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DE LIGHAL

Mevrouw Dien Hoope{er Beek te Voorschoten, geboren en getogen in Noord-

wijk, reageerde op de oproep in de
vorige Blauwdotter om inlichtingen over
de Lighal, in de jaren twintig gebouwd
achter de Stijntjesduinstraat. N,4evrouw
Hoope heelt in 1928. toen 7e lien )aaÍ

Op de volgende pagina afgedrukte door
mevrouw Hoope ingezonden Íoto van
rechts naar links Esther Smit, Japie
Ammeraal, Pia Duindam, Dien ter Beek
zelf, Coba Lindhout, Nellie Poortier.
Corrie ?, lvlarietje van der Luit, Krijntje
Baksteen, ?, twee nichtjes met dezelfde
naam, te weten Annie en Annie de Jong,

was, zelf in de Lighal gelegen. Ze vertelt,
dat de Lighal een initiatief was van de
Noordwijkse huisarts Hermanides, die
bij een aantal kinderen een tekort aan
weerstand constateerde dat mogelijk tot
tuberculose zou kunnen leiden. Zijn remedie was veel zonlicht en frisse buitenlucht en zo werd de half open Lighal een
Íeit. Het dagelijkse progÍamma begon
na aankomst van de kinderen 's morgens om negen uur. Er werd geen onderwUs gegeven. Wel werden er spel-

een broertje van een der nichtjes

beker melk gedronken. Na het eten was
het verplicht rusten en om vijf uur ging

jaren 20 ook al eens geplaatst.
De voetballers speelden voor Norvicus.
de voorloper van de voetbal vereniging
Noordwijk. De namen van links naar

De

Jong, Jaap Roskam, Bertje van Beelen
(zoon van de fondsbode), Japie van der

ln het midden staat directrice
mevrouw Doorneveld met haar dochtertje

Wiel.
Lydia.

VOETBALLERS
Bij het verhaal over Nagel, Jaap Exter en
De l\,4unck in de vorige Blauwdotter

stond een foto met

Noordwijkse

voet-ballers zonder naamsaanduiding.
letjes gedaan, waarvoor iedereen over Lezers hielpen ons aan enige namen,
een op de ligstoel staand lessenaartje maar Jaap Hazenoot, Piet Heinstraat
beschikte. Tussen de middag brachten 33, vond ze allemaal, nota bene in het
de moedeÍs hun kinderen warm eten, zomer-nummer van de Blauwdotter uit
's morgens en 's middags werd er een 1985. Daarin was deze foto uit eind

men huiswaarts.

rechts: Willem Rietmeyer, Jan Wassenaar, Jan van der Berg, Piet de Boer

Seinpost), Jan Geervliet, Jo Hogendam,
Arie Bouwmeester of mogelijk Hugo van

(scheidsrechter), Willem van Beelen,
keeper Blom uit Delft, Jaap van Exter,

Beelen (van hotel Noordzee), Willem
Hoek, Gerard van der Klugt.

Karel van der Berg, Niek van Beelen (van

De Lighal achter de Stijntjesduínstraat.
DE WITTE SCHOOL
Op de foto met leerlingen van de Witte

School in de vorige Blauwdotter reageerden Tineke Tegelaar-Hazenoot uit
Leiden en Ewoud Zuring uit Ulvenhout
(zoon van de vroegere schoolarts in
Noordwiik). Mevrouw Teqelaar heeft het
jaar waarin de foto is genomen, kunnen
achterhalen aan de hand van een kort

voor haar vertrek uit Noordwijk door
juffrouw Pals in haar poëzie-album geschreven versje. Het was 1942.
NEEL KLOK

Een prachtige foto op het omslag van
Blauwdotter 131 van Neeltje van Roon
(Neel Klok).

Voor de meeste mensen blijft het alleen

maar een mooi plaatje en bijna niemand die iets van haar weet. Daarom
enige toelichtjng die voornamelijk met
bijnamen te maken heeft.

Neeltje van Roon (Neel Klok) werd geboren op 25 september 1880 en stierf
op 27 maaÍ| 1956. Was de dochter van
Arie van Roon en Neeltje Duindam en
trouwde op 4 mei '1905 met Jacob Hazenoot en ze was onder anderen de moeder van Jaap Hazenoot (Jaap Neel).
Ze was de zuster van Marijtje van Duinvan Roon (Maartje Klok), die getrouwd
was met Cornelis van Duin. De kinderen
van Cees en Marijtje waren onder an-

deren Cees van Duin (Cees
MarUe),

van

Klem en Dirk van Duin (de Drol), Arie
van Dujn (de Sjors), Jaap van Duin (de

onder anderen een zoon Jaap (de Hak),

Rijkaard / de Miljonair), Jan van Duin (de

zeggen.

Zwingel), Hugo van Duin (de Krekel) en
Leen van Duin (de Kriek) en van al die
kinderen was Neel Klok uiteraard een

Verder was ze de zuster van Jan van

die ook tante tegen Neel Klok moest

tante.

Roon (Jan de Bul) en de zuster van
Grietje van Roon (Griet Klok). Grietje
was getrouwd met Pieter van Beelen

Oók was ze de zuster van Jansje van
der Wiel-van Roon, die getrouwd was

en de tweede keer getrouwd met Janus
Plug (de Prikke0. Uit het huwelijk van

met Janus van der Wiel (Janus de Nute).
De kinderen van Janus en Jansje waren
onder anderen Cees van der Wiel (Cees

onder anderen Arie van Beelen (de
Daddie) en Jaap van Beelen (de Loe)

Klok), Arie van der Wiel (de Abel) en

geboren, die ook weer tante tegen Neel

Cornelia van der Wiel, die getrouwd was
met Jaap Vink (Jaap Loos). Van de kinderen van Janus en Jansje was Neel
Klok óók een tante.
Ze was ook de zuster van Arie van Roon
(Aai Giel), die getrouwd was met Marietje
Hogervorst. Arie en Marietje hadden

Pieter van Beelen en Grietje werden

Klok moesten zeggen.

Tot slot was Neel Klok haar vader Arie
van Roon een broer van Jan van Roon
(Jan Gebakke).

Als u nu nog niet weet wie Neeltje van
Roon (Neel Klok) was, dan kan ik u ook
niet verder helpen.
Cees van der Niet, Katwijk.

HUIS T=R DUIN

Hotel Huis ter Duín direct na de bouw, gezien door de bríl van de tekenaar
Lutgens.

HUIS TER DUIN í885 .2004
ln de Blauwdotterzaal van het museum is deze zomer te zien hoe de badplaats
Noordwijk zich heeft ontwikkeld. ln een goede honderd jaar van een klein en arm
vissersdorp tot een gerenommeerde toeristenplaats. Veel van het materiaal, zoals
foto's en documenten, zijn voor de expositie ter beschikking gesteld uit de archieven
van het Huis ter Duin en van mevrouw Anne l\/arie Tappenbeck. Het tijdelijk voorhanden hebben daaryan geeft ons de gelegenheid deze aÍlevering van De Blauwdotter geheel in het teken van Huis ter Duin te plaatsen. Een Huis ter Duinnummer.
Wie de genoemde expositie heeft gezien zal beseffen dat we voor dit nummer maar
een klein deel van wat aanwezig is kunnen afbeelden. Er is gepoogd enkele hoogteen laagtepunten van het Huis ter Duin weer te geven.

Huis ter Duin als hotel met een aantal villa's er omheen, met een groot stuk
duinterrein waarop de tennisbanen, een melkerij en bollenschuur beheerste het
zeedorp en was de grootste werkgever van Noordwijk. De naam Tappenbeck was
lang onlosmakelijk aan het hotel verbonden. Verscheidene generaties van deze
familie voerden de directie. ln de hoogtijdagen van de geschiedenis van het hotel
logeerden er groten der aarde. Van wereldbekende schrijvers als Thomas lvlann
tot leden van koninklijke families, zoals keizerin Soraya. Een dieptepunt vormden
de plannen tot aÍbraak in 1972 en de fatale brand in 1990. Leden van de familie
Noorlander voeren nu de directie over het herbouwde hotel. l\,4isschien iets minder
dan voorheen domineert Huis ter Duin nog steeds de badplaats Noordwijk aan Zee.
Redactie De Blauwdotter
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De inmiddels aangelegde verbinding met de stoomtram bood een riante
verbinding aan de gasten van het hotel. ln tegenstelling met de latere elektrische
tram reed de stoomtram door tot op de Koningin Astridboulevard.

Alle bagage wordt hier bij het eindpunt aan de Koningin Astridbaulevard
uitgeladen.

UIT DE NOORDWIJKER VAN 1898
lngezonden stukken. Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.
Geachte Redactiel
De lange winteravonden zijn weer voorbijgesneld. lvlet den zomer breekt ook weer

nieuw leven aan voor onze plaats. Alles leeft weer op, overal ziet men weer
vreemdelingen de hotels, pensions, particuliere woonhuizen en villa's betrekken.
De leveranciers rennen af en aan, ieder doet zijn best, werkt mede, niet alleen in het
belang der vreemdelingen die hier intrek nemen, maar ook in het eigen belang. Hoe
men de zaak ook beziet, van welke zíde men het neemt, ongetlvijfeld moet men tot
de conclusie komen, dat allen belang hebben bij het vreemdelingenverkeer alhier.
Eigenaardig is slechts, dat zU die volop het leven zoeken, Noordwijk niet als
vakantieoord opzoeken, dat integendeel zij die bepaald rust verlangen, Noordwijk
daartoe bij ieder aanprijzen. Het is dan ook bekend, hoe alles hier vermeden wordt
wat op krachtdadige uiting van het leven betrekking heeft. Het is dan ook in het
belang der gehele gemeente zorg te dragen, dat de rust, die Noordwijk op de hoogte
van thans bracht, bestendigd blijft. Daarom hebben wij er reeds zoovele malen met
ernst op aangedrongen, dat de vele draaiorgelmuziek, waarmede Noordwijk zoo rijk
bejegend wordt, in den zomer worde beperkt tot het allerkleinste minimum. Als in
den winter een dag per week gelegenheid is om draaiorgelmuziek te maken, dan
zou men toch mogen verwachten, wanneer de badplaats Noordwijk aan Zee haar
naam dankt aan de rust die hier geboden wordt, dat dan des zomers daarvoor geen
enkele dag per week beschikbaar isll! Maar wat ziet men nu? ln plaats van een dag
worden in den zomer twee dagen per week gewijd aan deze draaiorgelbeweging.
Wanneer nu zonneklaar blijkt, dat muziek niet door de badgasten wordt verlangd,
dan is de vraag, wier beantwoording wij gaarne den lezer van dit blad overlaten;
'Wordt men dan alleen daarbij gedreven door medelijden met de arme orgeldraaiers?' Het geldelijk belang van enige centen, dat door de draaiorgelmuziek
komt in de handen van de draaiorgelexploitanten, weegt dat op tegen het belang dat
men heeft om de plaats zoo rustig mogelijk te doen zijn? Moet men dan alleen
medelijden hebben met deze exploitanten en heeft men geen medelijden met de
vreemdelingen, die twee dagen per week gedwongen zijn deze muziek aan te
horen. U geachte redactie dankzeggend voor de verleende plaatsruimte.
Hoogachtend
lvlaatschappij HUIS TER DUIN

ln

1898 híelclen niet de disco's aan De Grent, maar draaiorgels de gemoederen
bezig. De gasten van Huis ter Duin ondervonden last van deze Ín het dorp spelende
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Lutgens tekende het bijgebouw dat in het duín, achter het hotel, werd gebouwd.
Deze zogenaamde Laiterie werd in de jaren zeventig ten behaeve van víllabouw
afgebroken.

Behalve hotelhouder was Tappenbeck ook bollenkweker. De bollenschuur die
híer'/oar aan de landzijde van de weg werd gezet vormde later het onderkomen
van het hotelpersoneel.
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Van links naar rechts: Bob, Wolf, Hatto, Ruud en het echtpaar Dietrich
Tappenbeck.

ln het duin, halverwege het strand

Op het strand zorgde een groep

kleedhokjes en mogelíjkheden tot

badmensen voor de veiligheid van
de baders, Huis ter Duin bood veel

kwam een badinrichting met

inwoners van het dorp werkeelegenheid, zij het voornamelijk in de
zomermaanden-
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Van dekens tot stalen balken, er ging heel wat om in het hotel.
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I.AAÏS VOOR 40 JAREN 1883 . í923
Uit de Noordwijker van í4 september í923
Het is dit jaar 40 jaar geleden dat een begin gemaakt werd om Noordwijk tot een
badplaats te maken. ln 1883 werd tot dat doel de Mij. Noordwijk opgericht. Straatwegen werden aangelegd: de Oude Zeeweg en Pickéweg waren het eerste aan de
beurt. De rustieke brug werd gemaakt, die vele NoordwUkers zich nog wel herinneren. De zogenaamde Laiterie werd toen gebouwd en twee wachterswoningen,
de een nu nog bewoond door de Íam. Hendriks en de tweede aan de Prins
Hendrikstraat naast Villa Duinhorst. Het Huis ter Duin werd gebouwd in 1885, het
bevatte toen ongeveer 30 kamers. En daartoe bepaalde het zich voorlopig. l\,4en
koesterde toen zeer grootse plannen. Een weide werd aangelegd voor de laiterie,
op de plek waar nu het Casino en de tennisbanen zich bevinden; waar het vee zou
grazen en ook gegraasd heeft. Men dacht zelfs aan een hertenkamp. Dit alles is
echter niet in vervulling gegaan. En als wij nu eens nagaan, dat uit Noordwijk
gegroeid is een badplaats van betekenis, dan kunnen wij niet anders dan met
grote waardering in herinnering brengen hen die in dezen pioniersarbeid verricht
hebben. ln de eerste plaats Burgemeester Picke, de Íeitelijke stichter van onze
badplaats, die het eerst op de gedachte kwam, dat Noordwijk aan alle voorwaarden
voldeed om een badplaats van betekenis te worden, dan aan Prof. Dr. J. van Vloten,
die in 1881 in Eigen Haard een beschrijving gaÍ van NoordwUk, het oude en fraaie
dorp, en onze landgenoten er op gewezen heeft, hoe Noordwijk in het bijzonder
geschikt was om als badplaats geëxploiteerd te worden, en de heer H. Tappenbeck
Sr., die blijkbaar de kunst verstond om landgenoot en vreemdeling te trekken.

De toekomst heeft bewezen, dat die mannen goed gezien hebben: Noordwijk is
geworden zoals wij reeds schreven, een badplaats van den eersten rang, in het
binnen- en buitenland met ere genoemd. Baedeker noemt Noordwijk dan ook'een
der schoonste Noordzeebadplaatsen'.
TAPPENBECK EN ZIJN DENNEN
Aan Wilhelm Tappenbeck is het te danken dat NoordwÍk aan Zee in het groen is
gezet. Hij was er van overtuigd dat de duinen niet alleen met helm en blauwe

zeedistels begroeid moesten zl)n en zaaide om die reden allerlei planten in
het duingebied rondom het hotel. Volgens ingewUden zou Noordwijk daar de
teunisbloem en de boksdoorn aan te danken hebben. Dennen echte( speciaal de
Oostenrijkse den, waren zUn favoriete bomen. Hij plantte er duizenden in de duinen
aan de landzUde van zijn hotel. Daarnaast bood hij ze in De Noordwijker te koop aan

en kwamen ze op deze wijze ook verder in en rond het dorp te staan.

De

dennenscheerder, hoewel maar een nietig insect, betekende in het midden van de
vorige eeuw het einde van vrijwel al dit groen.
TC KOOP:
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Een klein legeije koks zorgde
dat er heerlijke hapjes op het
menu stonden.

Voor het hotel qenieten qasten van
de zon en het uítzícht op zee.

De hoofdingang lag aan de landzijde. Na een kort of langer verbvf verlieten
de gasten hier weer het hotel.
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Noordwijkse bedrijven, met namen die ons ook nu nog verÍrouwd in de oren
klinken.
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Gasten hoefden het hotel niet te verlaten voor avondlijk vermaak. Onder leiding
van John Krístel bezat men later een eigen huisorkest.

't6

Eten in het Huis ter Duin, een avondje uit!

17

vfu.
Rudolf Tappenbeck ontwierp voar het hotel tal van reclame-uitingen. Veel van
zijn ontwerpen zouden in deze tijd nog toegepast kunnen worden.

18

ln Huis ter Duin werd je nog als gast behandeld. Er stond altijd wel een
personeelslid voor je klaar.
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ln de jaren voor de Tweede Wereldoorlog verbleef het koninklijk gezin van
Belgié noeal eens in Noordwijk. Eerst in het Huis ter Duin, later werd ter
hoogte van het huidige Zuiderbad een paviljoen voor hen gebouwd.
I
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UIT DË NOORDWIJKER VAN í937
í887 - Huis ter Duin . í937
Zaterdagmorgen is de herdenking van het so-jarig bestaan ingezet met een daad
van pièteit jegens den grondvester van Huis ter Duin. De directie en familieleden
werden door het personeel uitgenodigd in den Hall van het Grand Hotel, waar
namens hen en bij monde van de heer C.H.Polm een bronzen borstbeeld van de
heer Heinrich Tappenbeck werd aangeboden. Deze buste, vervaardigd door mej.
Marianne Gobius te Voorburg, werd onthuld door de dochter van de stichter,
mevrouw Leonhardt Tappenbeck, die steeds een werkzaam aandeel heeft gehad
in de ontwikkeling van het hotel. Als vertegenwoordiger van het personeel wenste
C.H.Polm de directie geluk met deze heuglijke gebeurtenis en sprak de hoop uit,
dat het Huis ter Duin mocht blijven groeien en bloeien. De buste ging vergezeld van
een Íraai bewerkte perkamenten oorkonde, waarop de namen van de schenkers
stonden vermeld.
De heer WolÍ Tappenbeck dankte namens de directie en aanvaardde namens haar

het geschenk. Hij nodigde het personeel tot een herdenkingsfeest op dinsdag 22
juli in het Casino. Verder wachtte de directie nog een andere verrassing en wel de
uitnodiging door de gasten om in de conversatie-zaal te verschijnen. Aldaar werden
bij monde van Jonkvrouwe Van den Brandeler-Weyers drie antieke tabakspotten
aangeboden, die 300 jaar geleden te Delft zUn vervaardigd. Een album met handtekeningen van de schenkers vergezelde dit geschenk. Als een bijzonderheid mag
hierbij worden vermeld. dat de moeder van de spreekster reeds 25 jaar achtereen
gaste is van het Huis ter Duin. Dra was ook het muziekkorps Echo der Duinen,

gealarmeerd door een der gasten, aanwezig, dat een serenade bracht en verder
zorgde, dat er een vrolijke stemming kwam. ... De burgemeester (Van de Mortel)
vroeg als eerste spreker het woord en sprak ongeveer als volgt: 'Waarde gastheren. ln de allereerste plaats moet ik U prijzen voor de goede gedachte ons uit te
nodigen aan te zitten aan deze disch, voor welke uitnodiging ik U ook zeer er
kentelijk ben. De reden daarvoor is niet te zoeken in de keur van spijs en drank, die
gij als goede gastheren ons zult voozetten. Neen, zij is dieper te zoeken en wel in
het mede-herdenken van het so-jarig bestaan van Huis ter Duin. Vijftig jaar Huis ter
Duin is een hele tijd. U beiden, noch ik, weten hoe 50 jaar geleden Noordwijk er uit
zag. We zullen het ook niet weten hoe 't er over 50 jaat uiI zal zien. l\y'aar we zijn
thans gekomen bij een mijlpaal, die wat betekent, die groots is en waarmede wij U
van harte-gelukwensen. Wat mij heeft geÍrappeerd, is de ontwikkeling van Huis ter
Duin. Oorspronkelijk is het 't idee geweest van uw grootvader en andere Íamilieleden
(althans zoo stel ik het mij voor) een hotel te stichten om commerciële redenen.
lvlaar ik weet, dat de Íamilie, die uit Bremen afkomstig is, altijd er op uit is geweest
om de badplaats tot ontwikkeling te brengen.'
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voor
was van mening dat het strand tot aan de waterlijn bij het hotet hoorde. Naar zijn
gevoel mocht het gewone volk daar niet eens op lopen, taat staan er op gaan
liggen. Uiteindelijk moest de rechter er aan te pas komen.

22

Terwijl de kinderen zich onder toezicht vermaken, laten de ouders zích op de

foto zetten.

'/

/'

Noordwijk aan Zee (lees: Huis ter Duin) vormde, naar de mening van de
directie, het middelpunt van West-Eurcpa.

23
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Auto-evenementen, met het hotel als punt van sl€rt en aankomst, trokken
jarenlang veel bekijks. Met name de Tulpenrally was een begrip.

._{.,
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JUB!LEUM WOLF TAPPENBECK
Bij het 2s-jarig jubíleum van Woff Tappenbeck hield een onbekende
spreker (burgemeester Van Berckel?) een gloedvol betoog. Zijn
spiekbriefje is bewaard gebleven. Als het de burgemeester was, is zijn
aardeel over politiek en ambtenaren niet erg vleiend. Za zie je maar weer,
krítiek op de politiek en de ambtenaren is van alle tijden.

Geachte Directie
Voorjaar 1887 klonken in ons dorp hamerslagen en truffelgeklik bij den bouw van
twee voor Noordwyk zeer belangryke gebouwen, het Raadhuis te NoordwUk-Binnen
en een badhuis aan Zee. Beide bouwwerken waren sprekende bewyzen van moed
en ondernemingsgeest. Boven den ingang van het Raadhuis beitelde men de
letters S.P.O.N, welke op Romeinsche wyze aanduiden: 'De Raad en het volk van
Noordwijk'. Het badhotel noemde men eenvoudig en waar'Huis ter Duin'en droeg
daardoor een juister benaming dan het Raadhuis.
Sindsdien zijn vyftig jaren verstreken, het eerste met 'll3 en het laatste ruim 33 maal
in inhoud toegenomen. Deze onevenredige uitbreiding zal jeder Noordwyker veÈ
heugen, al is het alleen al omdat het gemeentebestuur kans ziet met minder dan
het honderdvoudige aantal ambtenaren het bestuursapperaat gaande te houden
dan in 1887. Uw eigendommen zyn een veilig natuurreservaat in onze gemeente,
een bolwerk tegen den van het Noorden komenden vloed van opeengepropte
huisjes. Gij verrykte onze flora en maakte de huisvesting van gevederde zangers

mogelyk. Voorts bracht gy ten koste van tienduizenden guldens bekendheid
mede aan onze mooie badplaats tot ver over de landsgrenzen. lvlet U groeide ook
Noordwijk op als een badplaats van standing. Naar het schijnt heeft Noordwijks zee
en duin een magisch aangrypingsvermogen op onze burgemeesters. Onverschillig
of hun wieg stond in Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht of Brabant, zy besteedden hun
beste krachten aan den bloei der geaccidenterde gebieden en geen hunner heeft
by zooveel andere zorgen, de peilschaal van welstand uit het oog verloren. By deze
mijlpaal past het ons hen daarvoor zeer erkentelijk te zyn.
Familie Tappenbeck, als Noordwyker ben ik trotsch op Uw werk, moge het steeds
onder Uwe leiding bloeien tot bevrediging Uwer arbeid en tot welzyn van onze
mooie gemeente.
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Een boottochtje op zee is van alle tijden. Ooit met de boot van Jan Bas Cramer
nu neemt Jo van der Lippe de badgasten in de boot.

Huis ter Duin was lang een wereldje op zich. De gasten vermaakten zÍch de
hele dag ín en om het hotel en kwamen nauwetijks in het dotp.
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OORLOGSJAREN 1940-1945IN HET HUI§ TER DUIN
De Tweede Wereldoorlog is aan Huis ter Duin niet ongemerkt voorbijgegaan. Zo
werden reeds bij de mobilisatie in 1939 Hollandse soldaten in het hotel gelegerd.
Bijgaande foto laat zien hoe dat in zijn werk ging. Het zal voor de directie niet
eenvoudig geweest zijn, naast de soldaten ook nog gasten te ontvangen. Na de
capitulatie en het ontbinden van het Nederlandse leger werd Huis ter Duin gevorderd door het Duitse leger. Het werd in de oorlogsjaren als Wehrmachtsgaststàtte
in gebruik genomen. Hoe het daar in die jaren toeging is goed te zien in de film De
soldaat van Oranje. Een deel van de opnamen voor de Íilm werd in en rond het hotel
gemaakt. ln het kort gezegd vermaakten de Duitse officieren er zich met drank en
vrouwen.
Na de bevrijding was er een wisseling van de wacht. De Duitsers verdwenen en
werden opgevolgd door de Canadese bevrijders. De bekende Noordwijkse kapper
Henk Smit dreef in die tijd een kapsalon in het hotel. l\y'eer dan een jaar na de oorlog
kwam de familie Tappenbeck weer in het bezit van het Huis ter Duin.
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UIT DE NOORDWIJKËR VAN 26 APRIL EN 17 MEI 1946
DE ZAAK-TAPPENBECK
De zuiveringsraad voor de Hotel-, Café-, Restaurant-, Pension- en Aanverwante
Bedrijven heeft geen termen aanwezig geacht eenige maatregel op te leggen. De
beschuldiging hield in, dat de directeur tijdens de bezetting een Wehrmachtsverkehrslokaal heeft geëxploiteerd in verschillende te Noordwijk aan zee gelegen
perceelen en dat hij zich beijverd zou hebben zijn gasten spijzen en dranken, welke
in den normale handel niet meer te verkrijgen waren, voor te zetten tegen hooge
prijzen. De Zuiveringsraad heeft overwogen dat aannemelijk is, dat in de wUze van
den bezetter een zekere druk is uitgeoefend om een Wehrmachtsverkehrslokaal
in Noordwijk te openen, doch niet een dusdanige pressie, dat de Directie zich
onmogelijk, tenzij met levensgevaar, aan de exploitatie kon onttrekken. De Raad
heeft aanvaard het verweer, dat de beschuldigde Noordwijk aan Zee grootendeels
voor den ondergang, immers voor afbraak en uitbraak, heeft weten te behoeden en

dat hij kan geacht worden het Nederlandsch belang te hebben gediend. Het was
voor hem zaak om op zijn post te blijven.

De Raad meent dat de Directie eenige fouten heeft gemaakt om namelijk een
pension (Verloop en later Sans Soucis) te huren in plaats van zich door de
Duiischers een perceel te doen aanwijzen en door de installatie van den NSBburgemeester (l\,4usegaas) bij te wonen, doch de Raad erkent, dat de beschuldigde
zich in dwangpositie bevond en moest kiezen iusschen het huren van een perceel
en het op zich laden van een odium, dat hij ten bate van de Duitschers een caférestaurant exploiteerde in een te zijnen behoeve van een Nederlander gevorderd
pand.

De Raad acht bewezen, dat in het Wehrmachtsverkehrslokaaal 'zwarte'consumpiies te krijgen waren, doch ook voor Nederlanders en niet alleen voor'niet goede'.

Bewezen werd voorts geacht, dat beschuldigde van de vooffaden van Huis ter
Duin gedeelten heeft afgestaan ten behoeve van onderduikers en van Noordwijkse
kinderen en dat de wijnen van Huis ter Duin in belangrijke mate van inbeslagneming zijn gered.
Tenslotte neemt de Raad aan, dat het bedrijÍ geen grooten omzet opleverde, zoodat
de Directie den Staat tegenover den vijand niet heeft benadeeld en geen
Nederlandsch belang heeft geschaad. Daarnaast is een groote partij linnengoed
aan een ziekenhuis en zijn er 600 dekens aan het Roode Kruis geschonken.
Na tien maanden huisarrest van de beschuldigde meent de Raad dat dit en het
beheer van hotel Huis ter Duin kunnen worden opgeheven.
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Het Huis ter Duin zoals de dorpsbewoners er tegen aan keken. Je
stap op het terrein te zetten.

duide geen
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Aan de zeezijde zag het hotel er heel anders uít. Met ligweiden, terrasse/'r en
uitgebouwde serres bood het een levendig aanzien.
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UIT DE NOORDWIJKER VAN 2 AUGUSTUS 1952
NOORDWIJK GEZIEN DOOR EEN DUITSE BRIL

ln een Drlsseldorfse krant troffen wij het volgende artikeltje aan dat Noordwiik
bezingt in verschillende toonaarden en het leek ons niet onaardig om onze lezers dit
stukje poëtisch proza voor te leggen:
Alles is hier vol zand, mijn haar, de chocolade, de lipstick, waarvan de schroeÍsluiting krast, alleen de schrijfmachine zit nog niet vol zand en zo kan ik dus
berichten, dat ik in Noordwijk ben. Aan de zee. Wanneer ik niet zeker wist dat
Noordwijk aan de Hollandse kust lag, dan zou ik geloven nog in Duitsland te zijn.
Duitsers, waarheen men ook kijkt, pardon luistert, want de zon heeft voor een
eenheids-uniform gezorgd. Ook de jeugd van Duitsland heeft de blonde Hollandse
kust ontdekt. ... De Duitse super teenager Sabine Sinjes bracht haar vacantie in
Noordwijk door en verblijft met haar begeleidster in een hotel, dat naar Hollands
beroemdste schilder is genoemd. ... Haar chaperonne, een geblondeerde van
midden 40, let er streng op dat Satrientje koste wat kost kinderlijk doet. Zo wil het
filmpubliek dat. Met sokjes, een overgooiertje en kleine vlechtjes stoeit de 16-jarige
wat rond met kinderen. Zij woonde, bij wijze van heel, heel erge uitzondering en
goed bewaakt, de verkiezing bij van miss Noordwijk. Twaalf meisjes meetten zich in
deze strijd. Hollandse meisjes. ZU waren voor dit doel uit de stad gekomen, met
uitzondering van een kamermeisje uit NoordwUk. Maar de droom van de kleine en
blonde Brigitte, van kamermeisje tot schoonheidskoningin, ging niet in vervulling.
Een mannequin snoepte haar het begeerde gouden badpak voor de neus weg.
Wat Sabine is voor de jongeren is Soraya voor de ouderen. ln gezelschap van
haar moeder zoekt zij ontspanning aan de kust. Zij huurden voor meerdere weken
kamers in het exclusieve Huis ter Duin... Het vorig jaar was ex koningin Marie Jose
in het Huis ter Duin, volkomen onopgemerkt. En koningin Juliana zei van dit hotel:
'Het is hier zo aangenaam omdat hier zich niemand omdraait om naar een ander te
kijken.'..
Het is goed toeven in een badplaats. Daarvan was ik eerst met recht overtuigd,
nadat ik de burgemeester had opgezocht. Gekleed slechts in zwembroek en

zegelring werd

hij aan me voorgesteld. Hij brengt zijn vacantie ter

plaatse

door.'Waarom naar den vreemde gaan wanneer Noordwijk zo dichtbij ligt?' En zo
heeft hij zijn burgemeesterswoning gesloten, het personeel vacantie gegeven en
zich met vrouw en kinderen in het duurste hotel ingekwartierd. lk zou willen, dat ik
burgemeester was van een Hollandse badplaats!
Voordat mijn schrijfmachine ook nog vol zand komt scheid ik van hier, in de
overtuiging dat ik mij nuttig heb gemaakt. De Duitsers wil ik een trucje nog
verklappen, hoe men een haring nuttigt. Men pakt de glibberige vis bij de staart,
wentelt hem door de gesnipperde ui en laat hem, de blik naar de hemel gericht,
door de keel glijden.
Noordwijk is goed voor de verbroedering van de volken.
Elfrun Jacobs
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HUIS TER DUIN HEEFT ZIC}I.Z§,IF OVERLEEFD
DE SLOOP VAN HUIS TER DUIN
Noordwijk - Vanavond 21 juli 1972 staat het internationaal beroemde Huis ter Duin
nog eenmaal in het licht van illuminatie en vuurwerk. Dan valt - zij het over een paar
maanden - definitief de duisternis, want het hotel, dat vandaag het Bs-jarig bestaan
gedenkt, gaat dicht en wordt gesloopt. 'Maar als we dan toch sterven, dan doen we
dat met opgeheven hoofd', zo motiveert directeur Van Leeuwen dit jubileum. Want
Huis ter Duin, dat in de loop derjaren talloze beroemde gasten mocht verwelkomen,
onder wie de koninklijke familie, valt deÍinitief onder de slopershamer. Het huurcontract loopt per 30 september af en pogingen van de EMS de overeenkomst met
Pakhoed Holding met nog een jaar te verlengen, hadden geen resultaat.
l\,4aar vandaag wordt er nog feest gevierd, 's middags met een receptie, een

maniÍestatie van oude klederdrachten uit Noordwijk en

's avonds illuminatie

en

vuurwerk.

Hotel Huis ter Duin werd in 1887 in gebruik genomen. Begonnen werd met dertig
kamers met petroleumverlichting, wat destijds zeer modern was. Ook kon de
gasten een eigen strand worden aangeboden. Vrij kort daarna, in 1890, had al de
eerste uitbreiding plaats en in de jaren daarna werd het hotel steeds verder

uitgebouwd.

ln deze expansiedrift viel ook het eindstation van de

stoomtram

Leiden-Noordwijk.... Een opmerkelUke gebeurtenis was ook de aanleg van een
parkeerterrein voor automobielen (in 1914) en de eindstrijd van de Daviscup
Europese zone in 1925....
'Dit gebouw heeft zichzelf overleefd', zegt directeur Van Leeuwen. 'Dit kan eenvoudig
niet meer en daarom moeten we groot genoeg denken om het roer om te gooien.'

Huis ter Duín zoals het nog maar een paar maanden te zien is.
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Ook het nieuwe Huis ter Duin, nu onder directie van de familie Naorlander,
bepaalt nog steeds het gezicht van de badplaats Noordwijk aan Zee.
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ONTHULLING MONUMENT RUDOLF TAPPENBECK

ZaÍedag jl. heeft Peter Tappenbeck aan
het uiterste Zuidpunt van de Koningin
Astridboulevard het monument onthuld,
dat geplaatst is ter nagedachtenis van
zijn vader, de heer RudolÍ ïappenbeck,
in leven directeur van Huister Duin en in

doen voortleven. ln het

bijzonder

wel een woord van waardering voor prof.
Wenckebach, die een kunstwerk heeft
geschapen dat de hoogste waardering
verdient.
Het monument staat op een stenen
1944 gestorven in het concentratiekamp voetstuk. Het is een bronzen zuil van

Neuengamme. Dr Vöute uit Den Haag, ongeveer acht meter hoogte, waarop
die als medegevangene eveneens in een meeuw als symbool van vrijheid
Neuengamme verbleef, heeft het laatste haar vleugels uitslaat. Het vierkante
contact met Rudolf Tappenbeck gehad onderstuk draagt een drietal symbolen.
en op zijn initiatief is het gedenkteken tot Het zwaard en de weegschaal als het

stand gekomen. Onder aanwezigheid symbool van het recht. verder de spiegel
van vele autoriteiten en inwoners van als het zeer oude symbool van de
Noordwijk - wij merkten onder meer op wijsbegeeÍte en tenslotte een radiolamp
de familie Tappenbeck, de wethouders om aan te tonen de grote verdienste van
J. van Leeuwen en G. Vogelaar en ge- de heer Tappenbeck voor het radiowezen

meentesecretaris B. lke - gaf dr Vóute, in ons land, speciaal waar het betreft de
staande aan de voet van het monument, uitbreiding van de korte golf.
een korte tevensbeschrijving van dit
slachtoffer der Nazis en schetste diens
veÍdiensten aan land en volk bewezen.
Daarna nodigde hij de 1o-jarige zoon
van de overledene uit het doek te verwijderen. Wethouder Vogelaar merkte op
dat het gemeentebestuur ten volle on-

derschrijft, wat reeds meermalen van
hem is gezegd en geschreven. dat wij in
Rudolf Tappenbeck een der beste burgers van NooÍdwijk hebben verloren,

aan wie de badplaats veel dank ver
schuldigd is. Maar hoog boven zijn verdienste voor de badplaats Noordwijk,
staat zijn verdienste voor de Vaderlandse
zaak. ln de strijd voor vrijheid en recht is

hij gevallen, het beste gevende wat hij
bezal:. ziin leven. Nadat nog een vriend
van de overledene enkele woorden had
gezegd, bracht de heer W. Tappenbeck,
in naam van zijn schoonzuster, hartelijk
dank aan allen die meegewerkt hebben
om de nagedachtenis van zijn broer te

Het monument ter nagedachtenis
van Rudolf Tappenbeck aan de

zuídzijde van de Kon. Astridboulevard.
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