op deze ongebruikelijke plaats 
te gaan graven op aanwijzing 
van de paragnost Chris Zoet. 
Harrie weet dat op andere 
plekken in de wereld aanwijzingen van 
paragnosten verbluffende resultaten 
kunnen opleveren. En jawel, op een 
diepte van 1 m. tegen het fundament 
van de toren werd een schedel 
gevonden. Een tweede schedel lag 
dieper en op enige afstand van de eerste 
en was afkomstig uit een graf, dat 
daar voor de bouw van de toren moet 
hebben gelegen. Harrie vermoedt dat de 
eerste gevonden schedel de vermeende 
schedel is van St. Jeroen, die bij de 
Reformatie in 1572  is verdwenen. 

Fysisch-antropologisch  
onderzoek

Onderzoek in het fysisch-antropolo-
gisch laboratorium van de Universiteit 
van Leiden heeft  uitgewezen dat de 
eerste schedel “zeer waarschijnlijk niet 
van St. Jeroen is”, maar mogelijk van 
een mannelijk persoon, die bij zijn 
dood ouder dan 35 jaar is geworden. De 
tweede schedel vertoont vrouwelijke 
kenmerken en is van een persoon die bij 
overlijden een geschatte leeftijd tussen 
36 en 49 jaar had.

Isotopenonderzoek
Het Centrum voor Isotopenonder-

zoek van de Universiteit van Groningen 
heeft de ouderdom van de schedels 
bepaald door middel van een analyse 
van koolstof in de kiezen. De man is 
zeer waarschijnlijk in de tweede helft 
van de 11e eeuw of de eerste helft van 
de 12e eeuw overleden, terwijl de vrouw 
zeer waarschijnlijk in de eerste helft van 
de 12e eeuw moet zijn overleden.

De herkomst
 Geen schedel van de heilige dus, 

maar misschien wel een 
belangrijke aanwijzing dat dit 
de schedel kan zijn, die rond 
1311 is gevonden bij graafwerk-
zaamheden rond het altaar en 
die toen werd aangezien voor 
de schedel van Sint Jeroen. 

De kerk was immers in de 12e eeuw 
vergroot, zodat het altaar buiten het 
oorspronkelijke kerkgebouw kwam 
te liggen en mogelijk op een gedeelte 
van de begraafplaats stond. De vondst  
leidde er toe dat Noordijk uitgroeide tot 
een belangrijke bedevaartplaats. 

Het verhaal van Jeroen
De schedel, die van St. Jeroen zou 

zijn, werd vanaf de vroege 14e eeuw 
meegedragen in processies en als 
relikwie vereert.  Het bracht duizen-

17

o p g r av i n g  1 : 
Dertiende eeuws kasteel in de Voorstraat 
nog niet gevonden

Harrie Salman is er van overtuigd:  
Ergens in de omgeving van de Oude 
Jeroen moet een kasteel (het stenen 
huis van de heren van Noordwijk uit de 
13e eeuw) gestaan hebben. In 1923 is de 
eigenaar  van Voorstraat 50 , volgens een 
schets, bij graafwerkzaamheden op een 
diepte van 1.75 m. op een fundament 
van 1.35 m. gestuit.  In die steeg vind je 
ook regelmatig kloostermoppen uit de 

13e eeuw. De graafwerkzaamheden van 
mei jl. moesten het bewijs leveren. Maar 
helaas: op 75 cm. stuitten de door Harrie 
ingehuurde bouwhistoricus Michel van 
Dam en archeologe Yolande Meijer van 
onderzoeksbureau IDDS  op een ondervloer. 
De vloer bestaat uit hergebruikte materialen 
die mogelijk wel uit de 13e eeuw stammen, 
maar de constructie is uit de 16e eeuw. Het 
levert inzicht in hoe men toen bouwde, 
maar bewijs voor het kasteel levert het 
niet op. Jammer!  De mythe van een 
kasteel op deze plek is ontkracht, maar 
het verhaal  blijft wel van kracht. “Ik ben 
er van overtuigd, dat hier ooit een stenen 
bouwwerk heeft gestaan, de theorie blijft 
staan”, aldus Harrie. 

o p g r av i n g  2 : 
Mogelijke resten van een stal van  
het Barbaraklooster in de Molenstraat

Rondom de Molenstraat  wordt gewerkt 
aan de reconstructie van het rioolstelsel. 
Als je hier de grond ingaat, staan de archeo-
logen op scherp. Dus was de Noordwijkse 
archeologe Leonie Ouwerkerk namens de 

Bij de eerste opgraving speuren Harrie Salman en Michel van Dam 
naar de mogelijke  fundamenten van een kasteel uit de 13e eeuw.

Op een diepte 
van 1 meter werd 

een schedel 
gevonden

Tekst:
Babs Cassee
Fotografie:
Taco van der Eb,
Edgar de Vries,
Ina Verblaauw

ArCHeOLOGIe 
In de 

Oude Kern
Vondsten worden nader onderzocht 

en opgeslagen in het Provinciaal depot

Bij de tweede opgraving wordt archeologe Leonie Ouwerkerk geassisteerd 
door Thomas Broersen van aannemer Vessies.
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Hoe ben je hier terecht gekomen?
‘Ik ben een geboren en getogen Noordwijker. Eerst woonde 

ik in de Vinkenlaan  en vervolgens in de Jan Kloosstraat. 
Als 10 jarige jongen kwam ik in januari 1959 aan de Offem-

weg wonen.’
‘Een tante die in de Zwanensteeg woonde, had gezien dat 

de woningen Offemweg 34 en 36 leeg stonden en tipte mijn 
vader. Dat leidde tot onderhandelingen van mijn vader met 
dokter De Ruijter, eigenaar van Voorstraat 69, (ook wel “het 
Burgemeestershuis”) waar de twee woningen aan de rand van 
de tuin staan, met de voorkant aan de Offemweg.’ De huizen 
zijn in 1903 gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar, 
Burgemeester E.L. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, als 
woningen voor zijn “huispersoneel”. Een eerste steen met zijn 
naam is bij de bouw aangebracht tussen de beide voordeuren.

‘Mijn vader kon alleen kopen als hij beide huizen kocht.’ 
En zo woont zoon Gerrit tot op heden in deze huizen. 

Tekst: Leo Bartelse
Foto’s: collectie Gerrit Weerink, 
Hans van der Hoeven (X65)

BrONNEN:
13e eeuws kasteel:  Duin- en Bollenstreek, Peter van der Hulst
Vondsten Molenstraat: De Noordwijker, Ina Verblaauw  
De schedel van Jeroen: Harrie Salman
Grafzerken in de Oude Jeroen: Folder van Harrie Salman.
Gemeente Noordwijk, persbericht

Gerrit Weerink woont vanaf 1959 aan de 

Offemweg, in de volksmond het Achterom 

genoemd. Als liefhebber van geschiedenis is 

hij in het bezit van veel foto’s van 

de Offemweg, waaruit een prachtig 

beeld ontstaat van de recente geschiedenis. 

Al pratend met hem komen de foto’s op tafel, 

de leidraad voor dit gesprek.

Het fotoboek 
van Gerrit

Aan tafel met Gerrit Weerink en Leo Bartelse, buurman en schrijver van dit interview.         

Bij de derde opgraving buigen 
onderzoeker Harrie Salman, 
wethouder Marie-José Fles en 
burgemeester Jan Rijpstra zich 
over  de schedelvondst.  

O
verzicht van de grafzerken

In de kerk liggen ruim
 60 grote en kleine grafzer-

ken en tegels m
et de nam

en van de personen die 
tussen 1509 en 1827 zijn begraven. O

nder hen 
vinden w

e een N
oordw

ijkse edelm
an die in Keulen 

heeft gestudeerd, een Zw
eedse koopm

an, een N
e-

derlandse generaal-m
ajoor die in Zw

eedse dienst 
in het N

oord-D
uitse Stralsund heeft gew

oond, een 
bew

indvoerder van de W
est-Indische Com

pagnie, 
een kapitein die vijfm

aal naar O
ost-Indië is geva-

ren en een predikant uit O
ost-Indië. 

D
e grafzerken en tegels staan aangegeven op de 

plattegrond achterop dit vouw
blad. D

e num
m

ers 
verw

ijzen naar de beschrijvingen in dit overzicht. 
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 to
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rafkeld
er van Jan Lan-

g
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 echte-
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Jan Jansz Langeveld
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o
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N

o
o

rd
w
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erkel en 
R

o
d

enrijs.
2. D

e ing
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e keld

er van D
o

m
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cus D
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 in sijn levven p
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g
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en 19 N
o

vem
b

er en b
eg

raven 
26 d

ito
 anno

 1700
D

o
m

inee Isaac D
ierieck, geb

o
ren in O

o
st-In-

d
ië, 

p
red

ikant 
in 

N
o

o
rd

-w
ijk 

(1676-1700). 
H

uis: o
p

 d
e p

laats van d
e R

K
 p

asto
rie.

3. H
ier leit b

eg
raven Jo

nker N
ico
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B
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N
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 m
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b
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o
o

r-
straat 52ab

.
4. H
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raven d
en E
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m
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han P
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o

o
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g
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V
Ic neg

en end
e d

e E
ed

ele end
e 

D
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b
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 1627  
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P

ryce 
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5. 
H
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b
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rave 
V

ranck 
va(n) 

d
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B
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C
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C
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arb
ara klo
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G
eestw
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o
o
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e-

graven in het klo
o
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o
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o
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o
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en (1574) zijn zij herb

egra-
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o
o
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w
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e zerk is 30 cm

 d
ik.

6. H
ier leyt b
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ro

u Lied
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ij S
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b
o
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o
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H
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7. J v Struyk
Jan 

M
aarten 

van 
Struyk 

(1794-1823), 
b

e-
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N
o
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o
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ijk. 
H

uis: V
o
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o
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ckho
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H
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1639 
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13. Sluyters (ged
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Jan H
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rik van Sluyters (1764-1843), ge-
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an. H
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Grafzerken in de Oude Jeroenskerk

in Noordwijk Binnen

Ter inleiding
De Oude Jeroenskerk staat in het oude middelpunt van Noordwijk Binnen. Het is het mooiste en grootste cultu-
rele erfgoed van het dorp. Voor de kerk lag vroeger een marktplein, in de directe omgeving werd recht gespro-
ken en kwamen (en komen) de bestuurders van het dorp bij elkaar. De kerk bevat veel bijzondere monumenten 
van grote cultuurhistorische waarde, waaronder de grafzerken die in dit vouwblad  beschreven worden.
In de kerk liggen ruim 60 grafzerken en graftegels. De tien grafzerken die tussen 1479 en 1680 voor overleden 
edelen zijn vervaardigd, zijn van een uitzonderlijke kwaliteit. Het gaat om de nummers 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 57, 59 
en 60. Ook grafzerk 58 is mooi uitgevoerd.. 
In vroeger eeuwen werden overledenen in de kerk of op het kerkhof rond de kerk begraven. Soms was een kerk 
gebouwd op het graf van een heilige. In Noordwijk stond het altaar van de oudste kerk uit de 10e eeuw mogelijk 
op het graf van St. Jeroen. Dit oudste altaar bevond zich tussen de twee voorste pilaren in de huidige kerk.
Een altaar had oorspronkelijk de vorm van een sarcofaag, een stenen grafkist. Zo was een altaar het symbool van 
het graf van Jezus. Het altaar stond echter niet voor de dood, maar voor de verwachte opstanding. 
In 1800 heeft de protestante gemeente een register van de graven in het kerkgebouw opgesteld dat tot ca. 
1821 is bijgehouden. Hierin staan de genummerde graven in de verschillende gedeelten van de kerk beschreven 
en wie er begraven lag. Er waren in totaal 259 graven in het kerkgebouw, waarvan 8 op het koor. Van de graven 
was een gedeelte niet in gebruik. 

Toen Nederland in 1795 door de Fransen werd bezet, wilden zij een eind maken aan het begraven in en rond de 
kerk. Ook moesten wapens van edelen van de grafzerken worden gehakt, omdat dit alles niet meer paste in de 
“meer verlichte tijden” die de Fransen kwamen brengen. Het dorpsbestuur kreeg al in 1796 de opdracht voor een 
kerkhof buiten de bebouwde kom te zorgen. Deze openbare begraafplaats is er pas in 1829 gekomen en tot die 
tijd ging het begraven in en bij de kerk nog door. 

Grafzerk van Jan van de Boekhorst († 1450)
en Elisabeth van Alkemade († 1479)

Grafkelders
Bij restauratiewerkzaamheden werden eind 1970 alle vloertegels en 
grafzerken verwijderd, behalve op het koor en bij het Douza monu-
ment. Tijdens het archeologische onderzoek dat toen plaatsvond, 
werden twee grafkeldertjes uit de 13e eeuw ontdekt, waarschijnlijk 
van priesters. Alle blootgelegde grafkelders onder de zerken werden 
opgevuld met zand en er werd een betonnen vloer in de kerk gelegd. 
De zerken werden weer op hun plaats gelegd. 

Tussen de eerste pilaar aan de noordzijde en het 
koor markeren twee grafstenen de toegangen tot 
de vroegere grafkelder van de adellijke familie Van 
Outshoorn. Een andere grafkelder, waarvan de lig-
ging niet bekend is, is in 1971 ook met zand gevuld. 
Hij behoorde toe aan Floris van de Boekhorst en 
Janna van Schagen. Toen de grafzerk in 1895 werd 
gelicht, bleek er een grafkelder onder te liggen van 
2 m bij 1,5 m en 1,5 m diep. Er lagen twee grafkisten 
in. 

De grootste nog aanwezige grafkamer ligt bij het 
monument voor Jan Douza (van der Does) in het zui-
dertranssept. Deze grafkelder dateert mogelijk uit 
de middeleeuwen. In verschillende ruimten staan 12 
sarcofagen van leden van de familie Van der Does. 
De omvang van de kelder bedraagt 8,25 m bij 4,10 
m. De hoogte is tussen 1,15 en 1,70 m. In 1811 werd 
de laatste Van der Does in de kelder bijgezet.

Op het koor liggen nog andere grafkamers. In 1899 
werd onder de grafzerk van Vrank van de Boekhorst 
en zijn vrouw een ongewelfde ondergrondse ruimte 
ontdekt, lang 3 m, breed 1,85 m en hoog 1,50 m. 
Vier hoge treden van elk 43,5 cm voerden naar be-
neden. Hier trof men in vier vermolmde eiken kisten 
de stoffelijke resten van priesters aan, die daar voor 
de Reformatie zijn begraven. 

Volgens het register van de graven beschikte de 
R.K. parochie op het koor over een priestergraf. Als 
laatste werd hierin in 1814 pastoor H.G. Pouwels bij-
gezet. De ligging van dit priestergraf is onbekend.

Een andere grafkelder op het koor behoorde tot de 
bezittingen van het voormalige kasteel De Boek-
horst uit Noordwijkerhout die in 1785 werden ge-
veild. Deze “grafkelder van een ongemene grootte, 
overdekt met een superbe zark”, die op naam stond 
van Excellentie Van Bourgondien, graaf van Wac-
ken, werd op 15 april 1785 overgeboekt op naam 
van Maria Josepha gravinne van Merode. De ligging 
ervan is niet bekend.
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Vele rijke en 
 belangrijke personen 
  liggen in de Oude 

Jeroenskerk begraven.

de schedel 
bleek toch 

niet van Jeroen 
te zijn

den bedevaartgangers in de loop der 
eeuwen naar ons dorp, vooral op 17 

augustus, de feestdag 
van de Heilige. Het 
zorgde mede voor de 
grote welvaart van 
Noordwijk Binnen. 
De Reformatie maakte 
hier abrupt een einde 

aan. Sinds 1572 is de schedel verdwenen.  
Volgens Chris Zoet heeft de pastoor in 
1572 de schedel daar begraven. De echte 
schedel van Jeroen is dus nog steeds niet 
gevonden. Het zou wel de oplossing 
kunnen zijn van het raadsel van de 
verdwenen schedel van de bedevaarten, 
die niet van de heilige, maar vermoedelijk 
van een onbekende Noordwijker uit de 
12e eeuw is. 

Zichtbaar onder glas
Het college heeft veel waardering 

voor het onderzoek en wat het heeft 
opgeleverd: aandacht voor de eigen 
cultuur en voor de ontstaansgeschiedenis 
van Noordwijk. Inmiddels is besloten 
€ 3000,- beschikbaar te stellen voor de 
bekostiging van de onderzoeken naar 
de aard en de datering van de schedels. 
Cultuurwethouder Marie José Fles rekent 
erop dat de schedels, botten en botresten 
een mooie plek krijgen, opdat ze het 
eigen verhaal van Noordwijk kunnen 

blijven vertellen. Het idee: een mooie 
plek in de Toren op de vindplaats, 
onder glas en met een korte uitleg. 

Mythe
Het verhaal van Jeroen weer een 

beetje verder ontrafeld. De echte 
schedel is nog steeds onvindbaar. 
Maar misschien moet dit verhaal ook 
maar een mythe blijven.

Grafkelders en grafzerken in de 
Oude Jeroen in kaart gebracht.

In de Oude Jeroen  liggen ruim  60 
grafzerken en graftegels, waarvan vele van uitzonderlijke kwaliteit. De kwaliteit 
van de graven toont aan dat er vele rijke en belangrijke personen, waaronder ook 
buitenlanders,  rondom de Oude Jeroen woonden en er ook begraven werden.
Toen Nederland in 1795 door de Fransen werd bezet, maakten deze een einde aan het 
begraven in de kerk. Ook moesten de wapens van edelen van de grafzerken worden 
gehakt, omdat dit niet meer paste in het verlichte denken van Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap.. Het dorpsbestuur kreeg in 1796 de opdracht voor een begraafplaats 
buiten de bebouwde kom te zorgen. Die kwam er pas in 1829.  
Tot die tijd ging het begraven in en bij de kerk gewoon door! Er zijn ook een aantal 
grafkelders ontdekt, waarvan één met een prachtige gedenksteen.  
De grootste grafkelder ligt bij het monument van Jan Douza. Deze dateert mogelijk 
al uit de Middeleeuwen. In verschillende ruimten staan 12 sarcofagen  van de familie 
van der Does. In 1811 werd de laatste Van der Does in de kelder bijgezet.
Voor wie meer wil weten: In de kerk is een uitgebreide folder met beschrijving van alle 
graven beschikbaar. Uiteraard is deze folder samengesteld  door Harrie Salman.
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De Offemweg rond 1962. De grote foto werd vanaf de 
zuidzijde genomen. De inzet toont dezelfde drassige 
Offemweg vanaf de noordzijde.

Op de plek van de boerderij verrezen de drive-in woningen 
aan het Westeinde.

Graffiti sierde de bunker vóórdat hij werd gesloopt. 

Hoe zag het er hier vroeger uit?
De weg was verhard met teer en split, de muur 

die de grens vormde met landgoed Offem was een 
oude muur met daarop een rand van planken met 
prikkeldraad. In de jaren 60 is de Offemweg bestraat 
met klinkers en is een nieuwe, iets naar achteren 
geplaatste muur langs het landgoed Offem gebouwd. 
Het is nu een straat met een trottoir aan beide 
zijden. ‘Begin jaren 60 verdween ook de gaslantaren 
vlak bij ons huis, en daarmee ook de lantarenopste-
ker met zijn ladder.’        

Vanaf de woning van Gerrit naar 
het noorden stonden langs de linker-
zijde van de Offemweg enkele huizen 
en schuren die hoorden bij panden 
aan de Voorstraat, waaronder de 

werkplaats van loodgieter Reekers aan de Voorstraat 
en verderop die van slagerij Van Hagen, de twee 
groene schuren met no. 4. Aan het einde, voor de 
haakse bocht naar de Voorstraat, stonden aan beide 
kanten van de straat enkele bollenschuren (van de 
Koninklijke Van der Meer). Eén bollenschuur is nu 
nog goed te herkennen, de anderen zijn vervangen 
door woningen. Aan de rechterzijde ligt nog altijd 
Klein Offem en daarnaast het terrein van de Schut-
terij van het Sint Jorisgilde. 

De bakker en de slager 
‘Aan de Voorstraat was de winkel van bakker 

Wanninkhof wat nu “De Ankerplaats” is. Daarachter 
stond, schuin achter ons huis, de bakkerij met een 
hoge gemetselde schoorsteen. Naast ons huis liep 

het toegangspad naar de bakkerij (“de laan van Wannink-
hof”), met daarnaast een strook moestuin en varkenshok-
ken. In die tijd hielden meer mensen langs de Offemweg 
een varken bij hun huis en brachten dat, als het zover 
was, in de straat naar de slager. Die werden in ’59 meestal 
met een vrachtauto gebracht, en soms ook lopend met 
het dier aan een touw.’ In de 60-er jaren werd de moes-
tuin opgedoekt en de grond aan het toegangspad toege-
voegd. Het pad werd bestraat en rond 1995 werd het de 
toegang en parkeerplaats van Hof van Holland.

Met de VW er tussendoor
Ook de zuidzijde van de Offemweg is erg veranderd. 

De zijstraat, de Zwanensteeg, zoals Gerrit hem leerde 
kennen, zag er volstrekt anders uit. ‘Het grootste deel van 
de bewoners van de steeg had op een paar meter afstand 
voor de deur een hoge muur, waarachter de voormalige 
demonstratietuin Florahof lag. Ik ben een keer, om te 

testen of het kon, de steeg met mijn Volkswagen doorgere-
den. Dat paste net!’ 

In de 50-er jaren was het Bollenbedrijf van Konijnenburg 
& Van der Mark gevestigd op de Florahof. Het was een 
groot bedrijf dat zelfs achter de huizen van de Offemweg 
en de Voorstraat doorliep naar het einde van de Offemweg 
vlak bij de Voorstraat. In 1980 is het bedrijf gesloopt en zijn 
de woningen op de Florahof gebouwd.  

Verderop in de straat staan aan de rechterzijde een aantal 
huizen uit ca 1900. Naast de huidige parkeerplaats bij de 
Florahof staat de woning en bollenschuur van J. Van Schie 
en daarnaast het woonhuis en de bollenschuur van L. 
Janson, twee kleinere bollenbedrijven. Beide bollenschuren 
zijn veranderd, maar als je goed kijkt nog goed herkenbaar.

Grote verandering door Nieuwe Offemweg
Een grote verandering voor de Offemweg was de aanleg 

in 1960 van de Nieuwe Offemweg. Daarmee verdween 
de toegang naar het landgoed Offem uit de straat (nu het 
Lijsterpad) en ook de restanten van de speeltuin die tussen 
de toegang en het “Soephuis” lag. ‘Ik heb de speeltuin pas 
ontdekt toen wij in de Offemweg gingen wonen, ik kende 
hem niet! De lange glijbaan vanaf de bunker was er nog en 
ook de schommels en de restanten van de zweefmolen.” 

Graffiti anno 1960
Een jaar later, in 1960 verdween de speeltuin en werd ook 

de telefoonbunker uit de tweede wereldoorlog, de drager 
van de lange glijbaan in de speeltuin, gesloopt. ‘Ons huis 
werd in die tijd geschilderd, dus er was verf en een kwast, 
die ik kon gebruiken om mijn initialen op de bunker te zet-
ten, een soort graffiti. Later bleek dat er op de andere kant 
van de bunker nog iemand zijn initialen had vermeld. 

Ook een GW, maar gevolgd door een S.’

Het “Soephuis”
Iets verder, naast de tot woningen verbouwde te-

lefooncentrale, staat het “Soephuis”. Dit huis, in 1891 
opgeleverd, werd in opdracht van mr. F.A.G. Graaf 
van Limburg Stirum en zijn vrouw jonkvrouw  
S.G.F. Gevers speciaal gebouwd om arme en behoef-
tige mensen in de winter soep en later krentenbrood 
te verstrekken (zie Kernpunten no. 85). 

De zeven huisjes en het slop 
 naar de grote dam.  
Weer wat verderop stonden “de zeven huisjes”, een 
rijtje kleine woningen, naast een zandpad dat het 
Landgoed Offem in liep. Om bouwkosten te sparen 
hadden ze alleen een deur aan de achterkant en één 
raam aan de Offemweg. Waarschijnlijk waren dat 
oorspronkelijk woningen voor het personeel van het 
landgoed Offem. 

In de toen ronde bocht, waar de 
Offemweg buigt naar de Voorstraat, 
stond een boerderij die door twee 
families werd bewoond.  Links daarvan 
was een doodlopend straatje, het “slop 
naar de grote dam” in de wetering, waarin enkele 
kleine huisjes stonden. De huizen zien er op de foto’s 
armoedig uit. Na 1966 zijn die allen gesloopt. Op die 
plek is het Westeinde gebouwd. ‘Daar heb ik nog als 
timmerman gewerkt aan de drive-inwoningen die 
gebouwd zijn in 1968.‘ En zo heeft Gerrit Weerink 
ook zelf meegewerkt aan de verandering!

de boerderij 
werd door 

twee families
 bewoond

eén bollenschuur 
is nu nog 

goed te herkennen

Mijn Volkswagen paste nét door de Zwanensteeg.

   De weg was verhard 
met teer en split
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Kerkstraat 1B, ogenschijnlijk een van  

de minst interessante gebouwen  

in de Kerkstraat. Ingeklemd tussen 

witgoedwinkel Fair Price (Kerkstraat 1A)  

en Schoonheidssalon Petronella's (Kerk- 

straat 1) trekt het niet direct de aandacht.  

Je zou ook niet verwachten dat er over dit 

pand nog iets opmerkelijks te vertellen is.

Toch blijkt uit bouwhistorisch onderzoek 
dat, zoals zo vaak, schijn bedriegt.  Laat ik daar-
voor eerst iets vertellen over de geschiedenis 
van het blok Kerkstraat 1 A-B.

Passantenhuis
De onvolprezen Kloos meldt in zijn levens-

werk 'Noordwijk in den loop der eeuwen' dat in 
de negende eeuw, op de hoek van de Kerkstraat 
en de Van Limburg Stirumstraat een houten 
Passantenhuis werd gebouwd om reizigers 
onderdak en verzorging te bieden. Dit gebouw 
werd in opdracht van Aelbrecht Taerninck 
in 1340 afgebroken en in steen, als Gasthuis, 
herbouwd. In dezelfde periode bouwde men 
een kapel tegen de achtergevel. Dit deel van het 
gebouw betreft het huidige Kerkstraat 1. Deze 
kapel werd in 1568 in gebruik genomen als 
dorpsschool. 

Eerst weeshuis, later raadhuis
Na de dorpsbrand van 1450 lijkt het complexje te zijn 

herbouwd, minder breed, maar met behoud van de veer-
tiende-eeuwse achtergevel. In 1618 werd het Passanten-
huis na een ingrijpende verbouwing in gebruik 
genomen als weeshuis. Het aantal wezen bleek 
kleiner dan verwacht en het pand werd in 1668 
gesplitst. Het voorste deel (nu het hoekpand: 
Kerkstraat 1A) werd ingericht als Raadhuis. 
Kerkstraat 1B bleef met het schoolgebouwtje 
in gebruik als weeshuis. Het nieuwe Raadhuis 
kreeg een fraaie Renaissance voorgevel en de entree van 
het weeshuis in de Kerkstraat werd gevat in een natuur-
stenen omlijsting.

Nadat in 1887 een nieuw raadhuis was gebouwd werd 
het oude verkocht en verbouwd tot winkelwoning. In 
1921 kreeg het voorste deel zijn huidige voorkomen. Het 
achterste deel, Kerkstraat 1B, bleef ongewijzigd. Het werd 
in 1949 tot zelfstandige woning verbouwd, en bij deze 
verbouwing werd ook de huidige voorgevel opgetrokken. 

Nieuw, maar toch niet nieuw
Door de verbouwingen van het oude weeshuis/raad-

huis in de twintigste eeuw lijkt het alsof er niets meer 
van het historisch raadhuis/weeshuis aanwezig is. 

Maar uit de bestudering van de bouwtekeningen en 
mijn bouwhistorisch onderzoek van de afgelopen jaren, 
blijkt het tegenovergestelde. Uit de bouwtekeningen 
blijkt dat Kerkstraat 1A werd verhoogd op de oude 
bouwmuren die mogelijk van (kort) na 1450 dateren en 
dat de historische verdiepingsbalklaag nog bewaard kan 
zijn. De kleine tongewelfde kelder uit de zeventiende 
eeuw, in de linkerhoek van de begane grond is nog aan-
wezig. 

Volgens een reconstructietekening uit 1968 door 
gemeentearchitect Van Vliet, was deze kelder in gebruik 
geweest als cachot. 

De 14e-eeuwse achtergevel
Ook de muur die Kerkstraat 1A en B scheidt behoort 

in ieder geval tot de zeventiende-eeuwse opzet. Dan het 
ogenschijnlijk onbeduidende Kerkstraat 1B. Dit herbergt 

nog delen van de veertiende-eeuwse achtergevel waarin 
zich tot de verhoging van Kerkstraat 1 een venster 
bevond. De grote bakstenen in deze gevel zijn niet her-
gebruikt, maar lijken tot de primaire fase te behoren.  
Bij de verbouwing na de dorpsbrand van 1450 heeft 
men de bestaande achtergevel geïncorporeerd. 

Van de (zeventiende-eeuwse) kapconstructie die 
oorspronkelijk over het hele weeshuis/
raadhuis doorliep, zijn thans nog de 
resten van twee spanten aanwezig. 
Deze komen overeen met de bestaande 
situatie die in 1949 werd getekend. 
Ook zijn er nog twee stijltjes aanwezig, 
die mogelijk bij de verbouwing in 1615 
- 16 ter versteviging van het dak zijn aangebracht. Ook 
deze stijltjes zijn te zien op de tekening uit 1949.

Uit het onderzoek naar het blok Kerkstraat 1 A-B 
blijkt opnieuw dat in ogenschijnlijk oninteressante 
gebouwen waardevolle historie besloten kan zijn.

Tekst: Michel van Dam, bouwhistoricus 
Beeld: Michel van Dam, Willem van den Haak
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Kerkstraat 1a-b
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Het hoekpand kent een onverwacht rijke historie.

Het Weeshuis/Raadhuiscomplex op een 
achttiende-eeuwse tekening. Kerkstraat 3-5 
maakte ook deel uit van het complex.

De bestaande toestand in 1949, met rechts de stijltjes  
die recentelijk werden gedocumenteerd.

Het trappetje 
naar de ton- 
gewelfde
kelder .

Uitsnede uit de bouwtekening van Kerkstraat 1A 
die in 1921 werd vervaardigd.

 De doorsnede in 1921. 
Op het gearceerde, oude, muurwerk werd het pand verhoogd. De dikke 
balken van de verdiepingsvloer kunnen wijzen op een hoge ouderdom.

In 1905 opent Dorsman een kiosk nabij badhotel Konijnenburg.

de kelder was 
vermoedelijk in 

gebruik als 
cachot

In 1921 kreeg 
het pand 

zijn huidige 
voorkomen



Hotel Royal is een gezellig familiehotel, gelegen in de oude en historische dorpskern van Noordwijk-Binnen 
dat buiten een perfecte service de ideale ruimte biedt voor het vieren van al uw familie-, huwelijksfeestjes, recepties, babyborrel of gewoon 

een gezellige bijeenkomst. Graag verzorgt Hotel Royal met smaak uw buffet of diner en het schenken van de borrel 
is uiteraard bij een kastelein met zoveel jaar ervaring in goede handen.

Op vrijdag, zaterdag en zondag opent Restaurant Hotel Royal haar deuren en dekken wij onze tafels op voor het diner 
zodat u kunt proeven en genieten van de overheerlijke gerechten die onze koks Edwin Onderwater en Michael Spiekerman bereiden.

Culinair genieten à la carte en een speciaal ROYAL-(maand)menu, uiteraard onder begeleiding van passende dranken. 

Voorstraat 76 • 2201 HZ  Noordwijk-Binnen • T 071 364 65 12  • www.hotelroyal.nl • www.royaletenendrinken.nl

VOORGERECHT HOOFDGERECHT DESSERT
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Een greep 
uit de mooie 
geschiedenis 

van de 
Kerkstraat

Rechts op de foto zijn de twee stenen palen te 
zien met het hek, waarachter de kolenhandel 
van Westgeest lag. Van hieruit werd een groot 
deel van het dorp van steenkolen voorzien. 
Het was een indrukwekkend bedrijf, want 
in een grote loods stonden hoge schotten, 
waarachter de kolen hoog opgestapeld lagen. 
Het was zwaar werk.  Ik raakte snel onder de 
indruk bij het zien van de kolenboeren, die 
soms 2 grote kolenzakken op hun rug droegen 
en vaak op de meest ontoegankelijke plaatsen 
hun kolen moesten bezorgen. Met de komst 
van de gasleverantie verdween dit bedrijf.  

Links zien we het slagersbedrijf van Van der Berg en later van Pauëlsen, 
dat toen al bekend stond als een keurslagerij. De huidige eigenaren Van 
der Bent hebben dit predicaat met succes overgenomen.

Aan het eind van de Kerkstraat lag de sigarenzaak van de heer Fornara, een van 
de vele sigarenzaken in Noordwijk, want er werd destijds nog stevig gerookt. 
Het was eigenlijk maar een piepklein zaakje. Meer dan vijf klanten konden 
er nauwelijks naar binnen, maar het was er altijd gezellig en het rook er naar 
lekkere sigaren.

Heel bekend was de bloemenzaak van Christiaanse, 
waar het steeds een drukte van belang was. Naast 
het winkelgebeuren had Christiaanse ook een 
grote klantenkring onder de hotels, die hij dagelijks 
van bloemen voorzag. Het was hard werken. Jan 
Christiaanse was ook een zuinig man, die niets te veel 
wegdeed. Zo maakte hij een mooi graflint met de tekst 
“Rust zacht”. Hij vergat echter dat dat lint al eens 
eerder was gebruikt. Aan de achterkant stond de tekst 
“Hartelijk gefeliciteerd”.  De nabestaanden reageerden 
laconiek door mee te delen, dat de overledene met 
zo’n gelukwens de hemel niet meer kon mislopen. Jan 
Christiaanse kon bij niemand kwaad doen. 

De buurman Van Reizen had een 
radio- en televisiezaak. Van Reizen 
was een man, die behoedzaam en 
uitgebreid formuleerde. Voor een 
bezoek aan zijn zaak moest je wel de 
tijd nemen. Verder was bekend, dat 
hij nooit iets weg kon doen. Achter 
in de schuur lagen oude toestellen 
hoog opgestapeld. Kwam je  per 
ongeluk even in de schuur dan kon het 
gebeuren, dat er ratten wegvluchtten. 

Naast van Reizen was er nog een befaamde 
winkelierster nl. mevr. Caspers, bijgenaamd 
Alie Droogmanus. Bekend was dat zij bepaalde 
voordeelverpakkingen losmaakte en de afzon-
derlijke producten voor de volle prijs aanbood. 
Voor voordeeltjes moest je bij haar niet wezen. 
Verder moest je haar ook tijdens het middaguur 
niet lastigvallen, want dan kreeg je de wind van 
voren. Ze zei nog eens bits tegen een klant, dat 
ze geen tijd voor haar had, want haar speklapjes 
stonden aan te branden. 

De Kerkstraat was destijds een levendige 
winkelstraat, waar men bijna voor alles 
terecht kon. Verder was het voor velen 
een belangrijke ontmoetingsplaats, waar 
men anderen in winkels kon treffen en daar 
gerust even een praatje kon maken.

Even verderop was er de grote winkel van Langelaan, 
bekend om zijn speelgoed, ansichtkaarten en vele 
andere artikelen. Echt een winkel van Sinkel. De 
winkel van Nard Augustinus stond ook bekend 
als een echte feestwinkel. Je kon er terecht voor 
allerlei feestartikelen, zoals feestneuzen, maskers 
enz. Ook kon je daar feestgedichten bestellen. 
Kortom: hij leverde maatwerk.

Bekend was ook de 
fietsenzaak van Van Dam, 
die daar vlakbij lag. Menig 
Noordwijker reed destijds 
op een fiets van Van Dam, 
die een eigen merknaam 
introduceerde. Verder kon je 
daar ook terecht voor allerlei 
sportartikelen en ’s winters 
kon je daar ook je schaatsen 
laten slijpen.

De volgende winkel links was de bakkerij van Westerop, op de hoek 
van de Tramsteeg (nu Keuvel). In dit pand is nog steeds een bakkerij 
gevestigd, maar nu onder de naam van Ammerlaan  

Zo langzamerhand zijn 
we beland bij Café Flora, 
waaraan velen nog gezellige 
herinneringen hebben. Tal 
van verenigingen vonden hier 
hun toevlucht. Ook vonden 
hier vele recepties plaats. 
Grootse evenementen waren 
bijvoorbeeld de jaarlijkse 
kerkveilingen en  clubloterijen. 
Eind vorige eeuw moest ook 
deze voorziening wijken voor de 
bouw van de Digros. 

‘Links de trapgevel van het pand, waar tot aan het eerste kwart 
van de 19e eeuw een katholieke schuilkerk was Vanaf de 
Bronckhorststraat Op het hoekje links, van het nu braakliggend 
veld, stond de kruidenierszaak van Beuk, een bescheiden winkeltje 
met een grote toonbank in het midden. Alle waar stond hoog 
opgestapeld, maar zelf pakken was er zeker niet bij. Achter de 
toonbank stond een vriendelijke jongedame, die keurig aangaf 
wat je had gevraagd. Als jongen kon je daar zeekaken kopen, die 
we heerlijk vonden. Iets verder links ziet u een breed pand, waar 
lange tijd Maison Heere zijn  zaak had. Hij verzorgde ondermeer 

de ‘uitzending’ van diners. Later kwam hier het 
Chinees-Indisch restaurant Ko Sing. Na een poosje 
verhuisde dit restaurant naar de overzijde, waar 
het nog steeds staat. Rechts, op het hoekje  de 
winkel van Spekslager Van Eeden, waar later 
de speelgoed- en viswinkel van van der Geest 
gevestigd werd. Let nog even op die grote arm, die 
uit de gevel steekt. Dit waren de voorlopers van onze 
verkeersborden. Zo werd de richting naar Noordwijk 
aan Zee weergegeven.

Voorbij Westerop komen we bij een wel heel bijzonder zaakje en wel 
van Dirk Salman. Vooral op zondagmiddagen bracht de jeugd hier 
een deel van hun tijd door. Er werden allerlei snoepwaren verkocht 
en bovendien stonden er diverse jukeboxen opgesteld, waar je voor 
10 cent je favoriete muzieknummer kon uitkiezen. Dirk kon het 
helaas niet zo lang bolwerken, want op een gegeven moment ging 
hij failliet en werd zijn gehele inboedel door de deurwaarder midden 
in de Kerkstraat neergezet. 


