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ONTWERPT

BU R E AU
B O OY

van het
bestuur

Als bestuur van De Oude Dorpskern zijn we
opgelucht dat de coronaperikelen achter ons
lijken te liggen. En de zon schijnt weer, de
mondkapjes mogen af, dus is er alle ruimte voor
een mooie zomer met veel evenementen, zowel
in onze oude dorpskern als elders in Noordwijk.
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Op 28 maart jl. vond voor het eerst in twee jaar
weer een fysieke Algemene Ledenvergadering
plaats. Het verslag daarvan hebt u inmiddels
kunnen lezen in onze digitale nieuwsbrief. Onze
vereniging telt op dit moment zo’n 460 leden
en het worden er nog steeds meer. Daar zijn we
trots op!
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Evenementen

Lijsten
Glas
Verf
Behang

Tijdens de coronaperiode zijn vrijwel alle
evenementen afgelast. Het was een moeilijke
periode voor onze activiteitencommissies.
Veel vrijwilligers hebben in deze periode om
begrijpelijke redenen afgehaakt. Gelukkig zijn
op dit moment de meeste commissies weer
compleet en bruist het van de voornemens
en plannen. Verderop in deze Kernpunten
vindt u de agenda met alle activiteiten die de
komende maanden plaats vinden en kunt u
lezen over onze populaire ‘Tuinmarkt Onder

DA’S
VAST
GOED!

De Verfspecialist
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Wij verzorgen jaarrekeningen,
financiële- en salarisadministraties en
doen belastingaangiften.
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de Linden.’ Wat verheugen we ons erop dat de
Tuinmarkt na twee jaar weer door kan gaan!

Erfgoed
De commissie Erfgoed zet zich in om het
belang van ons erfgoed nadrukkelijker in de
omgevingsvisie van de Gemeente Noordwijk op
te nemen. De commissie is van mening dat In
de huidige omgevingsvisie te weinig aandacht
bestaat voor erfgoed.
Daarnaast houdt de commissie zich bezig met
verduurzaming. Dit speelt nadrukkelijk ook in de
oude kern van Noordwijk-Binnen. In het najaar
staat de uitreiking van de DOD Erfgoedprijs
weer op de agenda.
De werkgroep gaat bekijken welke panden
daarvoor in aanmerking komen en gaat een
jury samenstellen.

Tot slot
We wensen u een mooie zomer!
En mocht u besloten hebben nog een jaartje
niet op vakantie te gaan vanwege mogelijke
coronazorgen: in ons mooie Noordwijk is
de komende maanden meer dan genoeg
te beleven!
Het Bestuur
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agenda

n o o r dw ij k - b i n n en

Torenklim
vanaf heden t/m 24 september
elke zaterdag 12.00-16.00 uur
De betere stoffeerders maken het!
tapijt - laminaat - PVC vloeren - vinyl - marmoleum
zonwering - shutters - horren - vloerkleden - gordijnen - behang - verf

Oude Jeroenskerk
Markt onder de Linden
11 en 12 juni - Noordwijk-Binnen
Historische
Rondwandeling
14 juni - 16 augustus
Elke dinsdagavond 19.30 uur

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

Rondwandeling
Landgoed Calorama
7, 14, 21, 28 juni
14, 21 en 28 juli
Dinsdagavond 19.30 uur
Koetshuis Calorama
Orgelconcerten in de Oude Jeroenskerk
14, 21, 28 juli
4 augustus [in de R.K. St. Jeroenskerk]
11 en 18 augustus
Donderdagavond 20.15 uur

Restaurant met terras

Zondagmiddagconcerten

Lunch • borrel • diner

in de Oude Jeroenskerk
25 september - 15.00 uur
30 oktober - 15.00 uur

Life’s too short
to drink bad wine
Voor alle wijnliefhebbers is er
aadenwijn.nl
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 aadenwijn.nl

 071-3615416

 aad@aadenwijn.nl

 facebook.com/aad.enwijn

27 november - 15.00 uur
A-Meezingweekend met Kunstklank
in de Oude Jeroenskerk
8 en 9 oktober

Koﬃe met appelgebak • cheesecake • brownie

Voorstraat 79, 2201 HP Noordwijk
tel. 071-7600095
www.hofvanhollandnoordwijk.nl

Najaarslezing
11 november - Oude Jeroenskerk
Muzikale Kerstwandeling
11 december
Kinderkerstwandeling
16 en 17 december
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bollenschuren

h e t o n ts ta a n va n d e

Voorzijde van een catalogus uit
1894 van de firma Grullemans aan
de Voorstraat. Links zien we de
bollenschuur.

beeldbepalende
bollenschuren

Bollenschuren in Noordwijk
Tekst: Kees Verweij.
Beeld: collecties Verweij
en Genootschap Oud
Noordwijk.

Wanneer we door Noordwijk-Binnen wandelen,
zien we nog op tal van plaatsen herinneringen
aan een rijk tuinbouwverleden. Het gaat hier
om schuren, waarin tal van bloembollen werden
bewerkt, bewaard, gedroogd en vervolgens
gereedgemaakt voor de verkoop. Of om in het
volgende seizoen te worden gepoot.
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Het schurencomplex van
firma S.A. Van Konijnenburg
aan de Schiestraat. Het
personeel gaat een
dagje uit, met de eigen
vrachtauto’s.

Als we denken aan bloembollen dan denken we meestal aan het voorjaar, waarin
de bolgewassen op het land in volle bloei
staan. Het gaat hier slechts om een korte
periode, want na de bloei, wanneer de
bollen worden gerooid, komen ze in de
bollenschuren terecht, waar ze de nodige
behandelingen ondergaan. Omdat de
bollen de meeste tijd in de schuur doorbrengen worden de bollenschuren wel
als het middelpunt van de bollenteelt
beschouwd.

De meeste bollenschuren ontstonden
toen de bollenteelt op z’n hoogtepunt
stond, ruwweg van 1900 tot 1960. In
die periode stond vooral Noordwijk-Binnen sterk in het teken van de bollenteelt. Vooral tijdens zomeravonden
waren overal geluiden te horen van
sorteermachines, die de bollen naar
grootte in verschillende manden sorteerden. Overal werden bloembollen af- en
aangevoerd met vrachtauto’s, tractoren
en zelfs per schip. De behandeling van
de bloembollen vond voor het belangrijkste deel in de bollenschuur plaats. In
verschillende gedeelten van ons dorp,
zoals bijvoorbeeld aan de Lijnbaanweg
en in de Pickéstraat, waren deze schuren beeldbepalend, maar er waren ook
veel kleine kwekers, die achter hun
woonhuis een bollenschuur hadden. Zij
vielen niet zo op, maar ze waren zeker
in groten getale aanwezig. Zo telde bijvoorbeeld de Vinkenlaan vijf van zulke
kwekers. Enkele van deze schuren zijn
nog steeds aanwezig, al worden zij niet
meer als bollenschuur gebruikt.
Hoe kwamen al deze bollenschuren
in ons dorp en ook daarbuiten? Toen
de bollenteelt in de loop van de 19e
eeuw in onze streek op gang kwam,
werden de bollen vaak op zolders
van woonhuizen bewaard. De meeste
kwekers waren z.g. kleine kwekers,
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bollenschuren vormen het
middelpunt van de bollenteelt

Slechts één houten bollenschuur is in Noordwijk
bewaard gebleven. Deze staat op de kruising
St. Jeroensweg/La Bassecour Caanstraat.

die slechts een beperkt areaal beteelden. Langzamerhand kwamen
er ook wat grotere kwekers, die van
schuren gebruik begonnen te maken.

Inrichting van de
bollensch uren
Er was nog weinig bekend over ideale
bewaarcondities, zodat het geregeld
voorkwam dat hele partijen door vocht
werden aangetast. Op een gegeven
moment kreeg men in de gaten, dat de
ruimten waarin bollen werden bewaard,
goed moesten worden geventileerd.
Toen ontstonden de eerste schuren, die
speciaal voor het bewaren van bollen
werden gebouwd. Kenmerkend voor
deze schuren zijn de vele hoge ramen,
die bij zonnige perioden naar buiten
opengezet konden worden. Toch was
dat niet eenvoudig, want door tocht
konden de bollen van alles oplopen,
ook al omdat het niet altij zonnig en
droog was. Een deugdelijk ventilatieplan ontbrak nog en meestal handelde
men intuïtief. De schuren werden
aanvankelijk ingericht met houten stellingen, waar de bollen gespreid werden
opgeslagen. Tussen deze stellingen
liepen gangpaden, van waaruit men de
bollen op de stellingen kon uitspreiden.
Zo’n gangpad kwam uit bij een van de
raampartijen, waar de ramen naar buiten opengeslagen konden worden.
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De bollenschuur van G.B. van Rhijn aan de Nieuwe
Zeeweg. Vanwege de realisatie van een woonwijk
in het middengebied moest deze wijken.

Het interieur van de bollenschuur aan de
Schiestraat van de firma S.A. van Konijnenburg,
ook wel de Vereenigde Culturen genoemd.
De opname dateert van omstreeks 1935

De buitenkant
van de bollenschuren

is de schuur van C. Alkemade aan het Vinkelaantje
(thans Strandplevier). Helaas is slechts het kantoor, dat voor deze schuur stond, bewaard gebleven en het is nu een woonhuis op Strandplevier.
Na de Eerste Wereldoorlog ging het goed met de
bollenteelt. Naast meer aandacht voor het uiterlijk
van de schuren ging men tevens over tot het inrichten van speciale kantoorgebouwen. Een mooi
voorbeeld was ook te vinden aan de Offemweg,
waar de firma Konijnenburg & Mark haar kantoor
en enkele schuren had.

De eerste schuren waren van hout en eenvoudig
van opzet. In Noordwijk is er nog maar één zo’n
schuur overgebleven. In de tweede helft van de
19e eeuw verschenen de eerste stenen schuren,
waarvan de oudste een zadeldak hadden. Later
kwamen er ook schuren met een z.g. mansardedak, zoals bijvoorbeeld de bollen schuur van
Salman aan de Lijnbaanweg. Helaas is deze opgeofferd voor de bouw van een aantal woonhuizen.
Het voordeel van zo’n dak was, dat door een duidelijke knik in het dak de bergruimte op de hoogste verdieping vergroot kon worden. Ondertussen
kwamen er ook schuren met platte daken, waarmee de bergruimte op de hoogste etage optimaal
kon worden benut. Ondertussen kreeg men meer
inzicht in het beheer van het klimaat in de schuren. Vooral de toepassing van mechanische ventilatie heeft hieraan belangrijk bijgedragen. Hierbij
was men veel minder afhankelijk van de weersomstandigheden en waren de grote openslaande
ramen niet meer nodig. Bij latere schuren is dat
ook duidelijk te zien. Ook het uiterlijk van de
schuren begon duidelijk te veranderen. Aanvankelijk werden schuren gebouwd op basis van inzichten en wensen van de kweker. Een schuur moest
eenvoudig van opzet zijn en vooral niet te veel
kosten. Pas later werden architecten ingeschakeld
en dat is bij latere schuren duidelijk te merken.
Zo ziet men hier en daar duidelijke sporen van
de z.g. Amsterdamse School terug. Verder werd
ook vaker siermetselwerk toegepast. De bekende
architect Leen Tol heeft veel bollenschuren in onze
streek ontworpen. Een bekend voorbeeld daarvan

Kantoor en een van de bollenschuren van de
firma Konijnenburg & Mark aan de Offemweg.

Onbruik en teloorgang
van bollenschuren
Door veranderende bedrijfsvoering en teruggang
in de bollenbranche zijn vele schuren in de tweede
helft van de vorige eeuw in onbruik geraakt. In
het gunstigste geval kregen zij een andere bestemming, maar meestal werden zij afgebroken. Maar
niettemin is het zeker de moeite waard deze getuigenissen van een eens zo bloeiende bedrijfstak
te bewaren. Tegenwoordig wordt zelfs het behoud
van bollenschuren bijzonder gestimuleerd en
worden degenen, die het initiatief nemen tot het
renoveren van oude bollenschuren, met een bepaalde onderscheiding beloond. In de Pickéstraat
en in de Molenstraat hebben bollenschuren al zo’n
onderscheiding gehad en waarschijnlijk staat dat
ook nog in de Douzastraat te gebeuren.

LITERATUUR:
H. van Amsterdam, Bollenschuren, verhalen, anekdotes, feiten,
Sassenheim 1995.
T. Franken, Het bloembollenboek, Amsterdam zj.
M. Popma, Beelden van bollenschuren, het cultureel erfgoed
van de Bloembollenstreek 1850-1940, Lisse 1998
C.M.J. Verweij, Noordwijks kruiden- en bollenteelt, Noordwijk zj.

De boerderij van Hoogeveen aan de
Douzastraat was vroeger een bollenbedrijf.
Dit is nog duidelijk te zien aan de hand van de
hoge openslaande ramen. Het verwaarloosde
pand staat op de nominatie om gesloopt te
worden. Helaas verdwijnt daarmee weer een
stukje karakteristiek erfgoed.
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Tentoonstelling Noordwijks werk van Max Liebermann in Berlijn
‘Küste in Sicht’! Max Liebermann in Noordwijk’ is de titel van de grote
tentoonstelling die van 19 juni tot 19 september van dit jaar te zien is
in het museum Liebermann-Villa aan de Wannsee in Berlijn.
De tentoonstelling is een dwarsdoorsnede van de schilderijen,
pastels, tekeningen en etsen die Liebermann in Noordwijk heeft
gemaakt. En niet alleen van de duinen en het strandvertier.

Tekst: Helmus Wildeman

Garten in Noordwijk-Binnen
Tot de tientallen te tonen werken is ook het
prachtige schilderij ‘Garten in NoordwijkBinnen’. aanwezig, waarop de door Liebermann
kenmerkende zonnevlekken duidelijk zichtbaar
zijn. (Paneel no. 9 van de Max Liebermann Route te
zien op de Offemweg.)
Wellicht ontstond in Noordwijk ook Liebermann’s
liefde voor het schilderen van tuinen. Ook van de
tuin van Villa Stirum aan de Prins Hendrikweg zijn
schilderijen en pastels bekend. Op latere leeftijd
maakte Liebermann heel veel schilderijen van
tuintaferelen van de tuin van zijn zomerresidentie
aan de Wannsee.

Brief burgemeester Berlijn
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Garten
in Noordwijk-Binnen

Directeur Lucy Wasensteiner van het museum
Liebermann-Villa kwam tijdens haar bezoek
aan Noordwijk t.g.v. de onthulling van het 24e
paneel van de Max Liebermann Route in de Max
Liebermannstraat, op het idee om een expositie
van het Noordwijkse oeuvre van Max Liebermann
samen te stellen. Tijdens die ceremonie las de
Duitse ambassadeur Dirk Brengelmann een brief
voor van Michael Müller, burgemeester van Berlijn.
Daaruit de volgende passage:
Noordwijk, Berlijn, Parijs, Barbizon, Amsterdam,
München, Venetië - Max Liebermann deed in veel
plaatsen inspiratie op voor zijn artistieke werk.
Telkens ook weer tijdens zijn zomers verblijf in
Noordwijk, waar hij een groot aantal werken schiep.

Juist in een tijd waarin we in heel
Europa moeten vaststellen dat
rechts populisme, antisemitisme
en nationalisme aan politiek
terrein winnen, is het belangrijk
dat leven en werk van deze grote
schilder en wereldburger Max
Liebermann in het centrum van
de belangstelling staan.
De twee tentoonstellingen met
werk van Max Liebermann dit
jaar in Düsseldorf en Berlijn
voegen de daad bij dit woord.

Boek
De expositie in Berlijn
inspireerde Noordwijker
Jaques Dekker om diep in de
geschiedenis te duiken van
de Noordwijkse verblijven
van Max Liebermann. Dat
heeft geresulteerd in een
boek met tal van nieuwe
wetenswaardigheden en
onbekende afbeeldingen.
Het boek verschijnt zowel in
het Nederlands als het Duits.

Meer over noordwijk
De tentoomstelling ‘Küste in Sicht! Max Liebermann in Noordwijk’
is van 19 juni tot 19 september in de Liebermann-Villa in Berlijn
(www.liebermann-villa.de) . Entree € 10,-.
Het boek ‘Max Liebermann in Noordwijk’ wordt uitgegeven door
Bekking & Blitz en is vanaf 19 juni verkrijgbaar in boekhandels én
musea en bij de Noordwijkse VVV.
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genieten

H e e r li j k s t r u i n e n , le k k er et en en d r i n k en, ko rto m:

Mensen met groene vingers kunnen hun hart ophalen: Markt onder
de Linden gaat weer door! Zaterdag 11 en zondag 12 juni vormen het
Lindenplein en de Voorstraat in Noordwijk-Binnen hét decor van bijzondere
bollen, planten en bloemen van hoogwaardige kwaliteit.
Tekst: Caroline Spaans. Beeld: archief DOD.
Maar dat niet alleen. Op deze sfeervolle
country fair bieden kleurrijke kraamhouders
een zeer gevarieerd aanbod van home- en
lifestyleproducten, delicatessen en brocante.
Daarnaast stelt een aantal tuinenbezitters in
Noordwijk hun tuinen open voor publiek. En
last but not least: kunst- en muziekliefhebbers
komen ook ruimschoots aan hun trekken!

Organiserend comite

Markt
onder
de Linden

Inmiddels bestaat de verantwoordelijke
organisatie uit zeven personen. Allemaal
even enthousiast en 100% toegewijd. Astrid
Warmerdam is de voorzitter en verder maken,
marktmeesters Pia Olierook en Hélène Teuns,
Marleen Kriek (vrijwilligers begeleider), Lisa
Dol (PR & communicatie), Brigitta Klören
(muziek) en Rian Verbeek (kunst), deel uit
van het team.
We spreken met Astrid, Pia en Rian over de
komende Markt onder de Linden: “Het is
een hele organisatie die al in oktober begint
met het versturen van de eerste mails naar
de kraamhouders. Deze komen uit alle
windstreken en krijg je ‘bijna niet van de
markt’ omdat ze het hier in Noorwijk altijd zo
gezellig vinden. In januari zitten we eigenlijk
al vol”, begint Pia.
Zij startte in 2012, nadat ze gevraagd was
door de toenmalige voorzitter. “Dat jaar liep
ik eerst ‘mee’ om de sfeer te proeven en de
kraamhouders te leren kennen. Dat jaar moest
de organisatie toevallig noodgedwongen een
marktmeester inhuren, waardoor alles wat
anders liep dan in voorgaande jaren. Ik heb
toen gezegd: ‘Ik wil het wel doen, maar niet
alleen’. Zeven jaar werkte ik met heel veel
plezier samen met een andere marktmeester
om Markt onder de Linden met alle andere
vrijwilligers tot een succes te maken.”

spelbreker twee keer
spelbreker
Zowel in 2020 als in 2021 werd de markt

door de coronamaatregelen uitgesteld. En
de laatste, in 2019, was slechts één dag.
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Code oranje was dit keer geen
waarschuwing vanuit het RIVM
maar het KNMI: storm gooide
roet in het groene feestje op
zaterdag. De prachtige zondag
die volgde, maakte veel goed.
De verkoop, de sfeer, het
weer, alles klopte op die – zo
bleek later – voorlopig laatste
zondag. De organisatie van
MODL heeft de beslissing om
de markt die 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.
Astrid: “Wij werken nauw
samen met de organisatie van
de braderie van de Kerkstraat.
Dat is nodig, want je hebt
dezelfde belangen: je wilt dat
mensen naar Noordwijk-Binnen
komen. Je hebt een vergunning
nodig en bijvoorbeeld ook
verkeersregelaars. Het is dan fijn
dat je samen de zaken goed kunt
voorbereiden.”

Marktmeesters
Pia: “Dit jaar ben ik samen met
Hélène marktmeester. Onze
taak is om de markt te vullen
met kraamhouders: onze markt
is écht onderscheidend, omdat
we bepaalde kraamhouders
niet toelaten. En dat is de reden
waarom kwekers zo graag op
onze markt staan. Gardenlifestyle-home-delicatesse:
dat zijn onze categorieën.
Hier vind je dus geen kleding,
13

muziek

t ro u b a d o u r , ko o r , s t r ij k kwa rt et, po p, ko rto m vo l o p :

Markt
onder
de Linden

telefoonhoesjes of schoenen. Hoe leuk die ook zijn:
je vindt ze op een andere locatie in NoordwijkBinnen dat zelfde weekend.” Astrid: “Ik denk dat
Markt onder de Linden één van de eerste markten
in deze opstelling was in Nederland; qua sfeer een
‘luxere, Engelse landgoed’ markt.”

Groen licht
De komende markt zal niet onderdoen voor de
markten in voorgaande jaren. Pia: “Je merkt wel
dat Covid ook hier zijn sporen heeft nagelaten.
We hadden jarenlang een wachtlijst, maar die
was er dit jaar voor de eerste keer niet. Sommige
14

kraamhouders zijn gestopt, anderen
hebben geïnvesteerd in een website en
helaas zijn er ook grote markten die
hun marktdagen hebben verschoven
naar ‘ons’ weekend, waardoor mensen
moesten kiezen. Wij hebben tenslotte
pas begin maart dit jaar definitief groen
licht gegeven aan het doorgaan van de
markt”. Astrid: “We hadden natuurlijk
nog lang die anderhalve meter
restrictie. En dan kun je gewoonweg
geen markt houden. Gelukkig ging die
regel er af en konden we verder met
onze organisatie.

Muziek
Beide dagen is er ook muziek: er is een troubadour,
het Bockshorn Trio (jazz) bij Hotel Restaurant Royal
en in de muziektent op het Lindenplein zijn er
verschillende optredens. Van koor tot strijkkwartet
en van pop tot swingende afsluiters…

Open tuinen
De naweeën van alle corona-ellende uit zich
met name in minder aanmeldingen voor de
open tuinen.” Rian: “Voorheen hadden we altijd
een overzichtstentoonstelling van beelden en

schilderijen van kunstenaars, opgesteld in het
gemeentehuis. Daar stond dan bij wat van wie was
en in welke tuin je het werk kon bezichtigen. Omdat
we dit jaar minder open tuinen hebben, zijn de
beelden en schilderijen te bezichtigen tijdens een
grote expositie in de Oude Jeroenskerk, waar je
vanaf de Voorstraat zo naar binnen kunt lopen. En
aan de hand van wat Desiree beschikbaar heeft, kijk
ik wat voor kunst er is en probeer daar een indeling
op te maken.”
Mensen die in de oude dorpskern wonen en hun
tuin open willen stellen voor publiek op deze
dagen, kunnen zich nog aanmelden via de mail:
opentuinenonderdelinden@gmail.com.
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AFSCHEID VAN
DIRK-JAN BOOIJ

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

HOOFDGERECHT

DESSERT

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

rinus
van Hall
Op Koningsdag van dit jaar sloegen
Koning Willem Alexander en kroonprinses Amalia munten, ontworpen
door Rinus van Hall, zoon van
Jurriaan en kleinzoon van Maya.
Op de bovenste foto kijken de
koning, staatssecretaris Marnix
Van Rij en Rinus toe hoe de munt
geslagen wordt.

ten afscheid werd Dirk-Jan met een ingelijste,
grappige Kerpunten-cover.
Op een zonovergoten dag in maart kon er eindelijk, na opheffing
van alle coronamaatregelen, op een feestelijke manier afscheid
genomen worden van Dirk-Jan Booij, die gaat genieten van zijn
pensioen.

Tien jaar lang was hij de vormgever van alle posters,
boekjes, flyers en niet te vergeten ‘Kernpunten’, het
magazine van De Oude Dorpskern. Zijn stijl is sober,
doeltreffend, maar vooral creatief. Hij was niet alleen
ontwerper, maar dacht ook intensief mee over de
impact van zijn ontwerpen op lezer en toeschouwer.
Hij droeg daarnaast ook veel originele ideeën aan,
waarvan we in de afgelopen jaren graag gebruik
hebben gemaakt. Samen met Paul de Vreede en Babs
Cassee, die de laatste jaren vanuit het bestuur het
meeste contact met hem hadden, werd er op het terras van PITCH, het restaurant van het Golfcentrum
Noordwijk, genoten van een heerlijke lunch, maar
pas nadat de heren als ware pensionado’s eerst een
rondje hadden gelopen over de golfbaan.

Afscheidscadeau

➤
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Als afscheidscadeau kreeg Dirk-Jan een ingelijste
collage met zijn mooiste ontwerpen uit de afgelopen
tien jaar. Een passend cadeau voor een creatief ontwerper. Gelukkig blijft Dirk-Jan voorlopig als vrijwilliger nog verbonden aan de redactie van Kernpunten.
Het afscheid is dus nog niet definitief.We kijken uit
naar de samenwerking met Jeanette Rietmeijer, al
vele jaren verbonden aan Bureau Booy, die het bedrijf
heeft overgenomen. Zij heeft in elk geval een goede
leermeester gehad.
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De grootscheepse restauratie
vond plaats in 1978.

Tekst: Hein Verkade en Michel
van Dam
Beeld: fam. Le Clerq, Hans van
der Hoeven, archief Genootschap
Oud Noordwijk en beide auteurs

Een jaar of vier geleden stond de najaarslezing ‘van Hut tot Huis’
in de steigers. Een wandeling door de straten levert maar een
klein deel van de rijke bouwhistorie in het dorp op. Dus maar
zoveel mogelijk aanbellen en uitleggen waar je mee bezig bent.
De deur gaat vervolgens wagenwijd open. Menigmaal leverde
de rondgang een schat aan nieuwe informatie op.

`
Pickestraat
1 en Douzastraat 75:

smullen
voor historisch bouwkundigen
Eén van de huizen op de lijst was Pickéstraat
1, een rijksmonument. Vanwaar die status? Het
springt architectonisch nauwelijks in het oog.
Het is een beetje schots, een beetje scheef en
in het oude geveltje lijken de ramen en deuren
lukraak geplaatst te zijn. Bij het eerste bezoek
bleek al dat het een interessanter pand is dan je
zou vermoeden. Samen met bouwhistoricus en
mede Noordwijk-kenner Michel van Dam zijn we
recentelijk op herhalingsbezoek gegaan.

Tijdscapsule

Rond 1925 werd het pand op de gevoelige plaat vastgelegd
door W.C. van der Niet.
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Na een flinke ruk aan de oude trekbel opent Mia
le Clercq de deur, en ja we zijn van harte welkom.
Het bescheiden woonhuis is een interessante
tijdscapsule. Uiteraard niet ongeschonden, dat
kan ook niet, maar ook zeker niet kaalgeslagen.
En het voegt weer iets toe aan wat we weten over

de historische bebouwing in Noordwijk-Binnen.
Wat is het geval, het huis heeft een compleet
houtskelet! Deels gereconstrueerd, dat wel, maar
toch. Een “intact” houtskelet is in Noordwijk alleen
van Voorstraat 48 bekend. In andere huizen is
aan de balken wel te zien dat er een houtskelet
heeft gezeten. Het houtskelet zal de reden zijn
geweest dat dit onopvallende pand al vroeg een
Rijksmonument is geworden. Meestal gebeurde
dit omdat een huis een opvallende architectuur
heeft. De voorgevel is vaak bepalend. Maar de
deskundigen keken gelukkig soms verder, ruim een
halve eeuw geleden.

De plattegrond vóór de restauratie
van 1978. De rechter gangmuur werd
in de negentiende eeuw toegevoegd.
(Beeldbank Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed).

Houtskeletbouw
Houtskeletbouw is de oudste bouwwijze in ons
land. In de oudste vorm opgebouwd uit staanders,
dwarsverbanden en daartussen een vulling
19

in de vroege 19e eeuw werd de gevel aangepast
om dendrochronologisch onderzoek te doen naar
de ouderdom van het eikenhout. Gelukkig willen
Anton en Mia alles weten over hun pand, en vinden
het geen probleem. Wordt vervolgd dus.

met riet en leem of afgetimmerd met planken.
Vakwerkhuizen zien we in Limburg en Duitsland
nog veel, en bij houten huizen denken we meteen
aan de Zaanstreek. Het houtskelet blijft erg lang
populair. Het is relatief goedkoop, licht en flexibel.
Ook nadat baksteen als bouwmateriaal aan terrein
wint, blijft het houtskelet in gebruik.
Ook het buurpand Douzastraat 75, dat in bezit is
van Cor en Mirjam le Clercq-van den Berg, heeft er
één gehad. We mochten ook daar even een kijkje
nemen en de sporen op de vloerbalken wijzen
er onmiskenbaar op. Twee voor de prijs van één.
En het jaartal op de voorgevel, 1731, is niet de
bouwtijd. Die moet zeker een eeuw eerder gezocht
worden. We hebben een topdag. De smalle ruimte
tussen beide huizen is een osendrop. Dit wijst
erop dat beide huizen ooit rieten daken hebben
gehad. Het regenwater droop van het dak in de
goot op de grond (de osendrop) waarna het werd
afgevoerd naar voor en achter. Toen de daken
met pannen werden gedekt werden de huidige
dakgoten aangebracht.

Bewoning door de eeuwen heen

Het houtskelet wordt extra geaccentueerd door het witte
plafond en tekent zich daardoor duidelijk af.

`
Pickestraat
1
De bouwwijze, het materiaal en de profielen
van de kleine consoles wijzen erop dat de bouw
tegen het einde van de zestiende eeuw, of het
begin van de zeventiende eeuw plaatsvond. De
oorspronkelijke indeling van Pickéstraat 1 was
eenvoudig en praktisch. Een kleine kelder met
opkamer daarboven aan de linker voorzijde,
een ruime kamer rechts daarvan waar je van
buiten meteen binnenstapte. Waarschijnlijk
een werkplaats, want er was geen stookplaats.
Daarachter een forse woonruimte met de grote
openhaard tegen de achtergevel, net als nu.
Tegen de linkermuur de trap naar de zolder
die onderdeel uitmaakt van de bedstedewand
waar het lekker warm kon zijn als de haard aan
was geweest. Later, we gokken in de vroege
negentiende eeuw, werd de indeling veranderd
en paste men ook de gevel aan. Het muurwerk
werd een rommeltje, maar door de pleisterlaag
met schijnvoegen werd het weer netjes. Voor het
dak gebruikten de bouwers eikenhout. Nu is er
nog maar één van de oorspronkelijke spanten
aanwezig. De overige spanten zijn vernieuwd toen
het pand, vermoedelijk, in de vroege negentiende
eeuw op de schop ging. Eén oud spant is
misschien niet veel, maar dat het er nog is blijft
wel bijzonder. Eikenhout is doorgaans oud, rond
de zeventiende eeuw is het “op” en stappen de
bouwers over op grenenhout. Het zou leuk zijn
20

De twee panden zijn oorspronkelijk gebouwd om
touwslagers hun beroep te laten uitoefenen. Bedrijf
aan huis zou je kunnen zeggen. De lijnbanen
liepen van de erven achter de huizen tot aan de
Woensdagse Wetering.
De eerste lijndraaiers waren Jan van Dam, Dirk
Dirksz en Mathijs Arentsz. Zij werden opgevolgd
door zonen en schoonzonen. De eigenaarslijst is in
de loop der eeuwen goed bijgehouden.
In 1756 zijn voor- en achterhuis van Pickéstraat
1 samengevoegd om in 1820 weer te worden
gesplitst.
Na de touwslagers zijn de huizen bewoond door
daggelders en (land)arbeiders met hun gezinnen.
In de 19e eeuw wonen er vooral gezinnen van
ambachtslieden, timmermannen en metselaars.
Opvallend zijn de Noordwijkse namen van deze
mannen die we nu ook nog vaak tegenkomen:
Zonneveld, van Schie, Caspers, Hiep en Janson.

de kosten en de moeite

Ook het interieur van Pickéstraat 1 levert een schat aan informatie op. Inzet: Eén van de gereconstrueerde, kleine consoles.
Het profiel is kenmerkend voor de late 16e eeuw.

Tijdens de restauratie in 1978 kwam deze gewelfsleutel
tevoorschijn zoals die werd aangetroffen in de voorgevel.

Begin 1900 werd Pickéstraat 1 bewoond door
Grad Wassenaar, bollenkweker, in de volksmond
ook bekend als ‘krantenman’. Op Douzastraat 75
woonde ‘Kleine Koosje’ de Groot.
Anton en Mia le Clercq bewonen het pand sinds
1971 en worden voor gek verklaard als zij het
willen restaureren. De kosten en de moeite! Waar
beginnen jullie aan! Maar aan de restauratie
bewaren zij goede herinneringen. Restauratiearchitect van Hemert stond de familie met
raad en daad bij, waaronder het loodsen door
het woud van subsidieregels. Fijn te horen dat
restaureren ook een feestje kan zijn. En voor ons
fijn dat er veel behouden bleef en gereconstrueerd
werd! De familie heeft nog een verrassing uit de
restauratieperiode. Een merkwaardig stuk bewerkt
natuursteen wordt voor ons, tussen de koffiekopjes,
op tafel gezet. Het zat ingemetseld in de voorgevel
en werd tijdens de grootscheepse restauratie van
het pand in 1978 gevonden. Michel herkent het als
een gewelfsleutel, mogelijk een trofee afkomstig uit
een van de verwoeste kloosters in Noordwijk. Ook
dit is weer iets wat om nader onderzoek vraagt. De
afbeelding die op de gewelfschotel was aangebracht
is niet meer aanwezig. Die zal zijn afgekapt toen de
gevel werd aangepast en bepleisterd.

Tourse Groot
Enkele dagen later staat Mia bij mij voor de deur
met een muntje’ dat hebben onze zoontjes 44
jaar geleden tijdens het spelen gevonden onder
de vloer van het huis. Het zal wel niks wezen,
maar nu jullie toch bezig zijn….’
We zochten contact met de Nederlandsche Bank
waar men het muntje onderzocht. Het blijkt een
Frans zilveren muntje, een z.g. ‘Tourse Groot’ uit
de periode 1270-1322 te zijn! Maar hoe is het
daar terechtgekomen? Is het eeuwen geleden
aangevoerd met zand uit de omgeving om het
perceel op te hogen of bijvoorbeeld afkomstig uit
de bebouwing van voor het huidige huis. Maar
wie weet is het nog anders gegaan...

De locatie van het pand
Ook de locatie van het huis is interessant.
Bij de beschrijving van het pand in het
monumentenregister wordt vermeld dat het
waarschijnlijk rond 1550 werd gebouwd,
en het huis zelf wijst daar ook op. Het geeft
aanleiding om de ontwikkeling van het oude
Noordwijk nog eens tegen het licht te houden.
Het huidige dorp ontwikkelde zich rond de
eerste kapel van Noordwijk (de huidige Oude
Jeroenskerk). Van daaruit breidde het dorp
zich langzamerhand verder uit. Maar is dit
het hele verhaal? Is het misschien mogelijk
dat er verschillende kleine concentraties van
bewoning, zogenoemde ‘vlekken’ rondom de
Vroegmiddeleeuwse Noordwijkse Geest lagen.
Toen de eerste parochie werd gesticht in één
van die vlekken groeide deze uit tot het huidige
dorp waarin de andere vlekken langzamerhand
werden opgenomen. Dat zou betekenen dat we
er niet vanuit mogen gaan dat de alleroudste
bebouwing van Noordwijk alleen rond de
Voorstraat gezocht moet worden. Genoeg stof en
ideeën voor nader onderzoek.

Onder de vloer
kwam deze munt
tevoorschijn.

Op naar nieuwe avonturen
In de ruime achtertuin mijmeren we al gauw een
aantal eeuwen terug met onze gedachten. Zo
open zal het in de zestiende eeuw ook geweest
zijn. De achterzijde van het erf grenzend aan de
Woensdagsche Watering, en zwaluwen die door
de lentelucht scheren. We nemen afscheid van
de familie en hun pareltje. Er is weer een klein
puzzelstukje van de rijke Noordwijkse historie op
zijn plek gelegd, en we hebben genoeg stof om
verder te speuren.
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Voorstraat 5 en 5A

S p li t le v e l ava n t l a l ett r e

In de reeks van bijzondere huizen in de
Voorstraat wordt de schijnwerper deze keer
gericht op de karakteristieke geschakelde
panden op de nummers 5 en 5A.
Tekst: Helmus Wildeman.
Beeld: archief Genootschap Oud
Noordwijk en familie Vuyk

Eénmaal binnen bij 5A wordt de
bezoeker geconfronteerd met
een aantal korte trappetjes.
Eén ervan leidt naar een diepe
kaaskelder, behalve voor kaas
ook heel geschikt voor de opslag
van wijnen en andere koel te
bewaren zaken, het volgende
trappetje naar de tot keuken
gepromoveerde opkamer met
een panoramisch uitzicht op
de kruising Voorstraat-Heilige
Geestweg.

gen van oude structuren en materialen zijn nu al
volop zichtbaar.
Een rondgang door het huis toont de verschillende
balkenstructuren uit verschillende periodes. De
ruimte is heel onorthodox verdeeld in vertrekken
om te leven, te koken, te eten en te slapen. En
natuurlijk ontbreken sanitaire ruimten niet. En er
bleef zomaar ruimte over voor een extra appartement waarvan dochter Milotte een tijdje gebruik
maakte. Nu woont ze in Leiden, met een vast logeeradres in Noordwijk.
Robin en Judith zijn nog wel een tijd bezig met het
opknappen van hun huis, maar het woongenot is
nu al onmiskenbaar.

Gebruik

Voorstraat 5 en 5a

De panden zijn in de loop der
eeuwen in de eerste plaats
vooral benut als woning, waarin
soms ook nog andere werkzaamheden plaats vonden. In ieder
geval was het steeds ook een
boerderij met koeien en paarden.
In de tijd dat het vervoer van
personen en goederen voor
een groot gedeelte nog over
het water plaats vond (via het
Schie naar Leiden, Haarlem en
Amsterdam) woonden er vooral
beurtschippers.
Eén daarvan was Cornelis Koelewijn die twee eikenhouten
schuiten exploiteerde.

Betrokken bewoners
Robin en Judith Vuyk kochten
Voorstraat 5A in 2018 in het
volle besef dat ze hiermee aan
een langjarig restauratieproject
begonnen. Maar de resultaten
van het herstellen en blootleg-
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Historie van de panden in vogelvlucht:
• Het woonhuis is rond 1600 gebouwd; het precieze bouwjaar
		 is niet bekend. Opvallend is dat het pand in de lengte langs
		 de Voorstraat is gebouwd.
• Het achterste gedeelte stamt uit circa 1730 met als
		 bestemming koestal en dorsvloer. De verbinding tussen
		 woonhuis en stallen is rond 1750 tot stand gebracht.
• Het pand is door de eeuwen heen eigendom geweest
		 van beurtschippers en handwerkslieden die ook
		boerenactiviteiten uitvoerden.
• Bollenkweker Petrus van Eeden en daarna diverse nazaten
		 zijn eigenaar van het pand van 1884 tot 1956.
• Rond 1930 vond een splitsing van het pand plaats in 5 en 5A.
		 De panden zijn daarna verhuurd aan twee broers, beiden
		 van de familie van Rijn. Het voorste deel van de hooizolder
		 van 5A wordt geschikt gemaakt voor bewoning.
		 Dit is nu nog zichtbaar door verschillende daken.
		 Vanaf 1956 zijn de families van Rijn eigenaar van de panden.
		 Voorstraat 5 is verkocht aan Ab van der Wiel en wordt
		 nu verhuurd. Voorstraat 5A is in 2018 gekocht door de
		familie Vuyk.
• Beide panden zijn sinds 1967 geplaatst in het Register
		 van Beschermde Monumenten.
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zomerserie

Orgelconcerten 2022
Aanvang 20.15 uur

Geniet van onze Mediterrane keuken
in luxueuze entourage
Donderdag 14 juli

20.15 uur

Evan Bogerd

donderdag 24 juli

20.15 uur

Arjan de Vos

donderdag

20.15 uur

Una Cintina

28 juli

donderdag

4 augustus

20.15 uur

Arjen Leistra (N.B. in R.K. Sint Jeroenskerk)

donderdag

11 augustus

20.15 uur

Ko Zwanenburg

donderdag

18 augustus

20.15 uur

Jaco van Leeuwen
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TOEGANGSPRIJS ZOMERSERIE € 8,Vrienden Muziek in Jeroen € 6,-

www.muziekinjeroen.nl

Koningin Wilhelmina Boulevard 106 l Noordwijk
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Daarmee steunt u cultuur, erfgoed en leefbaarheid van Noordwijk Binnen.
Als welkomstcadeau’s ontvangt u een verzilverd dorpspomp-lepeltje én
het boekje ‘Wandeling door de historie van Noordwijk Binnen’.
Bovendien krijgt u elk jaar 2 magazines met unieke informatie thuisbezorgd.
Word lid, mail naar: info@deoudedorpskernnoordwijk.nl
of ga naar www.deoudedorpskernnoordwijk.nl/lidworden
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