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Van de
voorzitter
In het ‘Journaal’ is een uitgebreide terugblik
opgenomen over de culturele activiteiten
van het seizoen tot nu toe: de commissies en
hun vrijwilligers zijn er weer in geslaagd om
publiekstrekkers van jewelste te organiseren.
Daarvoor zijn het bestuur en alle leden hen veel
dank verschuldigd.
Ook in december staat ons veel moois te
wachten: Op 14 december de 8e editie van de
Hoogste Levende Kerststal, op 15 december het
3e lustrum van de Muzikale KerstWandeling
en op 22 december de 3e editie van de
KinderKerstWandeling. Dankzij voortreﬀelijke
voorbereiding mag naar een hoge opkomst
worden uitgezien!

Meer cultuur
Het bestuur is trots op het nieuwe project
‘Wandeling door de historie van Noordwijk
Binnen’, dat in 2019 het licht heeft gezien. Mede
dankzij onze sponsors (Gemeente Noordwijk,
Hotels van Oranje, Ondernemersfonds,
Baalbergenfonds en TON) waren we in staat
het project te vergroten en ook nog door te
zetten tot in 2020:
• Boekje ‘Wandeling door de historie van
Noordwijk Binnen’ (Verkrijgbaar voor
slechts € 2,95 bij de VVV’s en de boekhandel).
• Gids bij de Historische Rondwandelingen met
details over alle 36 bezochte panden
(Verkrijgbaar na de rondwandeling bij
de gidsen voor € 4,50).
• Promotie van de historische rondwandeling op de dinsdagavonden in de
zomer met elke maand een ander thema.
• Nieuwe App. ‘Beleefroutes’, waarmee
een ieder op zijn/haar gewenste tijd een
wandeling van een uurtje kan maken langs
de ‘highlights’ in de oude kern.

Erfgoed
De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) is
30 jaar geleden o.a. opgericht met als doel de
kern van Noordwijk-Binnen aan te wijzen tot
“Beschermd Dorpsgezicht”. De bescherming van
het cultureel erfgoed in de oude kern is daarmee
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jarenlang de ultieme doelstelling geweest van
onze vereniging.
De evaluatie in 2017 van ’25 jaar Beschermd
Dorpsgezicht’ heeft opgeleverd, dat naast vele
mooie voorbeelden er helaas ook cultureel
erfgoed is verdwenen en dat panden, niet zijnde
een ‘Rijksmonument’, minder beschermd zijn en
in het verleden veelal ‘vogelvrij’ zijn gebleken.
Als een van de actiepunten uit het onderzoek
heeft de DOD het initiatief genomen tot het
instellen van een erfgoedprijs; daarom was
het zeer verheugend, dat op 8 november voor
de eerste keer de Erfgoedprijs kon worden
uitgereikt.

De door Karel Reekers ontworpen erfgoedprijs

Leefbaarheid
De inzet van het bestuur heeft zich in
2019 met name gericht op ingrijpende
bouwprojecten, zoals het nieuwbouwplan
oude postkantoor aan de Boekerslootlaan,
nieuwbouwplan ‘het Julianahofje’ en de
herontwikkeling van het Rijksmonument
Voorstraat 114-116. Daarbij hebben we middels
overleg met omwonenden druk gezet op de
gemeente om voorgenomen plannen aan te
passen. Onze bezwaren richten zich in het
algemeen op de bouwmassa, het verdwijnen
van groen en aantasting van het ‘Beschermd
Dorpsgezicht’. Daarnaast op de eﬀecten van
parkeren op de omgeving. Inmiddels is voor het
oude postkantoor een aanvaardbaar compromis
gevonden; v.w.b. andere projecten (waaronder
ook de 2e supermarkt in de Raadhuisstraat) is
het nog afwachten.
Ten slotte zijn we verheugd, dat nu eindelijk
een start is gemaakt met de herinrichting van
het Jeroensplein: de lelijke palen zijn weg en er
komt meer groen in bakken om de bomen heen,
waarin vooral kruiden zullen worden geplant.
Hoe mooi het echt wordt moet nog blijken.
Paul de Vreede, voorzitter.
Om in de agenda te noteren:
Nieuwjaarsbijeenkomst - 14 januari 2020
Algemene Ledenvergadering - 24 maart 2020.

Eerste uitreiking Erfgoedprijs
groot succes
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Najaarslezing 2019:
De Keuken
in de Gouden Eeuw
Onder grote belangstelling werden de oorkonden en prijs uitgereikt.
Groot was op vrijdagavond
8 november 2019 de belangstelling
voor de eerste uitreiking van de
Erfgoedprijs; zowel leden, bewoners
en de pers waren in groten getale
aanwezig. Het gemeentebestuur was
vertegenwoordigd door burgemeester
Jon Hermans-Vloedbeld en
wethouder cultureel erfgoed Sjaak
van den Berg.
De eerste Erfgoedprijs van De Oude
Dorpskern werd uitgereikt aan Margriet
van Hal en Sebastiaan van Houten
voor de renovatie van hun pand aan de
Douzastraat 42.

De trotse winnaars van de
Erfgoedprijs 2019: Douzastraat 42
De 4 genomineerden
van de Erfgoedprijs 2019
De jury, bestaande uit Harry Salman
(voorzitter), Frank Mulder, Hein Verkade,
Ruben Daniëls en Karel Reekers, heeft
vier panden genomineerd die in de
afgelopen 2 jaar zijn gerenoveerd. Het
zijn panden die een belangrijke bijdrage
leveren aan het historische beeld van
Noordwijk-Binnen. Drie ervan zijn in het
oog vallende hoekpanden.

VOORSTRAAT 1
(initiatiefnemers: de heer Ab van der
Wiel en mevrouw Alice Slabbaert)
VOORSTRAAT 54 / HOEK
LINDENPLEIN (initiatiefnemer:
de heer Peter van der Deijl)
DOUZASTRAAT 42 (initiatiefnemers:
de heer Sebastiaan van Houten en
mevrouw Margriet van Hal)
PICKÉSTRAAT 13
(initiatiefnemers: de heer en mevrouw
Ton en Janneke Janson)
De jury was onder de indruk van de
hoge kwaliteit van de vier initiatieven:
‘Na een afweging zijn we tot het
unanieme besluit gekomen om de
eerste Erfgoedprijs uit te reiken voor
de renovatie van het pand Douzastraat 42. Ondanks de aanvankelijk
weinig behulpzame houding vanuit de
gemeentelijke erfgoedcommissie, is met
durf, energie en doorzettingsvermogen
van de eigenaren iets groots tot
stand gebracht! Vanwege de zeer
slechte staat van het gebouw was
het een gewaagde onderneming. Het
pand stond op instorten. De nieuwe
functie van het pand (een woning met
bedrijfsruimte) sluit deels aan bij de
bedrijfsfunctie waarvoor het is gebouwd.
Bij de renovatie van dit pand is veel
aandacht besteed aan de verborgen
architectonische kwaliteiten die thans
weer volledig zichtbaar zijn. Met deze
renovatie is een karakteristiek pand
met een zeer hoge cultuurhistorische
waarde voor de toekomst behouden.
De jury vindt dat dit pand uitermate
geschikt is om als inspiratiebron te
dienen voor andere ontwikkelingen
binnen de historische dorpskern.’

De alweer 15e Najaarslezing vond dit jaar plaats op
vrijdagavond 8 november 2019, wederom in onze
mooie Oude Jeroenskerk.

Menko Wiersema
Na zijn najaarslezing in 2010 over de Blaarkopkoe
heeft Menko Wiersema zich verder verdiept in de
geschiedenis van de landbouw en de Hollandse
keuken. Met veel enthousiasme en kennis van
zaken nam hij ons mee naar het ontstaan en de
ontwikkeling van die keuken, de invloeden vanuit
België en de sterke groei van de Universiteit in
Leiden met haar Hortus Botanicus. Wetenschap,
kennis van specerijen e.d. en culinaire invloeden
smolten samen in de ‘nieuwe’ middenkeuken.
Dat Holland toen in de top van de culinaire wereld
stond heeft menigeen verbaasd en verrast.
Ook werd door Menko de link
belicht met Noordwijk, waar
in die tijd asperges en kruiden
werden geteeld.

Harrie Salman
als Janus Dousa
De lezing van Menko werd
verluchtigd door ‘een optreden’
van Janus Dousa, die uitermate
onderhoudend werd gespeeld
door Harrie Salman. Janus
Dousa, heer van Noordwijk
en woonachtig aan het Lindenplein, is niet weg
te denken bij de opkomst van de Universiteit in
Leiden in 1575, de Hortus en de komst van vele
wetenschappers zoals Clusius naar Leiden.
Kernpunten
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Markt onder de Linden 2019
De jaarlijkse Markt onder de Linden was ook dit jaar weer
een groot succes. Ondanks het stormachtige weer, waardoor
de markt zaterdag moest worden afgelast, maakte de prachtige
zondag alles goed. De verkoop, de sfeer, het weer, alles klopte
op de zondag. Dit jaar heeft de markt geschitterd op één dag.
De organisatie van MODL heeft de beslissing om de markt
op zaterdag af te gelasten niet alleen genomen, maar samen
met het bestuur van de braderie van de Kerkstraat, ATC en
de organisatie van het Korenfestival. Het was een lastige
keuze, maar om de veiligheid van de bezoekers, vrijwilligers

en marktkraamhouders te waarborgen wel noodzakelijk.
De organisatie was dan ook zeer content dat het weer
zondagochtend zonnig en droog was.
Op de zaterdag kwamen er, ondanks de vele berichtgevingen
toch nog wat bezoekers voor de markt. Zij werden opgevangen
in Hotel Royal met een kopje koffie en live muziek. Daarnaast
waren sommige tuinen gewoon open en de wijnproeverij bij de
Lidrusgaarde ging door. Het Korenfestival, dat wel doorgang
kon vinden in de Katholieke Sint Jeroenkerk kreeg veel van deze
gestrande bezoekers binnen en daar was ook de informatie en de
routes voor de open tuinen te verkrijgen.
Als organisatie konden we ons geen betere compensatie
wensen dan deze zonnige, drukke zondag. Veel van de
activiteiten, zoals de door de Wijkvereniging De Zuid
georganiseerde wandeling in de Zuid, fietstocht langs de tuinen,
kunst en muziek, konden op de zondag gelukkig doorgang
vinden.
Conclusie: De tuinen waren dit jaar weer voortreﬀelijk, de kunst
was bijzonder en de markt was gezellig en druk zoals ieder
jaar. Ook de muziek, die weer top was, mag in dit rijtje niet
ontbreken. Het was een onvergetelijke markt!

Historische
Rondwandelingen
2019
Op dinsdagavond 11 juni werd het seizoen
met de historische wandelingen van
vereniging De Oude Dorpskern officieel
geopend door de wethouder van cultuur
Sjaak van den Berg. Met het doorknippen
van een lint bij de dorpspomp voor het
gemeentehuis werd de aanzet gegeven tot
een nieuw seizoen met als thema in juni
‘de heilige bruggen en waterwegen’.
Er was grote belangstelling voor dit thema,
evenals voor het alternatief langs de
‘Highlights’ van Noordwijk Binnen.
Op die eerste avond in juni werd ook de
nieuwe app. ‘Beleefroutes’ geïntroduceerd,
waarbij je op een zelf te kiezen moment de
route langs de ‘Highlights’ kunt lopen, maar
dan zonder gidsen
4
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AFSLUITING SEIZOEN 2019
Op 13 augustus werd het seizoen 2019
officieel afgesloten in Royal om de gidsen te
bedanken voor hun grote inzet.
Tevens werd Riet Beckers geïntroduceerd als
nieuwe gids. In totaal zijn er 10 wandelingen
geweest op de dinsdagavonden met elke
maand een ander thema: de heilige bruggen
in juni, Calorama in juli en de Schutterij in
augustus.

Ondanks de vernieuwing en aanvulling met
de app blijft de reguliere wandeling met
ervaren gidsen onverminderd populair, wat
ook blijkt uit het grote aantal deelnemers
in 2019 van meer dan 800. Ook natuurlijk
omdat men steeds weer kan genieten van een
nieuw thema of omdat men na de ‘Noord’
ook de ‘Zuid’ wandeling wil meemaken: de
geschiedenis van Noordwijk Binnen is terecht
erg in trek.

Terugblik op het Torenklimseizoen 2019

Paasklim en opening
klimseizoen 2019:
Op Paaszaterdag 20 april
startte het 11e klimseizoen van de
Oude Jeroenstoren.
De officiële opening werd
om 12.00 uur d.m.v. het luiden
van de klokken verricht door de
loco-burgemeester Sjaak Van den
Berg. Tijdens dit ludieke gebeuren
onthulde hij ook de wijzerplaat, die
door onze eigen leden van de technische commissie is vervaardigd.

Speciale 4/5 mei
beklimming:
De meimaand stond in het teken
van de bezetting en bevrijding van
ons land. (onderdeel van de
5 mei route van de Oranjevereniging Noordwijk door Noordwijk,
Noordwijkerhout en de Zilk).
Dit jaar organiseerden we op 4 en
5 mei een speciale “oorlogsklim”.
Op zaterdag 4 mei was ervaringsdeskundige Arie Caspers onze
speciale gast.
Hij vertelde heel boeiend over
zijn ervaringen tijdens en vlak na
de oorlog. Op de andere etages
vertelde de gids over het leven en
gebeurtenissen in Noordwijk vlak
voor en tijdens de oorlog.
De gids ondersteunde het verhaal
met foto’s en oorlogsmateriaal.
In de toren zijn nog altijd diverse
sporen van de oorlog terug te
vinden.

Bloembollen voor WZC Jeroen

Speciale Jeroen
26 oktober Halloween
beklimming op zaterdag in de Oude Jeroenstoren
17 augustus:
en laatste beklimming
Zaterdag 17 augustus konden
van dit seizoen.
de bezoekers kennismaken met
het leven van Sint Jeroen en zijn
betekenis voor Noordwijk. Aan de
voet van de toren troffen de mensen 3 muzikanten die prachtige
Ierse muziek maakten. St. Jeroen
vertelde de bezoekers over zijn leven in Ierland en zijn besluit om zijn
geloof verder uit te willen dragen.
Zo kwam St Jeroen lang geleden
in Noordwijk. Na het verhaal van St
Jeroen zelf, nam een gids de bezoekers mee de toren in. De vindplaats
van de schedel was te bezichtigen
en tijdens de opgang door de toren
vertelde de gids over de verschrikkelijke dood van Jeroen, over de
wonderen die daarna gebeurden en
over de bedevaarten naar Noordwijk
die daarna op gang kwamen.
Er waren aquarellen van Daniël
Tavenier te bewonderen, waarop
het verhaal van Jeroen is uitgebeeld. Tenslotte kon men vanaf de
trans plekjes in Noordwijk zien die
met Sint Jeroen te maken hebben.

Onder leiding van een gids
maakten de bezoekers veelal ook
‘verkleed’ deze dag, die in het
teken stond van Halloween, een
griezelig spannende beklimming.
Al aan het begin van de beklimming werden de bezoekers verrast
met bijzondere geluiden.
Op de verschillende verdiepingen
was alles “versierd” in het teken
van Halloween. Niet schrikken van
de onverwachte gebeurtenissen!

Ook dit jaar stelde de gemeente weer pakketten bloembollen
beschikbaar voor alle wijkverenigingen, inclusief De Oude Dorpskern.
De pakketten worden op Veldzicht samengesteld door Jan Rietmeijer,
als vrijwilliger de aanjager van de bollenverkoop bij Veldzicht.
Het was zijn idee om de bollen te planten in de tuin van WZC Jeroen.
Pieter Jan Barnhoorn (bestuurslid DOD) overhandigde het pakket aan
Colette Zoutenbier, die als teamleider Welzijn Jeroen aangaf, zeker
een enthousiaste vrijwilliger in haar team te hebben die de bollen zal
planten. Het bestuur is blij dat de bollen binnen de oude kern een
goede bestemming hebben gevonden.
Kernpunten 5
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OFFIZIELLE STICKER- UND CARDS-KOLLEKTION 2019/2020

FC BAYERN MÜNCHEN

ONTMOET
DE NOORDWĲKSE
ICONEN
HET GROTE
VRIENDSCHAPNUMMER:
VRIENDSCHAPPEN
IN ALLE SOORTEN
EN MATEN

GENIET
VAN HET
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Restaurant met terras

EN MAAK ER EEN FEESTJE VAN

www.panini.de

GidS
bij de historische
RondwandelinG

Lunch • borrel • diner

magazine 201 9

Koﬃe met appelgebak • cheesecake • brownie

Voorstraat 79, 2201 HP Noordwijk
tel. 071-7600095
www.hofvanhollandnoordwijk.nl
Parallel Boulevard 214c, Noordwijk aan Zee.
071 368 18 18 booy@bureaubooy.nl

Proef,
beleef
en
geniet!

De betere stoffeerders maken het!
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

NOORDWIJK
Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl
W W W. B E R G E N B E R G . N L
Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen
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Derde lustrum Muzikale Kerstwandeling: Zondag 15 december
De Muzikale Kerstwandeling viert dit jaar haar derde lustrum. Daar
maken we iets bijzonders van. Zo’n 30 huiseigenaren in en om de
Voorstraat zijn gelukkig weer bereid gevonden om hun woning open
te stellen voor deze jaarlijkse gebeurtenis. Op het Lindenplein komt
een fraaie tent en ook daar zal muziek worden gemaakt en allerlei
lekkers te eten en te drinken zijn. Evenals in voorgaande jaren starten
we om 13.00 uur met het openingsconcert in de RK St. Jeroenskerk.
Een van de uitgangspunten is dat de opbrengst aan een goed doel wordt
geschonken. De opbrengst van 2019 gaat dit jaar naar de Stichting van
het Kind. Deze stichting zet zich in voor kinderen binnen de jeugdzorg
die niet meer thuis kunnen wonen. Doel is om door het ontwikkelen
en uitvoeren van projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van deze
kinderen en ze te helpen met het opbouwen van een zelfredzaam
bestaan. In de gemeente Noordwijk staat de Zeeboerderij waar jaarlijks
ruim 200 kinderen een week of weekend verblijven en ervaren hoe het
is om in een gezinssituatie te functioneren én waar ze even gewoon
onbezorgd kind kunnen zijn.

Hoogste Levende Kerststal:
Zaterdag 14 december

Zaterdag 14 december 2019
wordt voor de 8e keer de Levende
Kerststal in de Oude Jeroenstoren
georganiseerd, al jaren een groot
succes.
Onder leiding van een herdergids
beklimmen de bezoekers 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 en fluitiste
daar de sfeer compleet maken met
prachtige, stemmige muziek.
Daarna kan er samen met de Drie
Koningen nog even genoten worden
van het prachtige uitzicht over het
sfeervolle winterse Noordwijk.
Deze beklimming duurt ongeveer
45 minuten. De eerste opgang is om
12 uur. De laatste om 17:20 uur.
Er kunnen maximaal 12 mensen in
een groep. Het beklimmen van de
toren is niet geschikt voor kinderen
jonger dan 4 jaar.

Kinderkerstwandeling:
Zondag 22 december
Kleynkoor Academy en de Oude Dorpskern
organiseren ook dit jaar vlak voor kerst het kerstevenement: de Kinder-Kerstwandeling, met als
thema "Op weg naar vrijheid”.
Het kinderkoor van Kleynkoor Academy zingt in
de kerk kerstliedjes die werden gezongen tijdens de
oorlogsjaren en vertelt herinneringen van de generatie
die kind was in het jaar 1944. Bij vertrek uit de kerk
krijgen alle kinderen een lampion uitgereikt voor de
wandeling door de historische Voorstraat en over
landgoed Calorama.
Tijdens de wandeling worden een aantal historische
plekken extra belicht:
Zowel het huis in de Voorstraat waar Freddie
Heineken ondergedoken zat als Landgoed Calorama
waar Van Wely haar bakkerij had. Op Calorama zullen
de wegen en paden verlicht zijn door honderden
lichtjes waardoor op het toch al mooie landgoed een
feeërieke sfeer ontstaat. Kinderen en volwassenen
wandelen op het landgoed langs verschillende muzikale
verrassingen.
Deze wandeling in aanloop naar 75 jaar bevrijding
wordt uitgevoerd door Kinder Kleynkoor, met
medewerking van de Noordwijkse Balletschool,
Harmoniekapel Crescendo, Paspartoe dagbesteding en
’s Heerenloo.
ER ZIJN TWEE VOORSTELLINGEN:
Om 17.00 en om 19.00 uur, met start in de Oude
Jeroen (Voorstraat 44). De voorstelling duurt ongeveer
een uur. Entree: €3,- per kind, €5,- voor volwassenen
(inclusief de lampion en de chocolademelk aan het
einde van de wandeling). Start kaartverkoop:
1 december 2019 via Noordwijk Ticket
(www.noordwijkticket.nl), VVV Noordwijkerhout en
Boekhandel Libris Van der Meer (Noordwijk).
LET OP! Het aantal deelnemers per wandeling is
beperkt; er zijn maximaal 300 tickets beschikbaar.
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Tekst:
Jos Westgeest
Fotografie:
Arend Jan Hermsen

Decennia lang hield Noordwijk
zich wat betreft haar historische
roots vast aan Jan Kloos. Zijn
boek “Noordwijk in de loop
der eeuwen” was voor velen
“de Bijbel”, als het om de
geschiedschrijving van beide
dorpen ging.
Sinds vorig jaar is daar de
interesse voor Noordwijkerhout
en De Zilk bijgekomen, omdat de
fusie tussen de vier dorpskernen
mede werd verdedigd vanuit een
historisch perspectief.

Harrie
Salman:

Bekend binnen
en buiten Noordwijk
8
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Salman kreeg uitnodigingen
voor voordrachten overal in de wereld

In de onderbouwing hiervan kwam regelmatig
de naam Harrie Salman bovendrijven. Een echte
Binder, afkomstig van de Lijnbaanweg, zoon van een
gladiolenkweker en broer van oud-wethouder Victor
Salman. Met verschillende voordrachten over de historie
van Noordwijk, met bijzondere interesse voor Binnen
en daardoor ook de relatie met Jeroen van Noordwijk,
was Salman ineens iemand die je in Noordwijk gehoord
moest hebben. Helemaal toen hij met behulp van een
paragnost meende de al jaren gezochte schedel van
Jeroen op het spoor te zijn.
Grote cultuurverschillen
Waarom had Salman (1953) eigenlijk nooit eerder van
zich laten horen? Althans, als het om Noordwijk gaat?
Bekend zijn was Salman zeker niet vreemd. Zeker als
je het aantal boeken telt dat op zijn naam staat. Niet
over Noordwijk, maar over de Europese cultuur en over
filosofisch-sociologische vraagstukken, geplaatst in
een culturele context. Een grote nieuwsgierigheid naar
het “waarom zij anders denken dan wij” en wat voor een
eﬀect dit heeft op ontwikkelingen in de samenleving.
Zoals gedachten over vooruitgang, “zin van het bestaan”,
rechtvaardigheid en morele normen. Salman: ”Zowel
in het groot als in het klein kunnen hierdoor grote
cultuurverschillen ontstaan. Neem
daarvoor alleen al de culturele afstand
tussen Noordwijk-Binnen en Zee.
Ofwel het verschil tussen “godvrezende”
vissers en de “vrolijke” papen. En zo zijn
er ook grote culturele verschillen tussen
de landen van Europa.” Met deze manier van kijken
naar historie verklaart Salman dat hij geen historicus
is, ofwel de man van de jaartallen, maar cultuurfilosoof,
iemand die de historische feiten gebruikt als spiegel van
culturele ontwikkelingen in de samenleving.

Het verschil tussen
“godvrezende”
vissers en de
“vrolijke” papen

Cultuurfilosoof
De interesse van Salman voor cultuurfilosofie is op
de middelbare school al begonnen met archeologie en
geschiedenis, met name gericht op de Oudheid (Egypte
en Midden-Oosten). Daarna studeerde hij filosofie en
sociologie met als hobby geschiedenis. Aangespoord
door de werken van de 19e-eeuwse Russische schrijver
Fjodor Dostojevski (1821-1881) ontstond bij Salman de
vraag : “Waarom denken, en daardoor handelen, de
Russen zo anders dan wij?” Na zijn studie startte Salman
met een driejarige baan als docent filosofie aan de Leidse

Universiteit en stapte daarna over naar het Institute of
Social Studies in Den Haag, waar hij zich als gastdocent
drie jaar lang bezig hield met arbeidsvraagstukken. Hij
onderrichtte studenten op het gebied van coöperaties
en medezeggenschap. Later heeft hij nog tien jaar
lesgegeven aan de universiteit van Praag, en tot deze
herfst aan de Leidse Hogeschool.
Europa in
Gedreven door ontwikkelingen in de wereld ontstond
bij Salman de interesse voor eigen onderzoek, waarover
hij voordrachten gaf en zijn eerste boeken ging schrijven.
Halverwege de jaren 80 rommelde het volop in OostEuropa en werd Salman uitgenodigd door uitgeverij Kok
in Kampen voor het schrijven van zijn eerste boek, dat
de titel meekreeg “Europa in een nieuw licht”, uitgebracht
in 1988, kort voor de val van de Berlijnse Muur. Voor
Salman toen nog onbekend terrein,
maar direct daarna brachten reizen hem
tot het schrijven van zijn tweede boek
over de Russische cultuur. Zijn boeken
werden vertaald in het Duits, Engels,
Tsjechisch, Bulgaars, Pools en Russisch.
En leverden hem voordrachten op, in binnen- en
buitenland, in Nederland, van (volks)universiteiten tot
verenigingen van huisvrouwen, en artikelen waaronder
in Elseviers Weekblad.

“Salman spreekt
een twaalftal
talen, waarvan
8 vloeiend”

Ook nog een talenwonder
Over taalvaardigheid gesproken: Salman heeft zo’n 25
talen bestudeerd, om, zoals hij zelf zegt, overal waar hij
is geweest – inmiddels in 80 landen – “Goedemorgen”
te kunnen zeggen. Spreken doet hij 12 talen, waarvan
8 vloeiend. Voornamelijk zo ontstaan door zich in de
bezochte landen te verdiepen en daarom ook de taal
machtig te willen worden. Dit opende voor hem deuren
en zo kreeg Salman uitnodigingen voor voordrachten
overal in de wereld. Meer dan zes boeken van hem
zijn inmiddels vertaald. Ook heeft hij zelfs een boek
in het Duits geschreven, over het sociale leven van de
toekomst, dat in verschillende talen is verschenen,
waaronder het Hebreeuws.
Over de Europese unie
Het spreken in een buitenlandse taal is voor Salman
een uitdaging. Afgelopen april hield hij zijn eerste
voordracht in het Frans, en wel volledig uit het hoofd,
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Salmans grootste bezieling
bestaat uit
"het vormgeven van de toekomst"
➤

op een conferentie in Straatsburg. De lezing had als titel
“De ziel van Europa”, waarin hij de megalomanie, ofwel de
grootheidswaanzin van de Europese Unie bekritiseerde.
Nog steeds een hot item. Salman is dan ook van mening dat
de culturele verscheidenheid van Europa, ofwel de Oude
Wereld, ons nooit EEN kan maken.
Die verscheidenheid maakt ons juist
uniek en biedt volgens Salman kansen
om – anders dan met een gezamenlijke
euro - een eenheid te vormen. Hiervoor
zal alleen een andere bestuursvorm
gekozen moeten worden.
Op de vraag wat Salmans grootste
bezieling vormt, is zijn antwoord : “vormgeven van de
toekomst”. En dan bedoelt hij daarmee het volgen van
de nieuwe ontwikkelingen binnen de samenleving, de
wetenschap en de techniek. Salman : “Veelal zijn dit
ongestuurde processen die we moeten leren sturen.”

“De culturele
verscheidenheid van
Europa, ofwel de
Oude Wereld, kan ons
nooit EEN maken”

De grote en kleine wereld
Tussen al het grote werk door heeft Salman altijd binding
gehouden met Noordwijk-Binnen, waar zijn roots liggen.
Ook om, zoals hij uitlegt, “een balans te houden tussen
de grote en de kleine wereld.” Dit bracht hem in 2009 in
contact met de projectgroep voor het boek “Noordwijk
aan Zee en op de Geest”, over 4000 jaar geschiedenis van
Noordwijk. Het werk was na vier jaar wat stil komen te
liggen, omdat nog veel oude documenten doorgeworsteld
moesten worden. Het leek Salman wel wat om hieraan
mee te werken en hij dook hiervoor 1,5 jaar de archieven in.
Zo kon uiteindelijk het boek in 2011 het levenslicht zien.
Salman had inmiddels zoveel materiaal “ontdekt”, dat het
boek over de monding van de Rijn al snel een vervolg was,
compleet met diepboringen in het Vinkeveld, dat in 2015
werd uitgebracht. Voor Streekmuseum Veldzicht maakte
Salman een tijdlijn van Noordwijk-Binnen. En dat bracht
hem weer op het idee om de boerderijen in “De Cleij” in
kaart te gaan brengen, waar “Veldzicht” er een van was en
waarvan er nog twee in bedrijf zijn, van Hein Hoogeveen en
Peter van Eeden.
Was de schedel van Jeroen nu gevonden?
Inmiddels heeft ook de Oude Jeroenskerk Salman
gevonden. Voor Open Monumentendag 2018 maakte
Salman de boekjes over de grafzerken in de kerk en over
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“Noordwijk-Binnen in de Gouden Eeuw”. En dit bracht hem
ook op het mogelijke spoor van de schedel van Sint Jeroen,
uiteindelijk gevonden in de toren van de Oude Jeroenskerk.
Salman: “Ouderdomsonderzoek wees jammer genoeg uit
dat het niet de schedel van Jeroen kan zijn. Maar in de
wetenschap dat Jeroen in zijn tijd hoogstwaarschijnlijk veel
vis at, hetgeen weer eﬀect heeft op het koolstofgehalte van
zijn botten, wil ik het idee nog wel een kans geven….”
Toekomstmuziek
Binnenkort sluit Salman zijn zittingsperiode af in de
Erfgoedcommissie Noordwijk, waar hij sinds 2013 namens
de Oude Dorpskern zitting in heeft. Deze commissie zal
worden aangevuld met leden uit Noordwijkerhout en
De Zilk. Hierdoor komt er ook weer tijd vrij voor andere
projecten.
Voorlopig denkt Salman dan ook niet aan pensioen.
Er ligt een uitnodiging om zowel in de USA en Israël
als in Australië voordrachten te geven. Ook staat er een
boek op zijn wensenlijstje over de Islam. Salman is zelf in
tien moslimlanden geweest, waar hij vele mensen heeft
gesproken. In dit boek zal met name het ontstaan van de
Islam het onderwerp zijn. Volgens Salman is het joodse
Christendom de achtergrond van de Islam. De Islam
heeft zich echter in een totaal andere cultuur ontwikkeld,
waardoor het lijkt alsof het twee totaal verschillende
geloofsrichtingen zijn.
In november verschijnt het boek “Gestolen welvaart”,
waarin Salman beschrijft hoe onze welvaart berust op de
uitbuiting van de derde wereldlanden, de plundering van
de aarde, en het halen van geld uit de toekomst
door schulden te maken ten koste van de
toekomstige generaties. Stof voor verdere
lezingen is er genoeg.
En om de grote met de kleine wereld weer
in contact te brengen is Salman voor de
Oude Jeroenskerk, in samenwerking met de
Noordwijkse bouwhistoricus Michel van Dam,
gestart met de voorbereiding van een publicatie over de
historie van het kerkgebouw. En voor Noordwijkerhout
kan de geschiedenis van “Kasteel de Boechorst” nog worden
beschreven. En zo werpt ook de fusie haar vruchten af
op het werk van Harrie Salman, die met recht “nieuwe”
geschiedenis schreef voor Noordwijk, in aanvulling op
Jan Kloos.

Stof voor
verdere
lezingen is er
genoeg.

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.

VOORGERECHT

Voorstraat
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DESSERT

364 65 12

www.hotelroyal.nl

www.royaletenendrinken.nl

Tekst: Kees Verweij | Beeld: collectie Kees Verweij en Genootschap Oud Noordwijk

De Bronckhorststraat behoort tot de oude kern van
Noordwijk Binnen en is daarmee een van de oudste
straten in Noordwijk. Tot 1886 heette deze straat
‘Dwarskerkstraat’, waarmee werd aangeduid dat de
Bronckhorststraat dwars op de Kerkstraat staat.
Burgemeester Van Limburg Stirum was de initiatiefnemer
tot het wijzigen van een aantal straatnamen.

De Bronckhorststraat;

ooit een straat
met grote
bedrijvigheid
Zo werd de Dwarskerkstraat hernoemd naar Jhr. Nicolaes van Bronckhorst, die leefde van 1526 tot 1579.
Hij woonde aan het Lindenplein.
Wat bekend is, is dat hij zijn huis
ter beschikking heeft gesteld aan
het onderwijs. We gaan de Bronckhorststraat verder verkennen
en beginnen bij het kruispunt met de
Van Limburg Stirumstraat.

nieuwe panden onder één dak. Het
laatste pand wordt bewoond door Jaap
Augustinus, die tot voor enkele
jaren hier zijn groentezaak
dreef. Beide panden werden
in de tweede helft van de
vorige eeuw gebouwd. Daarvoor stond er een laag, langgerekt gebouw, dat met een kant aan
de Pickéstraat grensde. Dit pand werd
rond 1730 gebouwd en hier was vroeger
een cafeetje gevestigd, dat ’t Begijntje
heette. In de loop van de vorige eeuw
werd het voorste gedeelte een woon-

Rond 1730
kende deze
straat café 't
Begijntje

Op de hoek
Links op de hoek van De Bronckhorststraat zien nu we een tweetal vrij

Links opslagplaats voor lompen. Rechts de winkeldeur van kruidenier van der Plas.
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Giel de Baggus, handelaar in lompen
en oude metalen.
huis en heeft het achterste gedeelte
geruime tijd gediend als opslagruimte
voor lompen en metalen, die verzameld
werden door Giel Smit, bijnaam Giel
de Baggus (bijnaam afkomstig van zijn
voorouders, die wel ‘n slokje lustten),
de voddenkoopman, die net even om
de hoek woonde. Giel Smit had een
klein hartje. Toen ik nog in Leiden op
de middelbare school zat kreeg ik met
mijn fiets een lekke band op de Rijnsburgerweg in Leiden. Giel Smit reed
voorbij en zag dat. Ik mocht toen met
mijn fiets op de motorbakfiets plaatsnemen en zo zette hij mij voor de deur
in Noordwijk af. Met de afbraak van dit
pand verdween ook een tweetal huisjes
uit het naastgelegen rijtje woonhuizen.
Aan de overkant stond voor de oorlog een oude boerderij, die halverwege
de vorige eeuw door een kruidenierswinkel (Van der Plas) werd vervangen;
deze werd laatstelijk door Nico Paardekooper gerund. Met de komst van

Voorheen
Dwarskerkstraat

Links het gebouw van de R.K. Mariaschool. Dat kende naast basisonderwijs, een kleuterschool, naaischool, modevakschool
en een huishoudschool.
de Digros en Albert Heijn verdween
deze zaak. Op het ogenblik is hier het
accountantskantoor van Van der Plas
gevestigd.

Boerderij van de Zundagscent
Even verder aan de linkerkant
zien we een hoge schuur, die nu is
verbouwd tot woonhuis. Dit was de
bollenschuur van Arie van der Weijden,
die ook wel de Zundagscent werd
genoemd vanwege zijn zuinigheid.
Verder heeft in deze schuur de bekende
beeldhouwster Maja van Hall enige tijd
haar atelier gehad. Aan weerszijden van
de straat stonden wat kleinere wonin-

gen op een rij, die een wat armoedige
indruk maakten. Er waren er bij, die
zelfs geen voordeur hadden, kennelijk
om kosten te besparen. Even voorbij
het voormalige bollenbedrijf van Van
der Weijden passeren we het Kerkhofpad.

De Brandweerkazerne

Direct daarna staan we voor de voormalige Brandweerkazerne
die dateert uit 1868. Het
gebouw diende oorspronkelijk als inrichting voor
werklozen. Dit heeft
geduurd tot 1919. Daarna
werd het door de Brandweer in gebruik genomen voor het stallen van
twee z.g. slangenwagens.
Het gebouw werd na de
oorlog aan de rechterkant uitgebreid. De
Brandweer heeft tot 1992
van dit gebouw gebruik
gemaakt. Daarna nam
zij een nieuw gebouw in
gebruik aan de DuinweVanaf 1919 deed bovenstaand gebouw dienst als brandweerkazerne. tering.

R.K. Mariaschool en klooster
Tegenover het oude gebouw van de
Brandweer staat nu de R.K. Basisschool
De Bronckhorst. Vroeger stond hier de
R.K. Mariaschool voor meisjes en het
klooster van de zusters van J.M.J. (Jezus,
Maria en Jozef). Het complex werd in
1897 opgeleverd. Het schoolgedeelte
werd daarna herhaaldelijk uitgebreid.
Naast het basisonderwijs voor meisjes
waren hier een kleuterschool,
een naaischool, een modevakschool en een huishoudschool
gevestigd. Ik kan mij nog goed
de gezellige
reünie en
tentoonstelling in
1982 herinneren ter
viering van het 100
jaar R.K. onderwijs in Noordwijk.
Ook ik had het
genoegen daarbij
aanwezig te zijn. Begin jaren tachtig
werd alles gesloopt om plaats te maken
voor de huidige basisschool, waarin de
R.K. Mariaschool voor meisjes en de
R.K. Jongensschool St. Jeroen aan de
Zeestraat zijn opgegaan.

Het schoolgedeelte
werd herhaaldelijk
uitgebreid
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Bakkerij, slagerij, stoffeerderij,
of kapperszaak. Er was van alles
te vinden

Het gebouw, vervaardigd van 't bouwpakket uit
Finland, kreeg al snel de naam "Finse School".
De Bronckhorststraat was in de vorige eeuw een levendige straat

Finse school
Naast de brandweerkazerne stond
de gymzaal en daarachter de z.g. Finse
School, een complex van 5 houten
schoollokalen, die eind 1949
waren opgezet met een
bouwpakket uit Finland.
Daar werden de kleuters
ondergebracht onder leiding
van Mej. Van de Schalk. Begin
deze eeuw verdwenen de gymzaal en
de school (later Wigwam genaamd),
waarna het nieuwe plan “Binnenhof”
voor een deel op de vrijgekomen grond
gerealiseerd kon worden.
Aan die kant stond ook nog een boerderij, die bekend stond als de boerderij
van Wassenaar. Toen bestond er nog
een echt boerenleven in deze straat. De
boerderij en de overige opstallen werden rond de zestiger jaren afgebroken.
Ook dit perceel werd later opgenomen
in het nieuwe plan “Binnenhof”.

want er zijn er nog maar enkele te zien
o.a. in de gevel van café Thomas aan de
Van Limburg Stirumstraat. Daniel Tavenier staat bekend als een verdienstelijk kunstschilder, hij heeft
onder meer het leven van
St. Jeroen in fraaie schilderingen vastgelegd, zoals te
zien in de R.K. St. Jeroenskerk. Zijn atelier is gevestigd in de voormalige bollenschuur van
de familie de Groot.

Achter de tuin
schuilen woonhuis en
atelier van
Daniel Tavenier

Kunstenaarscomplex
Verderop komen we voor een grote
tuin te staan, die behoort bij het woonhuis van de familie Tavenier. Tot 1970
stond in deze tuin het woonhuis en de
winkel van de stoﬀeerder Meijerink.
De afbraak heb ik nog gezien en ik was
toen nieuwsgierig waar dat fraaie kinder- of engelenkopje was gebleven, dat
net boven het bovenraam in de gevel
stond. Toen ik wat later langskwam zag
ik slechts een hoop puin, maar geen
kinderkopje. Zo’n kinder- of engelenkopje is heel bijzonder in Noordwijk,
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Zaadhandel en slagerij
Het pand naast het woonhuis van Tavenier diende oorspronkelijk als opslagplaats van zaden van de zaadhandelaar
Vink en is thans als kappersbedrijf in
gebruik. Even verder staat een eeuwenoud pand van rond 1660, waarvan het
uiterlijk goed bewaard is gebleven. Hier
werd in de eerste helft van de 19e eeuw
een slagerij gevestigd door een zekere
Gerrit van den Berg, die de basis legde
voor een uitgebreide slagersfamilie
in Noordwijk. Later woonde hier de
familie Van der Weijden. Joop van der
Weijden was werkzaam als timmerman. Thans woont hier Jeroen Salman
met zijn gezin.

en Roof gevestigd. Daarvoor zaten hier
de stoﬀeerderij van Middel en de banketbakkerij van Van der Lee. We komen
bij het volgende pand, waar eind 19e
eeuw nog een bakkerij was gevestigd.
De ouderen onder ons herinneren zich
misschien nog de zelfbedieningszaak
van Kapel. Thans is het een woonhuis.

Tot de hoek met de Zeestraat
Verder in de richting van de Zeestraat
staan hier allemaal woonhuizen, maar
vroeger waren hier nog enkele winkels,
zoals het “Noordwijks Vogel- en Voederhuis” van Johan Zonneveld. De familie
Zonneveld stond bekend als kweker
en handelaar van vooral zangvogels.
Er gaat nog een verhaal rond, dat de
heer Zonneveld zo nu en dan mussen
ving en deze ging kleuren, waardoor ze
op kanaries gingen lijken. Ze werden
daarna vanzelfsprekend als kanaries
verkocht. Ik geloof niet, dat dit waar
was, want wanneer zo’n kanarie begint

Van stoffeerderij naar moskee
We lopen even verder en staan voor
een bescheiden gebouw met een grote
blinde voorgevel. Achter deze gevel
is nu een moskee gevestigd onder de
naam “Al Arrahman”. Tot eind vorige
eeuw was hier de meubelzaak van Turk

De meubelzaak van Turk & Roof verhuisde
eind vorige eeuw naar Noordwijkerhout.

Nico Binnendijk voor en in zijn kapperzaak.
met zowel winkels, bedrijven als woningen.
te sjilpen, dan valt deze direct door
de mand. Naast deze dierenwinkel
lag in de vorige eeuw de bekende
kaashandel van Hoogeveen. Toen
deze zaak werd opgeheven heeft hier
tijdelijk een snackbar gezeten, die
geleid werd door de familie Cohen.
Later verhuisde Cohen
naar het Vuurtorenplein.
Aan het einde van de
Bronckhorststraat, tegen
de Zeestraat, stond hier
rond de twintiger jaren
in de vorige eeuw de lunchroom van
Jan Zoetendaal. Voordat dit pand eind
vorige eeuw een woonbestemming
kreeg, was hier een sigaren- en sigarettenwinkel van mevrouw Brussee.

Het ‘trefpunt’
Een ander bekend pand op datzelfde
rijtje (nr. 54) was de kapperszaak van
Nico Binnendijk. Voor velen was dit een
bijzonder trefpunt, waar allerlei nieuwtjes werden uitgewisseld. Nico Binnendijk was goed voorzien van koopwaar.
Hij verkocht zelfs sigaren. Zijn
zoon had evenwel andere talenten. Hij schreef een boeiende
geschiedenis over het Wilhelminahofje en over het Knipscheerorgel in de Oude Jeroenkerk.
Op nr. 50 stond de stoﬀeerderij van
Rotteveel. Zelf kan ik me de werkplaats
en de winkel nog goed herinneren.
Grote rollen tapijt, behang e.d. stonden
stijf tegen elkaar aan en er was nauwelijks ruimte om er tussendoor te lopen.
Rotteveel zelf trok bijzondere aandacht
door een enorm gezwel onder zijn kaak.
Kennelijk had hij niet de behoefte daar

Kapper Binnendijk
was het trefpunt waar
menig nieuwtje
werd uitgewisseld

De grote vlakte
We kijken naar de overkant en zien
een grote open vlakte, die rijkelijk
met onkruid is begroeid. Je kunt je
nu nog nauwelijks voorstellen dat
hier aan het einde van de vorige
eeuw verschillende bloeiende zaken
gevestigd waren. Op de hoek Bronckhorststraat/Zeestraat stond het
installatiebedrijf van Pieter Schrier Jr.
In verband met gemeentelijke plannen zoals de vestiging van een nieuwe
supermarkt moest dit bedrijf verdwijnen, evenals alle andere panden
tot aan de Kerkstraat. Het pand van
Schrier was nog betrekkelijk nieuw
en goed geoutilleerd. Je zou haast
spreken van kapitaalvernietiging bij
de aanblik van die grote kale vlakte.

iets aan de doen; dat zag je vroeger
wel meer.
De 3e generatie Rotteveel zit nu met
een stoﬀeerderij op de St. Jeroensweg.
Verder is het bijzonder, dat de Bronckhorststraat vroeger niet minder dan
drie stoﬀeerderijen telde. Tegenwoordig
moet je goed zoeken naar zo’n winkel.

De Bronckhorststraat is nu een
betrekkelijk rustige woonstraat met
slechts enkele bedrijven. Alleen de
school geeft de straat nog een beetje
levendigheid. Een halve eeuw geleden
waren er nog ruim vijftien bedrijven
en winkels, die voor de nodige
bedrijvigheid en vertier zorgden.
Hopelijk kan een goed doordachte
invulling van de grote kale vlakte
de Bronckhorststraat wat meer
afwisseling en levendigheid bieden.

Op het hoekje met de Zeestraat bevond zich de lunchroom van Jan Zoetendaal.
Kernpunten 15

Het onderzoek naar de bouwgeschiedenis van Noordwijk is een verslavende
bezigheid. Voor een onderzoek ten behoeve van een artikel over de huizen
die op de kaart van 1592 van het Lindenplein staan weergegeven, stuitte
ik op een boedelbeschrijving die werd opgesteld nadat Silvester van Anra,
in 1727 overleed in zijn huis aan het Lindenplein.
Door Michel van Dam, bouwhistoricus

De boedelbeschrijving van
Silvester van Anra maakt
duidelijk dat het een zeer
vermogend man moet zijn
geweest. Hij was koopman
en kunstverzamelaar. Zijn
collectie werd onder meer
gevormd door werken die
zich thans in de collecties
van de meest prestigieuze, internationale musea
bevinden. De weg die de
werken hebben afgelegd,
naar Noordwijk en verder,
is een nog punt van nader
onderzoek. Bekend is dat de
schilderijen, samen met een
deel van de inboedel op 19
augustus 1727, door makelaar Simon van Male werden
geveild.

Bijgaand tafereel van Adriaen

De Bruidsdans van Pieter
Bruegel verhuisde
naar het Detroit Institute
of Art.

’Het Rijksmuseum’
in de 18e eeuw

Silvester van Anra
Silvester van Anra woonde aan de noordwest zijde van
het Lindenplein, de huidige Van Limburg Stirumstraat. De
voorganger van dit huis staat weergegeven op de kaart die
in 1592 van het Lindenplein werd gemaakt. Het werd in 1650
vergroot en werd later gebruikt als pastorie. In 1926 maakte
het plaats voor de huidige pastorie. Uit de boedelbeschrijving
blijkt dat het huis een rijke afwerking had met behangsels,
fraaie gordijnen en tapijten en vol stond met dure meubels,
serviezen, hemelbedden, beeldjes en ga zo maar door. In de
kamers, zowel op de begane grond als de verdieping, hingen
de nodige schilderijen. Het aardige is dat in de boedelbeschrijving bij een aantal staat beschreven om welke schilderijen

het gaat en welke schilder het werk maakte. Je hoeft geen
groot kunstkenner te zijn om onder de indruk te zijn van
de collectie.

De groote zijkamer
Het meest tot de verbeelding sprekende schilderij dat
werd vermeld in het voorhuis is van Bruegel de Oude,
verbeeldende een kermis. De groote zijkamer die in de
boedelbeschrijving wordt genoemd, moet als de meest
representatieve ruimte worden
gezien. Deze ruimte stond vol dure
meubelen, zoals een steene tafelblad
op een vergulde voet, en de kasten
vol kostbaar serviesgoed. Aan de
muren, die voorzien waren van
behangsels, hingen spiegels en meer
dan achttien schilderijen. Ronduit spectaculair is het feit
dat in deze ruimte niet minder dan drie werken van Jan
Steen hingen: een spinster, een clavecimbelspeelster en een
St. Nicolaas.

Notaris Boekweyt
betitelde een werk van
Bruegel de Oude
als "Kermis"

Pieter Bruegel de Oude

In deze woning aan het Lindenplein leefde Anra,
koopman en kunstverzamelaar.
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De schilderijen werden door notaris Willem Boekweyt
vrij algemeen omschreven. Toch is het mogelijk om binnen het oeuvre van de schilders werken te vinden die
mogelijkerwijs het bezit waren van Sylvester van Anra. Zo

Een collectie van thans
ongeëvenaarde waarde
èn importantie

de Lelie toont hoe het er mogelijk heeft uitgezien aan het Lindenplein.

’ aan het Lindenplein
Het Sint Nicolaasfeest - Jan Steen
te vinden in het Rijksmuseum te Amsterdam.
zijn er van Pieter Bruegel de Oude twee schilderijen die bekend
staan als "kermissen". Dit zijn De Bruidsdans en De Boerendans .
Maar het is niet uitgesloten dat Van Anra een ander werk in bezit
had. Veel van Bruegels meesterwerken kenmerken zich door een
grote drukte aan mensen, en mogelijk dat notaris Boekweyt één
van deze "drukke" werken heeft geïnterpreteerd als "kermis".

Berkheyde
In het bekende oeuvre van Berkheyde zijn drie schilderijen
bekend die het vermelde bakkerinnetje kunnen zijn, waarvan er
twee een jonge broodverkoopster tonen: Het ene schilderij heet
De bakkerswinkel en in het andere werk figureert de bakkerswinkel als decor van een jonge kantwerkster: Bakkerswinkel met
kantkloster.

een interieur. Het schilderij dat notaris Boekweyt omschreef
als een spinster, moet het Interieur met een oude vrouw en een
jongen zijn geweest. Dit vroege werk stelt een boereninterieur voor met een oude vrouw die een
jongetje op haar knie heeft. Links op het
schilderij is prominent een spinnewiel
zichtbaar. Het is het enige, bekende,
schilderij van Jan Steen waarop dit
werktuig zo'n prominente rol heeft binnen de compositie.

Het is fascinerend
dat de beschreven
schilderijen gewoon
in Noordwijk hingen

Jan Steen
En dan de drie schilderijen van Jan Steen. Het bekendste werk
van dit trio is ongetwijfeld Het Sint Nicolaasfeest waarvan Jan Steen
een aantal versies maakte. Thans zijn er nog drie van over: één
hiervan heeft een onbekende verblijfplaats. Van de twee andere is
bekend dat één voor een katholieke opdrachtgever werd gemaakt
en één voor een protestantse . Deze werken bevinden zich respectievelijk in de collectie van Boymans-Van Beuningen en het Rijksmuseum. Jan Steen vervaardigde drie werken waarop een klavecimbel onderdeel uitmaakt van de setting: De muzikale aanbidder , Het
clavecimbel les en het Gezelschap met klavecimbel spelende vrouw in

Kinderen in een bakkerij met Sint Nicolaasbrood van
Job Adriaenszoon Berckheyde, eveneens Rijksmuseum.
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Tekst: Babs Cassee
Foto’s: collecties fam. Klein, GON
en Hans van der Hoeven

Van de Branding
naar de
Wilhelminastraat
“Het was wel een hele overgang”, zegt Adri als we met een kop koffie en de
fotoboeken aan tafel zitten. “Als ik in de Zuid ’s morgens het raam open deed
rook ik de zee en de dennen, hier rook ik niets”. Hoog tijd dus om te horen,
hoe een meisje, dat vroeger op de Wilhelminaschool gezeten heeft, op
Noordwijk aan Zee terecht kwam. Weer is terug gekeerd naar de Wilhelminastraat in Noordwijk Binnen en ook nog in het schoolhuis is gaan wonen.

Van de Zuid naar

Hotelier tegen wil en dank
“Mijn opa”, vertelt Hans, “woonde in Amsterdam. Hij
was aannemer en handelde daarnaast wat in onroerend
goed. In 1920 kocht hij bij een openbare verkoping Duin
en Dal in Noordwijk aan Zee. Het toerisme was in opkomst, dus dat zat wel goed, dacht hij. In eerste instantie verhuurde opa Klein het hotel, maar toen kwam de
crisis en werd hij gedwongen om het zelf te exploiteren.
Al gauw droeg hij het hotel over aan zijn dochter, want
het exploiteren paste niet zo bij hem”.
Voordat de naam
werd veranderd in
"De Branding" droeg
het pension de naam
"Christina".

Spoedig daarna kocht hij het ernaast gelegen pension
Christina er bij. ‘Pension Klein, voorheen Christina’, stond er
op de gevel te lezen. Daar begonnen de ouders van Hans aan
hun bestaan als hotelier. In 1945 veranderde de naam in ‘de
Branding’ . Een naam, die vele Noordwijkers zich nog zullen
herinneren.

De tweede Wereldoorlog
De tweede wereldoorlog kwam, de gasten bleven weg.
Heel Noordwijk aan Zee werd ‘Sperrgebiet' en iedereen moest
evacueren. De inboedel van het hotel bleef achter voor de
Duitse soldaten die er hun intrek namen. Het enige wat de
ouders van Hans van de Duitsers mee mochten nemen was
een twaalfdelig bestek . Adri heeft het nog, ze is er zuinig op.
‘Pension Christina’ staat er in gegraveerd. Zo gebeurde het
dat Hans niet in Noordwijk, maar in Ermelo werd geboren.
Na de oorlog waren zowel “Duin en Dal” als de “Branding”
compleet leeg geroofd, niet alleen door de Duitsers, maar
ook door Noordwijkers, die het meubilair en de deuren in
de hongerwinter opstookten in hun noodkacheltjes en alles
meenamen wat los en vast zat. Er was immers overal gebrek
aan.

Opnieuw beginnen
In dit vrijwel lege hotel begonnen de ouders van Hans na
de oorlog opnieuw. Alles was op de bon, dus gasten moesten
hun voedselbonnen inleveren. De kamers waren buitengewoon sober ingericht met stapelbedden. En… verplicht
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Noordwijk Binnen
corvee: vloeren vegen, de bedden opmaken en vervolgens tafels dekken. Het deerde de gasten niet, men was
immers geen luxe meer gewend zo vlak na de oorlog.
Hans en Adri koesteren het zeer bijzondere plakboek
met foto’s uit die tijd met mooie onderschriften, gemaakt door een gast die fotograaf was. Overal vrolijke
gezichten en vader Klein regeerde met vaste hand. Hij
sprak zijn gasten toe via een installatie vanuit de receptie.
Langzaam maar zeker krabbelde
Nederland en dus ook het toerisme
na de oorlog weer op en ook Duin
en Dal en de Branding floreerden. In het hotel leerde
Hans zijn Adri kennen toen zij daar in de zomer van
1965 werkte.

Hans leerde zijn
Adri kennen toen zij
in het hotel werkte

De derde generatie
In 1968 namen Hans en Adri het hotel over. Het
bleef gezellig en gemoedelijk. “Ik nam de gasten op
vrijdagmiddag bij minder fraai weer graag mee naar
Noordwijk Binnen”, vertelt Hans. “Dan vertelde ik over
de mooie oude gebouwen, die er stonden. Zo ben ik
veel later als gids bij de Historische Rondwandelingen
terecht gekomen. Hein Verkade en Dick Passchier hadden me regelmatig door het dorp zien scharrelen met
mijn gasten. Dus toen er uitbreiding nodig was, wisten
ze me gauw te vinden.”
Toen er grote renovaties aan kwamen besloten Hans

Boven: moeder Klein draagt
zorg voor het ontbijt.
Links: vader Klein roept op
tot huiscorvee via de interne
geluidsinstallatie.
en Adri om er na 20 jaar
hard werken mee te stoppen. De Branding werd
verkocht aan de familie
Scholten-Droog. “De kinderen hebben er een heerlijke
jeugd gehad’’, aldus Adri.”
Ons woongedeelte bevond
zich aan de achterkant van het hotel met zicht op de Javaweg.
Toen was de Zuid nog veel minder volgebouwd dan nu”.

Weg uit het hotelvak
Weg uit het hotelvak en weg uit het huis. Opnieuw beginnen. “Als we dan toch moeten verhuizen, dan wil ik wel in
Noordwijk blijven, liefst aan zee”, zei Adri en Hans vond het
best. Een oud huis had de voorkeur. Dat kostte moeite, want
huizen waren schaars in die tijd. Het oude meestershuis aan
de Wilhelminastraat was een van de weinige huizen die toen
beschikbaar was. “Wat een overstap”, herinnert Adri zich,
“van de Zuid naar Binnen. Ik miste de zeelucht.
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Hans werd
de eerste
strandmeester
van Noordwijk
De oude Wilhelminaschool in vroeger dagen.
De straat zag er toen heel anders uit. Rustiger en veel
minder bebouwing”. “Het oude hekje, ooit door de gemeente
neergezet toen hier de sloot gedempt werd, staat er nog”,
vult Hans aan. “Het zit verstopt in de heg voor ons huis”.

De oude Wilhelminaschool met schoolhuis.
“Toen wij er kwamen wonen, stond de oude Wilhelminaschool er nog, maar die was al 25 jaar niet meer in
gebruik als school”, vertelt Hans. “Het
gebouw was al te klein bij oplevering , het
waren maar vijf lokalen. Het werd gebruikt
als opslag voor allerlei verenigingen en de
muziekvereniging oefende daar”. “Natuurlijk
woonde destijds het hoofd van de school
er naast, in dit huis dus”, vult Adri aan. “Hij
heette meester Feenstra. In de pauze ging hij bij zijn vrouw
koffiedrinken. Hij hield de zaak wel in de gaten!” Ze toont
een raampje in de zijmuur van het terras. “Daar stond hij
doorheen te kijken om alles
te controleren. Het zit er nog
steeds”.
De Wilhelminaschool,
zoals vele Noordwijkers zich
nog wel zullen herinneren,
werd een klein eindje verderop gebouwd. Op de plek
van de school staat nu het
wooncomplex ‘De Eendracht’.

tweede bunker in de Zuid kon men eigenlijk pas het water
in. Dat heeft niet lang geduurd natuurlijk.
Na een jaar ben ik wat anders gaan doen. Ik ben als conciërge gaan werken aan de Webster University in Leiden.
Leuk werk vond ik dat. Veel contact met de leerlingen en
afwisselend werk. De rondwandelingen moest ik toen opgeven. Daar had ik geen tijd meer voor. Ik heb er gewerkt
tot aan mijn pensioen”.

De oude
En nu….
Wilhelminaschool “Veel reizen”, zeggen ze allebei. “Dat hebben we
trouwens altijd gedaan. Ook toen we het hotel nog
stond al
runden. Na het seizoen een maand weg”. “ Mijn
25 jaar leeg ouders pasten dan op de twee dochters. Vijftig jaar

Het raampje van meester
Feenstra is er nog steeds.

Strandmeester.

“ik moest wat anders gaan
doen”, zegt Hans, “en werd
de eerste strandmeester bij de gemeente. Het Oranjebad,
dat samen met het Zuiderbad het nodige op het strand te
vertellen had gehad, werd opgeheven. Er kwam een nieuw
strandbeleid. Alle strandtenten precies hetzelfde, blauw
met wit geschilderd. Eigenlijk erg ouderwets. Maar, het
was nog niet zo gek als het beleid vlak na de oorlog. Toen
mochten de badgasten officieel alleen via het Oranjebad
en het Zuiderbad de zee in. Ging je elders het water in,
dan werd je door de politie uit zee gefloten. Pas voorbij de
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geleden stonden we al met z’n tweeën hoog bij de
Meteorakloosters in Griekenland”. “We zijn pas nog in
Marrakech geweest, een cadeau van de dochters”, zegt
Hans: “En vroeger met de kinderen weg met een tent en
nu met de caravan”.
Thuis vervelen ze zich ook absoluut niet. Uiteraard
bezig met de kleinkinderen, Adri zingt al jaren bij
Dune en Forest en Hans is al tien jaar torengids.
“Het klimmen wordt wat lastiger”, zegt Hans, “maar er is
nog genoeg te doen, zoals de kassa bemannen op zaterdag
en de exposities.”
“We wonen inmiddels al meer dan 30 jaar in de Wilhelminastraat”, constateren ze, “ maar we hebben het hier
nog steeds, ondanks het feit dat het hier veel drukker en
voller is geworden, zeer naar ons zin”.

Aan tafel in gesprek met Hans en Adri.

Tekst: Leo Bartelse
Foto’s: collectie fam. Janson

Boerderij
Zandbergen

Lopend door de
Douzastraat en de
Pickéstraat vraag je je af
waarom dit geen onderdeel
uitmaakt van het
beschermd dorpsgezicht.
Er staan zoveel gebouwen
die het waard zijn om te
behouden.

Pickéstraat
13 en 13A
Op enkele plaatsen in de straat staan al
mooi gerestaureerde panden, waaraan dit
jaar een nieuwe is toegevoegd: de boerderij
van voorheen Hans en Corrie Zandbergen
op nummer 13 en 13A, precies op de hoek
van de Vinkenlaan. De boerderij is gekocht
door Ton en Janneke Janson, die deze
grondig hebben laten restaureren.

Boerderijen in de kern
De boerderij is een mooi voorbeeld van
de dorpsboerderijen die in Noordwijk

staan of hebben gestaan. In de Pickéstraat
stonden al in het begin van de vorige eeuw
drie boerderijen en een schaapskooi, in de
Douzastraat stond er ook één.
De boerderij op Pickéstraat 13/13A is in
het midden van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van Hendrikus Zandbergen. De boerderij ligt op de westoever
van de oorspronkelijke Woensdagse
Wetering, die van de Weteringkade naar de
Losplaatsweg loopt, maar nu grotendeels
onzichtbaar is omdat hij is overkluisd.
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Door
stankoverlast
moest er van de
laatste koeien
afscheid worden
genomen

Graffiti sierde de bunker vóórdat hij werd gesloopt.

Hans Zandbergen met de latere eigenaar Ton Janson in de boerderij.
Tussen de panden 11 en 13 staat nog de brugleuning
van de voormalige brug over de Wetering, die in ca.
1910 ondergronds is gegaan.
De ligging aan de westzijde betekende dat de boerderij net buiten het dorp lag; de wetering was de grens.
De oorspronkelijke boerderij is in ca. 1906 door een
grote brand vernield, alleen de kelder is blijven bestaan.
De huidige boerderij is door Arie Zandbergen (de zoon
van Hendrikus) in 1910 op de restanten van de oude
boerderij herbouwd. De oude stenen van het huis zijn
destijds hergebruikt om de naastgelegen schuur met
stallen te bouwen.

Gemengd Bedrijf
De familie Zandbergen had een gemengd bedrijf, vee
en bollenteelt. Het vee werd in het voorjaar naar de Hogeweg en de Zwetterpolder gebracht, eerst lopend, later
met de veewagen. In betere tijden waren er 45 koeien,
in mindere 35. Arie en zijn zoon Bas hebben jarenlang
ook verse melk uit de melkbus
op de transportfiets aan de deur
verkocht. Het waren daardoor
bekende dorpsgenoten.

De boerderij
werd bewoond door
twee gezinnen

De bollen stonden op percelen
langs de Beeklaan, de Vinkenlaan en de Achterweg, ter
hoogte van de huidige Rioolwaterzuivering.
Nadat er aan de Beeklaan en Vinkenlaan met de bollen was gestopt, werd een deel van die grond gebruikt
voor een paardenkraal. De familie Zandbergen heeft
altijd iets gehad met paarden. Veel particulieren stalden
daar hun paarden. Maar ook zat er ooit de Noordwijkse
Manege van Herman Hazenoot, die later naar Rijnsburg ging.

overleed een van de zonen, Hannie Zandbergen.
De vrouw van Hannie en hun dochter
Corrie werden in het gezin in de boerderij opgenomen. Haar broertje Hans,
die een maand na het overlijden van zijn
vader werd geboren, groeide op bij zijn
kinderloze tante en oom in Aalsmeer.
In de weekends kwam hij regelmatig naar Noordwijk.
Hij werkte tot zijn verhuizing naar Noordwijk in Aalsmeer in de bloemen.
In 1960 overleed Arie en bleef zijn vrouw achter met
drie vrijgezelle zonen die op de boerderij zijn blijven
wonen, samen met Corrie en haar moeder. In 1970
overleed moeder Zandbergen. Zoon Bas (de oom van
Hans) was vanaf toen de eigenaar van de boerderij. Na
het overlijden van Bas in 1993 werden Hans en zus Corrie eigenaar en bewoners van de boerderij.
Hans kon meteen aan de slag met het nodige onderhoud van het gebouw en de gestalde paarden van particulieren. In 2018 moest Hans vanwege zijn gezondheid
stoppen en kwam de boerderij in de verkoop.

De begrafenis van Bas
Een bekende geschiedenis in het dorp is het verhaal
van de begrafenis van Bas Zandbergen op 8 november
1993. Hij was de laatste boer in de familie. De afbouw

Tweegezinswoning voor een grote familie
De boerderij was van oudsher ingericht voor twee gezinnen. Arie en zijn vrouw kregen 10 kinderen, waarvan
4 meisjes en 4 jongens in leven bleven.
Zijn vrouw werd 91 jaar en overleed in 1970. In 1946
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De traditionele begrafenis van Bas Zandbergen met 24 paarden.

Restauratiearchitect
Smit ontwikkelde een
uitdagend ontwerp

Boven: De verbouwing van het pand werd grondig aangepakt.
van de veeteelt was al enige tijd aan de orde, toen hij in
1992, onder andere door klachten van stankoverlast, van
zijn laatste zeven koeien afscheid moest nemen.
Bas' laatste wens was een traditionele begrafenis met paarden. Die kwam er! Een stoet van 24 paarden: een rouwkoets
met 6 paarden en 8 volgkoetsen met ieder twee paarden.
De kranten hebben er de volgende dag vol van
gestaan.

Familie ‘bedrijf’ Janson

Henk nam het bedrijf van zijn vader over. De kinderen van Lau en
Henk speelden vaak bij elkaar en
in de hooiberg van Zandbergen
aan de overkant. Toen Henk het
bedrijf overnam verhuisden opa
en oma Janson naar Vinkenlaan 1
en werden buren van de boerderij. Hier hebben later ook de kinderen van Henk
gewoond en op dit moment twee nichten Janson.

Koop en restauratie
Ton en zijn vrouw Janneke werden getipt dat de
boerderij in de verkoop zou komen; ze hebben toen
met Hans, de eigenaar, contact gezocht
en het pand met alle opstallen gekocht.
In uitstekende samenwerking met de in
Noordwijk geboren restauratiearchitect
Gerard Smit werd een uitdagend ontwerp
ontwikkeld voor de boerderij. Zo begon
de aanpak van een grote renovatie. Alle
begane grond vloeren van huis en stal eruit, een nieuwe fundering op een enorme
betonplaat die het hele gebouw draagt, repareren
van bijna alle balken in vloer en kap en het realiseren van een aantal grote veranderingen in de indeling van het pand. Voor
behoud van het beeld is
zelfs een geveldeel gesloopt en in stijl opnieuw
gemetseld. Er zijn zoveel
mogelijk authentieke elementen behouden. Ton en
Janneke wilden nadrukkelijk het huis behouden
en zijn erin geslaagd het
aan de huidige tijd aan te passen. Met hen is er
weer een Janson teruggekeerd in de Pickéstraat, in
een terecht door De Oude Dorpskern Erfgoedprijs
genomineerd pand!

Een deel van de
gevel werd gesloopt
en opnieuw
in originele stijl
opgetrokken

Ton Janson was in 2017 om zich heen aan
het kijken naar een woning met een grote
tuin en een schuur om te kunnen “porrelen”.
Hij kende de boerderij goed! Ca. 20 jaar na
de bouw van de oude boerderij kocht overgrootvader Janson de Pickéstraat 40 van de familie Verkade,
het huis recht tegenover de boerderij. In dat huis is Tons
vader Lau geboren, evenals zijn tweelingbroer Henk. Lau
verhuisde later naar de Oﬀemweg waar Ton is geboren en
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Life’s too short
to drink bad wine
Voor alle wijnliefhebbers is er
aadenwijn.nl

aadenwijn.nl

071-3615416

aad@aadenwijn.nl

facebook.com/aad.enwijn

Deze moeten we hebben!

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.

Voorstraat 50A | Postbus 101
2200 AC Noordwijk
T 071 366 0660 | www.luijer.nu

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
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