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12,50 euro per jaar - 15,00 euro per jaar buiten Noordwijk
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Over schenkingen, erfenissen en legaten:

Heeft u wel eens overwogen om ons Genootschap Oud-Noordwijk geld of goederen te schenken,
of ons in uw testament op te nemen? De fiscus heeft ons volledige vrijstelling van successie- en
schenkingsrechten verleend. Schenkingen kunt u fiscaal aftrekken onder bepaalde voorwaarden.
Neem hierover contact op met onze penningmeester Hennie van der Zalm: Tel. 071-3613646 of
per email penningmeester@g-o-n.nl. Kijk ook op onze website www.museumnoordwijk.nl Indien u
overweegt om ons in uw testament op te nemen kunt u voor een kort oriënterend gesprek met een
notaris of het stellen van algemene vragen gratis terecht bij: Notariskantoor Noordwijk Telefoon
071-3640100 of email info@noordwijknotarissen.nl

Openingstijden Museum Noordwijk 2010
Onze wisselexposities zijn:
Cor Alons, veelzijdig vernieuwer: Van HAAGSE STIJL tot het NIEUWE WONEN
Van 10 april t/m 26 september, dinsdag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 uur, zondag 14.00 tot 17.00 uur.
Van omslagdoek tot schoudermantel Goed-vast
Van 6 november t/m februari. 2011, dinsdag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 uur, zondag 14.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden Streekmuseum Veldzicht 2010
zaterdag en zondag van 14.00 -17.00 uur.
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Van de bestuurstafel

De oproep in de Blauwdotter om filmmateriaal
heeft veel opgeleverd. Het filmmateriaal wordt
door de filmploeg, Leo Hazenoot en John
Thijssen, gecontroleerd op bruikbare Noordwijk
beelden. Het is, al met al, een hele klus waar met
enthousiasme aan wordt gewerkt. De bewegende
beelden bij de exposities, zoals nu met “Op school
in Noordwijk”, worden door het publiek zeer
gewaardeerd.

Anton Kors

Van de Stichting Vrienden Museum Noordwijk
hebben we ook weer goed nieuws te melden.
In de maanden oktober en november heeft de
Stichting Vrienden Museum Noordwijk een
drietal schilderijen aangekocht. Een schilderij van
Wijsmuller en twee van Daniël Noteboom; een
rijke aanwinst voor het museum.
Dit is onze laatste bijdrage aan de Blauwdotter
voor 2010.
We wensen alle lezers van de Blauwdotter alvast
heel prettige kerstdagen en een gezond 2011 toe.
Voor het actuele nieuws over het Genootschap
“Oud Noordwijk” kunnen we onze website
aanbevelen zie:
www.g-o-n.nl of www.museumnoordwijk.nl of
www.streekmuseumveldzicht.nl.

Daniël Noteboom

Onze zomerexpositie over Cor Alons “van Haagse stijl
tot het Nieuwe Wonen” is erg goed bezocht. We kunnen
merken dat de inspanning die geleverd wordt om de
exposities naar een hoger niveau te tillen resultaat
afwerpt. Ook de huidige expositie “Op school in
Noordwijk” is daar weer een goed voorbeeld van. Het
bezoekersaantal van deze expositie tot nu toe is zeer
bemoedigend.
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Winkelen in Noordwijk
Middenstand en detailhandel in Noordwijk, 1750-1975

Deel 2

Koen van Wijk

Rond het midden van de negentiende eeuw veranderde de winkelnering voor veel Noordwijkse
handelaren van een bijzaak naar hoofdzaak. De detailhandel verplaatste zich van de voorkamers
naar winkelpanden.
De groei van het aantal inwoners van het dorp en
de algemene welvaartsgroei, hoewel nog zeer
ongelijk verdeeld, zorgden voor een relatief snelle
stijging van het winkelaanbod. De grootste
concurrentie voor de winkeliers in Noordwijk was
daardoor niet meer afkomstig van de winkeliers in
Leiden, maar van de collega’s uit het eigen dorp.
Dit was ook terug te zien in de verhouding tussen
de advertenties van Noordwijkse en Leidse
winkeliers in de plaatselijke krant. Daarnaast
adverteerden Noordwijkse winkeliers in deze
periode ook in toenemende mate in aparte
reclamefolders. De industriële productie in de
levensmiddelen- en kledingsector en het ontstaan
van
merkartikelen
maakten
dat
de
vakbekwaamheid van de winkelier langzaam
maar zeker minder belangrijk werd. Uit
concurrentieoverwegingen
hielden
veel
middenstanders hun winkeltje tot ’s avonds laat
open.
Terwijl
de
arbeidstijden
van
kantoorbedienden en arbeiders in de decennia
rond 1900 steeds meer aan banden werden
gelegd, mochten winkels onbeperkt open zijn. De
lange dagen van de winkeliers maakte dat de
kinderen van de detailhandelaren vaak moesten
helpen in de winkel, bij het opnemen van
bestellingen of het bezorgen van goederen. Het
bezorgen van producten door de winkeliers kwam
nog tot in de jaren ’70 van de twintigste eeuw
veelvuldig voor. Het ging daarbij voornamelijk
om producten uit de voedings- en
genotmiddelensector, zoals de zuivel- en de

aardappelen, groenten en fruitbranche. Maar ook
de kruidenier, broodbakkers en zelfs slagers en
slijters brachten hun waar vaak zelf rond.
Naast de collega-winkeliers ondervonden de
detailhandelaren in Noordwijk concurrentie van
de verbruikscoöperatie. De verbruikscoöperatie is
hier te lande nooit erg sterk geweest. In GrootBrittannië, België en Duitsland konden deze vaak
socialistische organisaties een veel groter deel van

Coöperatieve Verbruiksvereniging
‘Door Samenwerking Sterk

de markt veroveren. Toch groeide de
verbruikscoöperatie ook in Noordwijk na 1930
uit tot een steentje in de schoen van de
plaatselijke middenstand. De Noordwijkse
katholieke vakbeweging, een plaatselijke afdeling
van de Rooms Katholieke Volksbond, richtte
begin
jaren
’30
de
Coöperatieve
Verbruiksvereniging ‘Door Samenwerking Sterk’
op, begonnen in een pand in de Voorstraat en
later verhuisd naar de Molenstraat. De coöperatie
werd opgericht om de leden te beschermen tegen
het ongebreidelde winstbejag van de particuliere
detailhandel, om de kwaliteit van de producten te
garanderen en om de leden jaarlijks dividend uit
te keren. Met de kwartjes die de Noordwijkse
arbeiders wekelijks bij hun contributie legden,
groeide deze coöperatie uit tot een kapitaal bedrijf
met een omzet van verscheidene tonnen per jaar.
Naast deze kruidenierswinkel bestond er ook een
coöperatieve broodbakkerij, ‘De Verbetering’, die
al vanaf de oprichting van de katholieke bond, op
12 maart 1912, actief was.Een andere bedreiging
voor de zelfstandige middenstand, het
grootwinkel- en filiaalbedrijf, trof Noordwijk, in
vergelijking met grote(re) steden en in mindere
mate met andere dorpen, vrij laat. Pas in de jaren
zestig en zeventig van de twintigste eeuw kregen
vooral de middenstanders in de kleding- en de
levensmiddelensector voorzichtig te kampen met
het verschijnsel van gespecialiseerde winkelketens
(in 1973 was nog 73 procent van de in Noordwijk
gevestigde winkels een eenmanszaak). In de
grotere steden ondermijnden winkelketens de
zelfstandige winkeliers al vanaf het begin
twintigste eeuw. Naast warenhuizen, zoals Vroom
& Dreesmann, de Bijenkorf en de uit de Franse
Bazars voortgekomen Galeries Modernes, waren
ook winkelketens in de voedingssector
(bijvoorbeeld Albert Heijn, De Gruyter, Zijlstra
en Simon de Wit) succesvol in steden als Den
Haag en Rotterdam. Het kleine Noordwijk
vormde tot ver in de twintigste eeuw geen
serieuze markt voor dergelijke ondernemingen.
De vestiging van winkels als HEMA, Digros en
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Kruidvat in Noordwijk in het derde kwart van de
twintigste eeuw werd ambivalent ontvangen door
de gevestigde winkeliers. Enerzijds trokken
dergelijke ondernemingen meer publiek naar de
winkelstraten van Noordwijk, anderzijds
betekende
het
ook
een
enorme
concurrentietoename. De zelfstandige winkeliers
konden niet opboksen tegen de schaalvoordelen
van de winkelketens. Voor veel klanten gaf de
prijs de doorslag boven het persoonlijk contact in
de winkel. Bovendien waren supermarkten en
warenhuizen voor veel klanten aantrekkelijk
doordat verschillende winkels onder één dak
waren verenigd.
Geografische ligging

Een terugkerend thema in de Noordwijkse
historiografie is de scheiding tussen Noordwijk-
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Drogisterij Baalbergen in de Hoofdstraat.
Binnen en Noordwijk aan Zee, tussen ‘binders’ en
‘zeeërs’, tussen ‘torentrekkers’ en ‘vingerbijters’.
Geen ander dorp in Nederland kent een dermate
sterke segregatie, waarbij de scheiding tussen
Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee
ruimtelijk duidelijk herkenbaar is door het
geografische hoogteverschil. De dorpskernen
werden met elkaar verbonden door de ‘Brelofter
wegh’, nu Nieuwe Zeeweg/Schoolstraat. De
verschillen tussen de beide dorpskernen werden
voornamelijk veroorzaakt door godsdienst en
beroep en ze werden door de geografische
scheiding gemakkelijk in stand gehouden. De
bewoners van Noordwijk aan Zee zijn van
oorsprong vissers met een protestants-christelijke
achtergrond. In Noordwijk-Binnen vond men
vooral werk in de bloemen, bollen- en
kruidenteelt en was men overwegend rooms-

Foto archief: Arie Barnhoorn SR

katholiek.
Deze ruimtelijke scheiding heeft tot ver in de
negentiende eeuw vermoedelijk weinig gevolgen
gehad voor de situering van het winkelaanbod.
Pas met de ontwikkeling van Noordwijk aan Zee
als badplaats vanaf het laatste kwart van de
negentiende eeuw ontstond er een duidelijk
verschil tussen de detailhandel in Noordwijk aan
Zee en Noordwijk-Binnen. Terwijl het
winkelapparaat in Noordwijk-Binnen haar
buurtverzorgende functie behield, openden in
Noordwijk aan Zee steeds meer winkels met een
recreatieve/toeristische functie de deuren. De
toeristen die in de vele hotels en pensions
verbleven, vormde een stimulerende factor voor
de ontwikkeling van een nieuw winkelapparaat,
welke grotendeels een seizoenskarakter droeg.
Het aanbod en het assortiment in Noordwijk aan
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Zee werd veelzijdiger: men vond er
souvenirshops, maar ook antiekzaakjes en kleine
boetiekjes met verfijnde delicatessen vestigden
zich in de badplaats. Dit maakte van Noordwijk
echter geen luxe winkeldorp. Waar het Haagse
winkelapparaat,
met
de
Passage,
de
Wilhelminagalarij aan de Heulstraat en Maison
de Bonneterie, een belangrijke trekpleister
vormde voor de badplaats Scheveningen, werden
de winkels in Noordwijk gekenmerkt door een
ondersteunende functie. Het was de badgasten in
Noordwijk immers niet te doen om ‘te zien of
gezien te worden, maar om ’t zomernatuurgenot
te smaken in een vriendelijke landstreek en onder
den verkwikkenden adem der zee’.
In de twintigste eeuw ontwikkelde zich in de
Hoofdstraat de belangrijkste winkelconcentratie
van Noordwijk aan Zee. De Hoofdstraat vervulde
een duidelijke dubbelfunctie: ze vormde het
voorzieningsniveau voor de toerist én voor de
Noordwijkse consument. Daarnaast waren
kleinere winkelgroepen te vinden in de
Schoolstraat en de Piet Heinstraat. Na de Tweede
Wereldoorlog
werden
nieuwe
(buurt-)
winkelcentra gebouwd in onder meer de Prins
Bernardstraat, de Albert Verweystraat (1958) en
aan het Vuurtorenplein (1964). De eerste twee
concentraties hadden met levensmiddelen-,
tabak- en groentewinkels een buurtverzorgend
karakter. De winkels aan het Vuurtorenplein
waren sterk toeristisch georiënteerd: naast een
aantal souvenirwinkels en cafetaria werden er
vooral kleine duurzame consumptiegoederen
verkocht, afgestemd op het toerisme, zoals fotoen sportartikelen, schoeisel en kleding. Samen
met de Hoofdstraat vormde het complex aan het
Vuurtorenplein de twee winkelcentra die met hun
allure en branchesamenstelling de toerist dienden
aan te spreken.
In 1966 was ruim 2/3 van het aantal
winkelvestigingen in Noordwijk aan Zee – 157 in
totaal – gesitueerd in deze duidelijk
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onderscheidbare winkelconcentraties. Dit was wel
anders in Noordwijk-Binnen. Het winkelapparaat
in deze dorpskern kende een overwegend gespreid
karakter over een relatief groot gebied. Behoudens
de concentratie in de Kerkstraat viel er geen
duidelijke winkelconcentratie aan te wijzen.
Ongeveer 1/3 van de 133 winkels (in 1966) in
Noordwijk-Binnen was gevestigd in de
Kerkstraat. Het vormde een representatieve
weergave van vrijwel alle in Noordwijk-Binnen
aanwezige winkelbranches, welke sterk gericht
waren op de dagelijkse verzorging van de
consument. Naast de concentratie in de
Kerkstraat was er een losse winkelgroep in de
Molenstraat/St. Jeroensweg te onderscheiden met
17 winkels en een winkelgroep in de Voorstraat
met 29 winkels. In 1970 ontstond een nieuw
winkelcentrum aan het Rederijkersplein. Ook
hier richtten de tien winkels zich op de dagelijkse
verzorging van de Noordwijkse consument; men
vond er een supermarkt, een bloemist, een bakker,
een slijter, een slager etc. Het winkelaanbod en
het assortiment was in Noordwijk-Binnen dan
ook beperkter dan in Noordwijk aan Zee.
De scheiding tussen Noordwijk-Binnen en
Noordwijk aan Zee betekende voor de
Noordwijkse winkeliers een verschil in klandizie.
Waar de winkels in Noordwijk aan Zee
regelmatig bezocht werden door toeristen,
richtten de winkeliers in Noordwijk-Binnen zich
vrijwel geheel op de Noordwijkers. Doordat het
winkelaanbod in Noordwijk-Binnen in hoofdzaak
verdeeld was over twee locaties (Kerkstraat en
Molenstraat/St. Jeroensweg) die ruimtelijk weinig
relatie met elkaar vertoonden, profiteerde de
detailhandel in Noordwijk-Binnen vele malen
minder van de badgasten in Noordwijk aan Zee.
Nieuwe ondernemers voelde zich dan ook meer
tot Noordwijk aan Zee aangetrokken dan tot
Noordwijk-Binnen: in 1973 had bij 36 procent
van de middenstanders het begin van de
exploitatie vóór 1955 plaats, terwijl dit in
Noordwijk aan Zee slechts bij 25 procent het
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geval was. De populariteit van Noordwijk aan Zee
bij ondernemers na de Tweede Wereldoorlog valt
ook op te maken uit het bouwjaar van de
winkelpanden: in Noordwijk-Binnen dateerde 78
procent van de in 1973 bestaande panden van
vóór 1945, in Noordwijk aan Zee ging het om 53
procent. De detailhandel in Noordwijk aan Zee
groeide dus aanzienlijk na de bezetting. Uiteraard
had dit hoofdzakelijk te maken met de
omzetontwikkeling van de winkeliers. In 1973
noemde 31 procent van de winkeliers uit
Noordwijk aan Zee de verkoop aan toeristen
gunstig of zeer gunstig, tegenover 13 procent in
Noordwijk-Binnen.
De scheiding tussen de winkeliers NoordwijkBinnen en Noordwijk aan Zee werd na de oorlog
geïnstitutionaliseerd door de oprichting van twee
verschillende
winkeliersverenigingen.
De
winkeliers in Noordwijk aan Zee verenigden zich
in ‘Noordwijk Aktief’ en de winkeliers in
Noordwijk-Binnen richtten de vereniging ‘Koopt
in Noordwijk’ op. Naast deze twee
dorpsverenigingen waren er ook winkelstraatverenigingen actief, zoals de winkeliersvereniging

‘De Kerkstraat’ (opgericht in 1955, onder de
voorzittershamer van P.C. van Dam, winkelier in
elektronische apparaten, Kerkstraat 9) en later de
winkeliersvereniging
‘Hoofdstraat
Koopcentrum’. Deze verenigingen gaven onder meer
reclamefolders uit en organiseerden de intocht
van Sint Nicolaas. Pas in 1978 zouden
‘Noordwijk Aktief’ en ‘Koopt in Noordwijk’
fuseren in de Noordwijkse Ondernemers
Vereniging (de winkelstraatverenigingen namen
zitting in de NOV, maar bleven tevens als
afzonderlijke verenigingen actief).
Dit artikel is gebaseerd op een verslag naar
aanleiding van een onderzoeksstage van de auteur
in 2007 binnen de Stichting Geschiedschrijving
Noordwijk. Dank is verschuldigd aan dr. Jeroen
Salman voor zijn begeleiding en commentaar.
Pas in 1966 startte het E.I.M., op aandringen van
de gemeente, een onderzoek naar ‘de gang van
zaken in de detailhandel in Noordwijk’. Het
onderzoeksrapport van het E.I.M. vormt de
meeste uitgebreide bron over de Noordwijkse
detailhandel.

bollenschilder Lucien Manceau
Wij zijn bezig met een onderzoek naar de bollenschilder Lucien Manceau. Wij willen graag
informatie over hem. Ook zijn we geinteresseerd in schilderijen, die bij de mensen thuis zijn.
Dit i.v.m een eventuele tentoonstelling.
Lucien Manceau was een Franse schilder en woonde van 1912-1937 in Warmond. Hij schilderde
voornamelijk voor bloembollenfirma's zoals Konijnenburg en Mark en de Fa Grullemans. Behalve
bloemen heeft hij ook een aantal schilderstukken gemaakt met Noordwijkse taferelen Er is ooit bij het
museum ' De zwarte tulp' een boekje in eigen beheer over hem uitgebracht. Dit boekje is niet meer te
krijgen. Is er iemand die een exemplaar heeft en dit aan het museum wil schenken?
Namens het museum,
Pieter Hiep en Aleid Matser
conservator@g-o-n.nl
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Hoort zegt het voort
Aflevering 3 van de padvinderij in Noordwijk periode 1945 t/m 1955.

Door Ees Aartse
Het logboek start weer op 3 november 1951. Ronny Mertens bleek niet meer bij de Zeehonden
te zijn, want Kees Leenheer was nu kwartiermeester. Arie Jan Lindhout kwam als nieuweling
de Zeehondenbak versterken.
Op 5 januari 1952 was er een seinspel. De
Zeehonden tegen de Jan van Genten en de
Zeemeeuwen tegen de IJsvogels. Kees Leenheer
schreef: Iedere bak kreeg zijn papieren met opdracht
en morsetekens. We moesten de Jan van Genten
seinen: Piet Pietersen heeft zijn pols gebroken. Stuur
motorvlet met dokter. Het antwoord was: We bz
prn zak rmn vlt schouw mt bemzg. We snapten er
niet veel van, maar uiteindelijk kwamen we het
toch te weten.
Soms is het logboek Spaans. Arie Jan Lindhout
schreef: Er was niet veel te doen. Toen hebben we
maar zo’n beetje (op z’n Eikels) lopen ‘tullen’.
Op 2 februari 1952 was er vlaggenroof en

touwtrekken met de welpen omdat daar geen
leiding was.
Piet van Duijn van de Jan van Genten schreef:
Het eerst zijn we gaan touwtrekken. Natuurlijk
wonnen die ‘dikke’ Zeemeeuwen, zulke bonken van
kerels.
Van de Zeemeeuwenbak is weinig bekend. Er zijn
geen logboeken bewaard gebleven. Soms kwam
een naam van een lid van de Zeemeeuwenbak in
een ander logboek voor. Kees van der Kraan en
Bert van Wijk waren daar bootsman. Daarna
werd Johan Melse bootsman.
Er waren spelen die soms heel fanatiek gespeeld
werden. Niet dat er bloed
vloeide, maar toch. Bij een
vlaggenroof liep men weleens
een schaafwond op. Op 9
februari 1952 moest de troep
twee mannen met machtige
snorren in de Hoofdstraat
oppakken en naar het
Troephuis brengen. Toen ze
gevonden waren, was er een
gewelddige (misschien wel
geweldadige) achtervolging.
Een lawine van verkenners
stortte zich op het tweetal.

Een kleine veldslag.
(tekening Kees Leenheer)
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Koos Beurse, die één van de vermomden was,
rukte zich los en smeerde hem. Clem Passchier
werd onder bewaking naar het troephuis
gebracht. Ook Clem ontsnapte. Toen hij zijn das
om wilde doen en even losgelaten werd, smeerde
hij hem ook. Na een wilde jacht door het dorp
werden ze gesnapt. Koos Beurse was totaal
onttakeld en had een grote scheur in zijn jas. Zijn
moeder wist wel dat Koos een middagje naar de
zeeverkenners was geweest.
Op 16 februari 1952 had de Zeehondenbak niets
te doen en liep een beetje te lanterfanten. Kees
Leenheer schreef: De schipper stond ons en Johan
Melse uit te schelden dat we iets moesten doen, dus
gingen we bij de Jan van Genten kijken. Die waren
met de IJsvogels een zelfmoordding aan ’t pionieren,
dat een brug moest voorstellen. ’t Was hommeles. De
één sloeg de andere, weer een ander duikelde van ‘de
brug’ af. ’t Was een heidense keet. Eindelijk werd
afbreken geblazen. We gingen dus sluiten. De hele
middag was in het honderd gelopen. We hopen dat
de volgende week beter is.
Op 1 maart 1952 ging de Zeehondenbak een
kabelbaan maken.
Op een duintje vlak achter het Troephuis zou een
driepoot komen en de andere driepoot beneden in
het del. De twee driepoten waren stevig maar het
goed verankeren was een hoofdstuk apart.
Kees Leenheer schreef: We zouden een
wippertoestel gaan maken, op
z’n Zeehonds een suisding. We
zetten eerst de driepoten, die
stevig vast gemaakt met
scheerlijnen, en toen de lijn er
aan. Die werd met een soort
dommekracht gespannen en
toen maar suizen. Men kwam
ook nog zeuren of men ook een
keer mocht, maar dat werd
natuurlijk afgewezen.

De kabelbaan
(tekening Kees Leenheer)

De logboeknotitie was wel erg kort door de
bocht.
De driepoten bleven niet staan toen aan de
gespannen draad werd gehangen. Schipper
Verloop sloeg met een grote houten hamer
paaltjes in de grond en met scheerlijnen werden
de driepoten onwrikbaar vast gezet. De glijdraad
werd door middel van katrollen heel stijf
getrokken.Het oude stoeltje van de Jan van
Genten werd aan de glijdraad gehangen. Het was
een groot succes!
Er zijn buiten de bak die middag echt wel
anderen naar beneden gegaan.Toen Jetty Pettinga
met haar welpen ook kwam kijken, wilde ze het
weleens proberen. Onder gejuich kroop ze op het
stoeltje. Stuurman Roel de Groot zou haar
beneden opvangen. Jetty onder luid gegil naar
beneden. In een mum van tijd schoof haar wijde
welpenrok naar boven. Roel de Groot, kennelijk
onder de indruk van het bloot wat naar beneden
kwam, vergat haar op te vangen. Samen duvelden
ze op de grond; Jetty in haar ondergoed en Roel
voelde zich hopeloos opgelaten bij die
lingerieshow. Jetty had toen de bevallige leeftijd
van ongeveer achttien, negentien jaar.
Dat delletje is er nog steeds, maar is nu geheel
dichtgegroeid met duindoorns. Het ligt aan het
oude weggetje dat van het rijwielpad naar het
Wantveld (bushalte) loopt.
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Op zaterdag 1 maart 1952
schreef Koos Beurse van de
Jan van Genten: Bakmiddag.
De Jan van Genten hadden
van 2 gamellen een oven
gemaakt. Dat lukte wonderwel.
Hoewel de broden nog niet gaar
waren, werden ze toch heerlijk
met boter en suiker opgegeten.
Op 5 april 1952 was er een
spel in de Katwijkse
Zuidduinen
met
de
Kattukkers. Af en toe trok de troep met de
Katwijkse zeeverkenners op. Het troephuis van de
Katwijkers was een oude bunker naast het
rijwielpad. Een benzinemotor zorgde voor
electriciteit. Het werd een zeeroversspel dat door
de Katwijkers glansrijk werd gewonnen. Maar het
was toch leuk.
12 april 1952 was de derde editie van de
fietsrally, een gezamenlijk initiatief van de
Groenen en de Gelen. Degene die de rit had
uitgereden kreeg een echte, vetleren medaille! Uit
grote platen leer werden op vrijdagavond rondjes
gestanst. Met een brandijzer werd aan de ene kant
een afbeelding gebrand en aan de andere kant de
datum. Met een leertang werd er een gaatje
ingeknipt voor het lintje met het kleine
veiligheidsspeldje. Het was een goed geolied
bedrijf waarbij iedereen elkaar hielp, Groen zowel
als Geel.
De zaterdag van de rally moesten de Zeehonden
een fietsenrek pionieren en een erepoort maken.
De Jan van Genten waren ingezet als
controleposten. De rest ging de medailles
afmaken.
Er werden slaaptenten opgezet voor de blijvers
want er zou een groot kampvuur zijn.
Het werd een geweldig feest.
Op 17 mei 1952 werd er geroeid. Een troep
zeeverkensters trok over strand voorbij. Alle
hormoontjes waren opeens van slag. Iedereen
gillen, fluiten en zwaaien. De bemanning van de
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Wat rokjes kunnen doen bij stabiele
zeeverkenners. (Tekening Kees Leenheer)

vlet op zee hoorde van alles maar zag niets. Terug
aan de kant werden de zeeverkensters
uitgenodigd voor een roeitochtje. Dat werd een
afgeladen vlet met veel gekwetter.
De Sint Jorismarsen werden gelopen, de vlet werd
geschilderd, de vlag geroofd en het stokbrood
gebakken. Zie hier het korte programma waarin
zeilen met de schouw op De Kaag en roeien met
de vlet op zee de hoogtepunten waren.
Het zomerkamp 1952 was van 2 t/m 9 augustus
in Nieuwkoop. De eerste pagina over het kamp
was tevens de laatste. Daarna was er geen logboek
meer van de Zeehonden.
Op deze laatste pagina staat dat 12 verkenners en
twee man leiding, stuurman Roel de Groot en
Karel van Venetiën, het kamp zouden leiden.
Tijdens hert zeilen werd de mast van de schouw
overboord gezeild. Roel de Groot wond zich na
het kamp er enorm over op omdat een en ander te
wijten was aan achterstallig onderhoud waar al
voor was gewaarschuwd. Toevallig was de vlet in
de buurt toen het gebeurde zodat de schouw naar
Nieuwkoop gesleept kon worden voor reparatie.
Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig
niet voor.
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De Zeehondenbak. V.l.n.r.: ?, Kees Leenheer, Frans Aartse, Arie Jan Lindhout,
Piet van Duijn (gast), Ees Aartse.
Wat er tussen 1952 en 1953 gebeurd is,is niet
bekend omdat er van die periode geen logboeken
zijn. Dat werd putten uit herinneringen en
navragen, maar dat leverde weinig op.
Het zomerkamp van 1953 ging naar Vinkenveen.
Op een nacht waren de Jan van Genten, bleek
later, op jacht gegaan naar één van de ontelbare
bordjes van ‘De Goede Vangst”. Veel water was
door ‘De Goede Vangst’ tot verboden gebied
verklaard. De Jan van Genten, onder leiding van
bootsman Clem Passchier, gingen ’s nachts
stiekem op rooftocht. Zo’n bordje roof je
natuurlijk niet in de buurt van het kampterrein.
Ver van het kampterrein werd een bordje uit de
bagger getrokken. Toen terug, maar door de
plotselingen opkomende grondmist wisten ze de
terugweg niet meer te vinden. Doelloos heeft de
bak wat rond geroeid. Toen de zon op kwam en de
mist grotendeels oploste, konden ze de weg naar

het kampterrein terug vinden. Vroeg in de
ochtend werd onder doodse stilte aangelegd. Ze
hadden hun bord. Pas op de terugweg naar
Noordwijk werd het bord triomfantelijk getoond.
Het kreeg een ereplaats in het stamhok.
Bij het 50-jarig jubileum van Scouting
Noordwijk hing dit bord nog steeds in het
stamlokaal.
Na het kamp werd de groep met oudere
verkenners van de Groenen omgevormd tot de
Norvicusstam. De interesses lagen niet meer bij
spoorzoeken e.d. maar meer serieuze zaken. De
gemiddelde leeftijd was zeventien jaar.
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DE Kinderen van Israël in
Noordwijk
Rond het midden van de negentiende eeuw veranderde de winkelnering voor veel Noordwijkse
handelaren van een bijzaak naar hoofdzaak. De detailhandel verplaatste zich van de voorkamers
naar winkelpanden.

Door Willem Baalbergen

De joodse bewoners van het dorp vormden altijd
een kleine minderheid. Pas in het laatst van de
achttiende eeuw wordt er van een joodse
gemeenschap gesproken. In 1798 ging dit, bij een
volkstelling, om vijftien personen. In de eeuw die
er op volgde schommelde het aantal tussen de
twintig en veertig. Bij een volkstelling in 1898
echter bleken er geen joden meer in Noordwijk te
wonen. Of dit juist is valt echter te betwijfelen.
Oudere Noordwijkers herinneren zich nog wel de
familie Van IJsel die hier generaties lang woonde.
Een van hen, Samuel van IJsel, handelde in de
jaren dertig van de vorige eeuw in zakken. Hij
kocht de zakken waarin de koffie werd
geïmporteerd
en
verkocht
deze
aan
bollenkwekers. Volgens Slats, die het lot van de
Noordwijkse joden in de Tweede Wereldoorlog
heeft beschreven, woonden er 27 joden in het
dorp. Over het aantal na 1945 zijn geen gegevens
bekend.
In 1822 kwam men bijeen in het huis van
Philip van Kleef, ook een familie waarvan leden
al lang in het dorp woonden. Vanaf 1839 waren er
voldoende mannen om sjoel te houden. Als
synagoge diende het paterhuis, een restant van
het Sint Barbaraklooster. Het stond op de plek
waar later De Kuip is gebouwd en nu een grand
café is verrezen. Toen dit pand niet meer
beschikbaar was, week men uit naar een schuur
van de beurtschipper Gijs van Parijs. Dit
onderkomen stond aan de zuidzijde van de
Voorstraat achter de laatste huizen voor de
Westeinderbrug. Het werd later, tot het werd

afgebroken door het verwarmingsbedrijf Putman
als opslagruimte gebruikt. In 1882 was het aantal
leden van de joodse gemeenschap zo klein
geworden dat er geen sjoel meer gehouden kon
worden. De joodse inwoners van Noordwijk
waren daarna op Leiden aangewezen. Overleden
joden uit de gehele omgeving, dus ook uit
Noordwijk, vonden hun laatste rustplaats in
Katwijk. Daar is nog steeds de joodse
begraafplaats, verscholen tegenover de rooms
katholieke kerk van Katwijk Binnen, te vinden.
De al genoemde Geek Slats heeft in zijn boek
over de jaren 1940-1945 aandacht besteed aan het
wegvoeren van de joodse inwoners van het dorp.
Volgens zijn gegevens telde de joodse
gemeenschap bij de aanvang van de oorlog 27
leden. Daarvan zijn er 21 afgevoerd en in kampen
vermoord. Dat lot onderging onder anderen vijf
leden van de familie Van Leeuwen- Oostra die op
de Koepelweg woonden. Ook de familie ColthofKahn van de Oude Zeeweg en de familie Mendels
uit de Piet Heinstraat vonden in kampen de dood.
Bij deze laatste familie was een baby van een jaar.
Schrijnend is ook het afvoeren en vermoorden van
drie bewoners van de Van den Berghstichting.
Enkele inwoners van Noordwijk hebben het
initiatief genomen om tot een gedenkteken voor
de vermoorde joodse inwoners van Noordwijk te
komen. Zij zijn daarover met het
gemeentebestuur in gesprek. Dit in navolging
van veel gemeenten in Nederland waar reeds een
dergelijk teken is gerealiseerd.

21

Foto archief: Museum Noordwijk
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Links van de toren van de Oude Jeroenskerk is de sjoel (synagoge) nog te zien.

Foto archief: Museum Noordwijk

Joodse inwoners van Noordwijk werden op het joodse kerkhof in Katwijk begraven.
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Geschiedenis Noordwijk
Steeds meer inwoners van Noordwijk weten weinig of niets van de geschiedenis van hun dorp.
Noordwijk verliest hierdoor zijn wortels. Vindt Hans den Berg, een van de vrijwilligers die zich
al jaren bekommert om de Oude Sint Jeroenskerk.

Door Linda van Rooijen
Van den Berg pleit om aandacht te besteden aan
het geschiedenisfeit ‘Jeroen in Noordwijk
vermoord’ in de geschiedenislessen op de
plaatselijke basisscholen. Zo wordt de
geschiedenis van Noordwijk inzichtelijk bij de
Noordwijkse schooljeugd.

Maar wat is de Noordwijkse geschiedenis dan
eigenlijk?
Eerste bewoning.
De geschiedenis van Noordwijk gaat terug tot
ongeveer 2000 jaar voor Christus. Uit die tijd
stammen de eerste sporen van bewoning. De
Schotse monnik Jeroen kwam naar Noordwijk
om missiewerk te doen. In 856 werd hij
gevangen genomen door de Noormannen. Hij
werd gemarteld en onthoofd. Na Jeroen’s dood
stichtte men een Romaanse kapel ter ere van
hem. In 1303 werd deze kapel, vervangen door
een grote stenen kerk, die aan Sint Jeroen werd
gewijd. De allereerste bezoekers kwamen dan ook
naar Noordwijk als bedevaartgangers voor de
sterfplaats van Sint Jeroen.
In 1450 werd de Sint Jeroenskerk verwoest door
een
grote
brand,
later
werd
ze
herbouwd. De schedel van Sint Jeroen is
sindsdien spoorloos. Volgens de overlevering
moet zijn schedel in de kerk begraven liggen,
maar niemand weet waar.
Stadsrechten
In 1398 werden aan Noordwijk stadsrechten
verleend. Het verzoek om deze rechten kwam van
de dorpers. De edelen wisten hier niets van. Voor

het behouden van stadsrechten moest er een muur
om de stad komen. Deze muur om Noordwijk
kwam echter niet tot stand. De edelen wilden de
stadsrechten niet, omdat zij hierdoor een deel van
hun zeggenschap zouden kwijtraken. Blijkbaar
viel er niet zoveel te halen in ons dorp en een jaar
later werdt het verzoek tot de graaf van holland
gericht de vergunningen weer in te trekken. In
1429 weerd het dorp officieel door de bisschop
van Utrecht tot bedevaartsoord verheven. Dit had
Noordwijk te danken aan de onthoofding van Sint
Jeroen. In de 16e eeuw kwam er door de
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Reformatie een einde aan het bestaan van
Noordwijk als bedevaartsoord.
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korte tijd 250 bloembollenkwekers in
Noordwijk. Er werden vooral tulpen, narcissen en
gladiolen verbouwd.

Middeleeuwen
Noordwijk werd in de Middeleeuwen bestuurd
door een college van schout en schepenen. De
Graaf van Holland benoemde zelf de schout, een
functie die het best vergeleken kan worden met
die van de huidige burgemeester. In deze tijd
werd ook het officiële gemeentewapen (een
klimmende leeuw van sabel op een zilveren veld)
ontworpen.

Badplaats
In 1866 werd Noordwijk een badplaats omdat het
zeewater een medicinale werking scheen, te
hebben kwamen die eerste badgastenvoornamelijk vreemdelingen met de postkoets of
trekschuit naar Noordwijk. Ook werd in deze tijd
de eerste paal van Huis ter Duin geslagen.

Kernen.
In Noordwijk bestonden altijd al verschillen
tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen.
In het verleden werden deze veroorzaakt door
godsdienst en beroep. Beide kernen werden door
de geografische scheiding gemakkelijk in stand
gehouden. De bewoners van Noordwijk aan Zee
zijn van oorsprong vissers met een protestantschristelijke achtergrond. In Noordwijk Binnen
vond men vooral werk in de bloembollenteelt en
was men rooms-katholiek.

Tegenwoordig
Na de 19e eeuw werd Noordwijk, met zijn zee en
duinen, een geliefd woonoord voor de hogere
burgerij. Door de aansluiting op het openbaar
vervoersnetwerk aan het einde van de negentiende
eeuw kwam het toerisme in Noordwijk snel tot
bloei. Tegenwoordig is Noordwijk dan ook de
nummer drie badplaats van Nederland. Verder
leeft vooral bij de oudere bevolking nog sterk het
besef van de twee kernen, namelijk een ‘zeeër ‘ of
een ‘binder’ te zijn. Nieuwkomers in Noordwijk
worden meestal snel op de hoogte gesteld van de
kernen met hun traditionele onderscheid.

Visserij
Noordwijk aan Zee had in 1474 een vloot van 38
schepen. De Noordwijkers vingen met name
haring, kabeljauw, schelvis, wijting en schol. De
zeevisserij en aanverwante industrieën als
rokerijen en scheepswerven verschaften de meeste
inwoners een inkomen. De grootste markt voor
de verse vis was in het nabijgelegen Leiden.
Bloembollenteelt
Rond de 17e eeuw werden in Noordwijk Binnen
kruiden geteeld. Noordwijk Binnen was het
belangrijkste kruidencentrum van Nederland. De
kruiden werden verhandeld in Amsterdam en
gebruikt voor medicinale toepassingen. Door de
opkomst van chemisch bereide geneesmiddelen
verdween de kruidenteelt. In 1880 bleek dat de
zandbodem van Noordwijk zich uitstekend leent
voor bloembollenteelt. In totaal vestigden zich in

Dit is de geschiedenis van Noordwijk in een
notendop. Door de rijke geschiedenis van
Noordwijk is het duidelijk waarom Hans van den
Berg zich inzet voor de oude Sint Jeroenskerk.
Ook waarom hij het geschiedenisfeit ‘Jeroen
vermoord in Noordwijk’ het liefst in de
geschiedenisboeken wil hebben. Als meer
inwoners van Noordwijk de geschiedenis van hun
dorp zouden kennen, zijn de verschillen tussen
Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee beter te
begrijpen. Iedere inwoner die langs de Sint
Jeroenskerk zal lopen, beseft zich de vele verhalen
achter de kerk. En de Noordwijker heeft nog
meer redenen om trots te zijn op zijn dorp.
Linda van Rooijen, 20 jaar, geboren in Noordwijk
maar woont nu in Almere. Ze is studente aan de
opleiding Communicatie op de Hogeschool Holland te
Diemen.
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Fotoarchief Arie Barnhoorn

Gezicht op het Casino met de tennisbanen. Op de achtergrond het Huis ter Duin ±1930.
Onder: Rechts de villa van Dr. Jan van Nes en links hotel Ozon.

Blauwdotter nr.156

De kantine van het Casino. Later is dit gebouw verplaatst naar de r.k. kerk te Noordwijk
Binnen en als Juvenaat in gebruik genomen ±1920.
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Woutersland
Het is bekend dat de abdij van Egmond te Noordwijk in het bezit was van een aantal tiendrechten
uit de opbrengst van verbouwde gewassen. In 1344 waren er 15 met name genoemde
landbouwgronden, die jaarlijks een tiende deel van de oogst aan de abdij moesten afgedragen.

Door Herman Schelvis

Wapenschild van Charll Ramsberger
Dit gebeurde door uitbesteding aan de hoogste
bieder, die vervolgens de bewerkers van de
landbouwgronden aansloegen voor 10% van de
geschatte waarde van de opbrengst, die door de
pachter werd omgerekend tot een geldbedrag dat
jaarlijks aan de abdij betaald moest worden. Voor
Woutersland verliep dit bijvoorbeeld van 10
pond 14 schelling in 1344 tot 6 pond 5 schelling
in 1383.1 Woutersland, gelegen in het ambacht
Noordwijk, is in diverse archieven een regelmatig
terugkerende veldnaam. Zo staat in de Grafelijke
lenen in Rijnland voor Noordwijk opgetekend:
40 morgen land in Noordwijk, (1396: genaamd
Wouters land), waar op 20 morgen een woning
staat, behorend aan de leenheer, en een woning,
behorend aan Arnout Gerardsz., jaarlijks 50 oude
schilden waardig.2

De vroegste akte, waarvan de volledige tekst is
doorgehaald, stamt uit 1391. Hierin staat te lezen
dat op de 13e december Jorgel Artswijn,
kamerling van leenheer Aelbrecht van Beieren,
beleend werd met 40 morgen land gelegen in de
ban van Noordwijk. Hij leen werd hem door
Aelbrecht geschonken in ruil voor een jaarlijkse
uitkering van 50 oude schilden, die afkomstig
waren uit de opbrengst van de tol te Woudrigem
en die hij sinds 1389 van Aelbrecht ontving. Het
leen was de graaf aangekomen bij overlijden van
joufrouwe Andele die Rampsbergherinne, waaruit
kan worden opgemaakt dat het bewuste leen
voordien ook al aan de grafelijkheid had
toebehoord. Na Jorgels dood zou het versterflijk
leen wederom aan de grafelijkheid toevallen.3
Het leen wordt omschreven als bestaande uit 40
morgen land waarvan 20 morgen met een woning
die de graaf toebehoort en nog eens 20 morgen,
eveneens van de graaf, met daarop een woning die
eigendom is van aernt gherijts soen. Deze Aernt is
mogelijk de Noordwijkse schout Aert Gherijtsz
die in 1410 in deze functie als zodanig voorkomt
in het archief van de abdij van Leeuwenhorst.4
Van de familie Ramsberger is weinig bekend. In
het Wapenboek Beyeren5 staan de identieke
afbeeldingen van het wapenschild van Charll en
Hans Ramsberger. Zij waren beide deelnemers
aan de in 1396 ondernomen veldtocht van
Aelbrecht tegen het Friese Kuinre.
In Baden Württenberg – Duitsland, ligt een
dorpje Ramsberg aan het Brombachmeer. Op een
daar aanwezige heuvel heeft een burcht gestaan,
het stamslot van de heren van Ramsberg. Het
franciscanerklooster aldaar, Hermansberg, werd
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in 1398 door de heren van Ramsberg aan de orde
geschonken. (Wikipedia)
De belening ondergaat in 1394 een voor Jorgel
aangename wijziging. Jorgel Artwijns zal dat jaar
in het huwelijk treden met Bertrada, dochter van
Simon Frederik of zoals het in de akte beschreven
staat tot sinen witachtigen hyelike dat hi doen sal
mit joncfrou baertraet symon vrederics dochter.
Indien zij Jorgel overleeft, behoudt zij voor het
leven niet alleen het leen gelegen in de ban van
Noordwijk, maar ook een leen genaamd
Zonneveld, bestaande uit dat goed huys ende erve
mit allen sinen toebehoren dat geheten is
sonnenvelt.6
Een volgende verandering in de belening vindt
plaats in 1396. Aelbrecht van Beieren heeft voor
zijn Friese veldtocht veel geld nodig en kamerling
Jorgel is, onder bepaalde voorwaarde, bereid een
financiële bijdrage te leveren. Het principe van
‘voor wat hoort wat’ was in die tijd geen
onbekend fenomeen en daar maakte Jorgel
dankbaar gebruik van. De bestaande versterflijke
lenen te weten een erve ende lant mette huysinge die
daer op staet leggende bider waddinghe geheeten
zonnevelt daer in voir tijden heer coenraet onse
cappelaen en na hem joncfrou andel oic
ramsbergherinne dien god genadich sij te besieten
plaghen en tevens de veertig morgen land met
woning gelegen in Noordwijk, worden na
betaling van een somme gelts die hi ons in ons selfs
hant gegeven heeft, door Aelbrecht bij akte van
23 maart 1396 gewijzigd tot te houden van ons
ende van onsen nacomelingen hem ende siinen
nacomelingen tot enen onversterfliken erfleen te
comen na siinre doot opten outsten ende den naesten
van sinen lyne gecomen die jongher man voir ouder
wiif.7 Het in 1770 gebouwde Ter Wadding te
Voorschoten, staat op of nabij de plaats van het
voormalige huis Zonneveld.
Jorgels
echtgenote,
Bertrada
Sijmon
Vredericdochter, is op een onbekend tijdstip
overleden. Jorgel trouwt daarna met een zekere
Alijt Reyners dochter. Dit is op te maken uit een
akte van 2 april 1415, waarin Alijt Reyners,
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gehuwd met Jorgel Artwijnsz, een jaarlijkse
lijftocht van 12 gouden Engelse nobels krijgt
toebedeeld, welke lijftocht gevestigd is op de
helft van 40 morgen land in de ban van
Noordwijk waarop de woning staat die het meest
nabij Noordwijk is gelegen.8
Pieter Jorgels, zoon van wijlen Jorgel Artwijns
uit diens eerste huwelijk, wordt op de 11e mei
1429 beleend met een erve ende lant mitter
husynge die daer op staet leggende bider waddinge
geheten sonnevelt met de viertich morgen lants
gelegen inden ban van Noirtich oic mit eenre
woningen daer op staende. Hij is gehuwd met
Bertrada, dochter van Dirk van den Bossche en zij
wordt verlijftocht met de mindere helft van het
leen.9
Pieter Jorgel heeft op 8 april 1439 namens zijn
dochter Yde hulde en manschap gedaan ter
verkrijging van een onversterflijke leen bestaande
uit XI mergen lants off dair omtrent mit eenre
woninge dair op staende gelegen inden ambochte
van voirschoten gehieten adegheest. Het leen is haar
aangekomen bij overlijden van haar moeder,
Baertrat Dirksdochter van den Bossche, die de
woning en het land van de Grafelijkheid van
Holland te leen hield.10
Pieter Jorgels is na het overlijden van Baertrat
Dirksdochter hertrouwd met Fie van der Brugge
en hij heeft haar, met toestemming van de graaf
van Hollland, op 18 september 1440 gemaect in
rechter duaryen ende lijftochten fye vander bruggen
sinen witachtigen wive alsulcken XII nobels tsiairs
als alijt reyners dochter pieters voirs(eyde)
stiefmoeder die onlancx gestorven es plach te houden
ende te hebben jorgel pieters voirs(eyde) leengoeden
gehieten wouters lant.11 Zo zijn we na 50 jaar
aangeland bij het door de abdij van Egmond
genoemde en in Noordwijk gelegen
tiendrechtgebied genaamd Woutersland.
Op de laatste dag van 1442 verschijnt Pieter
Jorgelsz voor de leenmannen van Holland en
heeft gemaect mit onsen hant in rechter duwarien
ende lijftochten willemine sijne jonge dochter vier
engels nobels tsiairs te hebben ende te ontf(angen)
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uut alsulke leengoede als die selve pieter van ons
ende van onsen graeflicheyt van hollant te leen
houdende is.12
Na Willemiens overlijden zal de lijftocht en
douarie terug vallen aan Pieter Jorgelsz of
overgaan op zijn gerechte opvolger, het zij man of
vrouw.
Pieter Jorgelsz is omstreeks 1451 overleden.
Wegens het ontbreken van een in leven zijnde
zoon, vervalt het leen aan zijn dochter Ive, die
gehuwd was met Gerard Hoogstraat. In de
desbetreffende akte staat dit beschreven als
verleyet ende verleent hebben verlyen ende verlenen
mit desen brieve yeven pieter jorgens zoons dochter
viertich margen lants gelegen inden banne van
noortich mit eenre woninge dair op staende ende
hair an gecomen ende bestorven zijn bij dode pieter
jorgels zoons hairs vader.13 Gerrijt Hoochstraet,
haar man en voogd, heeft voor zijn vrouw Ive
hulde en eed gedaan ten overstaan van raad en
leenmannen.
Kathrijn, dochter van Sijmon Vrederick
Jorgelszoon, nicht van de omstreeks 1468
overleden Yve Pieter Jorgelszoons dochter,
volgde haar de 22e juli 1468 op als leenvrouw
van de veertig morgen land met woning gelegen
in de ban van Noordwijk. Adriaen Stoop, oom en
voogd van Kathrijn, voldeed voor haar tegenover
de leenmannen aan de daarbij behorende
formaliteiten.14
De 6e december 1481 draagt Kathrijn mit
adriaen stoop hairen oom ende gecoren voicht ende
heeft ons mit hande ende mit monde opgedragen
over gegeven ende quytgesconden als onse manieren
wijsen dat recht was tot behoeff adriaens vander
does een huys ende wooninge mit hoire toebehooren
mit veertich margen lants oick dair toebehoerende
geheten wouters lant gelegen inden ambochte van
noirtich dat zij van ons te leen heeft.15 Adriaan van
der Does wordt dan tevens beleend met het
onversterflijke erfleen dat voordien aan Kathrijn
toebehoorde. Het is merkwaardig dat deze
overgang van het erfleen niet door vererving op
een verwante geschiedde, maar in dit geval aan

een buitenstander werd verkocht. Adriaan van der
Does betaalde aan Kathrijn een bedrag van 400
rijns gulden; een schamel bedrag voor een
overdracht waarin de aanhef van de beleningsakte
aanvangt met de namen van Maximiliaan van
Oostenrijk, de toekomstige keizer van het heilige
roomse rijk, en zijn gade Margaretha van
Bourgondie. Met Adriaan van der Does komt de
geschiedenis van het leen in een nieuwe, beter
bekende fase terecht.
1. Uit: Graaf en Grafiek van D.E.H. de
Boer.
2. De Grafelijke lenen in Rijland. Ons
Voorgeslacht 1989, blz. 360.
3. Nationaal Archief. Graven van Holland.
Toegang 3.01.01. LRK inv. nr. 52, fol. 25.
4. NA. Archief van Leeuwenhorst. Regest nr.
330.
5. Website Koninklijke Bibliotheek. Beyeren.
6. NA. Toegang 3.01.01. LRK inv. nr. 52, fol.
139v.
7. NA. LRK inv. nr. 52 fol. 200v/202r.
8. NA. LRK inv. nr. 54, fol. 129r.
9. NA. LRK inv. nr. 62, fol. 92v / 93r.
10. NA. LRK inv. nr. 114, fol. 118r.
11. NA. LRK inv. nr. 114, fol. 160v.
12. NA. LRK inv. nr. 115c, fol. 17r.
13. NA. LRK inv. nr. 116c, fol. 30v/31r.
14. NA. LRK inv. nr. 118c, fol. 3v.
15. NA. LRK inv. nr. 119c, fol. 23v/24r.
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Het gebouw stond er tot 1943, toen het op last
van de Duitse bezetter werd gesloopt in verband
met de aanleg van de zg. Atlantikwall, een
verdedigingslinie om vijandelijke aanvallen
vanuit zee af te kunnen slaan. Op het ogenblik
staat op deze plek het hotel en conferentieoord
“De Baak” aan de Koningin Astrid Boulevard.
Hoe kwam het sanatorium nu juist hier terecht?
Het is begonnen met Freule Emy von Briesen, een
Duitse adellijke dame, die in 1897 voor het eerst
als gast naar Noordwijk kwam en haar intrek nam
in Hotel Huis ter Duin. De zee en de directe
omgeving trokken haar zo sterk aan, dat zij in
1900 een eigen villa liet bouwen met uitzicht op
de Noordzee. Deze villa kreeg de naam “Haus
Briesen”. Hier verbleef zij regelmatig met haar
zuster Adela von Briesen, die echter al op 12
januari 1909 te Rapollo in Italië overleed. Daarna
bleef zij nog geruime tijd in dit huis wonen en
werkte daar als schilderes en borduurster voor
verschillende kerken. Zij verzamelde dichters en
schilders om zich heen op kunstavonden, maar zij
organiseerde ook avonden voor religieuze
beschouwingen.
Freule von Briesen was ook zeer begaan met het
lot van de zusters van de orde Franciscanessen van
Heythuysen, die door hun arbeid besmettelijke
ziekten als tuberculose hadden opgelopen. Zij
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bood in 1921 een tweetal villa’s aan, waaronder
Haus Briesen, waar de besmette patiënten
verzorgd konden worden.
Op 18 april 1922 namen 3 zusters hun intrek in
Haus Briesen om de villa’s bewoonbaar te maken
voor zieke zusters. In datzelfde jaar kwamen de
eerste zieke zusters, die daar verder verpleegd
konden worden. Zo ontstond het sanatorium St.
Jozef, dat heeft bestaan tot 13 februari 1938.
Vanaf die datum werd de verzorging van de
zusters uit Noordwijk overgenomen in “Mater
Dei” te Loenen aan de Vecht.
In de periode 1922-1938 werden 85 zusters voor
kortere of langere tijd in het St. Jozefsanatorium
verpleegd. In totaal zijn er ongeveer 12 zusters
overleden, voornamelijk aan de ziekte
tuberculose. Onder hen waren ook leden van het
verzorgend personeel, die bij de verzorging van de
patiënten een besmetting opliepen. Op de R.K.
begraafplaats te Noordwijk Binnen is een
monument opgericht ter nagedachtenis aan deze
zusters. Deze gegevens zijn verzameld door oudpastoor Kleyn van de St. Jeroenskerk te
Noordwijk Binnen, die uitgebreid onderzoek
heeft gedaan naar de lotgevallen van deze zusters.
Haus Briesen werd, zoals gezegd, uiteindelijk in
1943 door de Duitsers gesloopt.
Foto archief: Arie Barnhoorn SR

34

Blauwdotter nr.156

Foto’s van Arie Barnhoorn
Twee foto’s van de villa’s Parijs aan de Koningin Astrid Boulevard. Een oude uit de
schoenendoos, de tweede zoals het nu is.

Villa’s Ida, Sans-Souci, Anna, Jeannette en Penta van de heer G.J.G. van Parijs, aan de
Zuid- Boulevard

Blauwdotter nr.156
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Sponsors Museum Noordwijk
Met uw bijdragen van de afgelopen jaren is het ons mogelijk gemaakt het culturele erfgoed
van Noordwijk verder uit te bouwen. Het Genootschap “Oud Noordwijk” is onze hierna te
noemen sponsors zeer erkentelijk.

Sponsors

Stichting MOBO Foundation - Van der Wiel Bouw b.v.
Project Sponsors
Delta Medical Scientific Instruments b.v. - Jora Vision b.v. - Lionsclub Noordwijk
- Rotary afdeling Noordwijk-Katwijk - Stichting Baalbergen Fonds - Stichting
Vrienden van het Museum Noordwijk
Club van 100 sponsors
Alexander Hotel - Autobedrijf Boot - Autobedrijf van der Voorn - Cafe Thomas Proeflokaal - Expert
Noordwijk - Gebr.v.d.Putten b.v. - Inkopak Holding b.v. - J&R Lijm&Metselwerken - Jacky O mode
- Keur Slagerij Krijn van der Bent - Kok & Butler catering - Korbee architectenbureau - Kraska b.v M.vd Voort bemiddeling - Marco Heemskerk Natuursteen - Padero Kapsalon - Pasta La Musica Reisbueau de Haan - Restaurant Het Zuiderbad - Salon van Zuylen - Slender You Noordwijk - Van
Asten Elektrotechniek b.v. - Van der Meer makelaars & Taxateurs - Van Egmond - Vega automobielen
- Woonhart advies beheer huur en verhuur - Yvonne's Haarstijl.

Sub Sponsors
Admiraal de Wit Visrokerij - Admiraal Schilders b.v. - ArtNoordwijk J.Asselsberg rekl.techniek Boekhandel van der Meer - Dekker Doeland - Drinkland Noordwijk b.v. - Drukkerij Laurens de Lange
- Drukkerij Verhagen b.v. - Fixet Noordwijk - Fresco-Art Kunstuitleen - Gallery Fotovaklab
Noordwijk b.v. - Hapjes on line - Joop Faase b.v. witgoed - Lassooy De verfspecialist - Multicopy
Noordwijk - Notariskantoor Noordwijk - NOV Noordwijk - Putman Installaties b.v. - Spider Media
b.v. - Van Duyn accountants en belastingadviseurs - Verhagen uitgeverij b.v.
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