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Genootschap Oud- Noordwijk

Ereleden Genootschap Oud- Noordwijk

Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
Tel: 071- 3617884
e-mail: algemeen@g-o-n.nl
w.w.w.g-o-n.nl
www.museumnoordwijk.nl
www.streekmuseumveldzicht.nl

K. Kok †
A. Weelen †
J. v. Kan
L. v.d. Bent †
B. Koemans
A. van Duijn
W. Baalbergen

Bestuur Genootschap Oud-Noordwijk
Voorzitter:

Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

2de Secretaris:

Anton Kors
Cees van der Bent
Hennie van der Zalm
Aya de Bes
Wim Krewinkel

071-3619588
071-3613260
0616317850
071-3616327
071-3613419

voorzitter@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl
penningmeester@g-o-n.nl
secretaris@g-o-n.nl

Conservator en Contact vrijwilligers: conservator@g-o-n.nl
Lidmaatschap G.O.N 2010: Rabobanknummer: 10.13.51.542

12,50 euro per jaar - 15,00 euro per jaar buiten Noordwijk
17,50 euro per jaar buiten Nederland
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 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
Vanaf 2 april t/m 2 oktober 2011
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondags van 14.00 tot 17.00 uur

Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Vanaf 2 april t/m 2 oktober 2011
Open zaterdag en zondag van 14.00 -17.00 uur.
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Van de bestuurstafel.
De zomerperiode is bijna voorbij als ik dit schrijf. Voor de activiteiten van de diverse
werkgroepen is dit een stille periode.

Anton Kors
Voor de suppoosten van Museum Noordwijk is
het echter alles behalve een stille periode geweest!
Uit alle delen van het land kwamen de bezoekers
naar Museum Noordwijk voor de expositie
‘Charlotte van Pallandt werken in Noordwijk’.
Gemiddeld kregen we 60 bezoekers per dag. De
5.000ste bezoeker konden we op 14 juli
begroeten. We zijn benieuwd waar het
bezoekersaantal op 2 oktober zal eindigen.
Ook van Streekmuseum Veldzicht is goed nieuws
te melden: de maandelijkse lezingen zijn een
succes. De lezing in augustus was volkomen
volgeboekt en werd met enthousiasme ontvangen.
Voor de data van de lezingen/workshops kunt u
onze website en de lokale kranten raadplegen!
Op de Noordwijkse zomermarkt is het
Genootschap “Oud Noordwijk” weer een paar
keer present geweest.
Ook de tentoonstellingscommissie heeft
natuurlijk niet stilgezeten. De voorbereidingen
voor de ‘foto tentoonstelling met de camera op
pad’ zijn in volle gang, een expositie van de
fotografen Braakman, de Roos en Van Kampen.
Op 5 november is de opening.

Het bestuur is begonnen met de voorbereidingen
voor het jubileumjaar 2012. Het Genootschap
“Oud Noordwijk” bestaat 50 jaar in 2012 en dat
willen we zeker gaan vieren. Hoe en wat? Houd
onze website in de gaten!
Een grote zorg heeft het bestuur over het Depot.
Dit is tot 31 december 2013 ondergebracht in de
kelders van het voormalig DPO-gebouw aan de
Hoogwakersbosstraat. Na deze datum moet er
een nieuwe locatie zijn waar we de erfgoed
voorwerpen op een juiste wijze kunnen opslaan.
We zijn nu reeds op zoek naar een opslaglocatie
die aan de volgende criteria moet voldoen:
een langlopende huurperiode
een locatie die vocht- en stofvrij is
een locatie die geen last heeft van
temperatuurswisselingen
een locatie het liefst in Noordwijk.
Weet u misschien een plek waar we de kostbare
en kwetsbare voorwerpen kunnen opslaan?
Voor het actuele nieuws over het Genootschap
“Oud Noordwijk” kunnen we onze website
aanbevelen zie:
www.g-o-n.nl / www.museumnoordwijk.nl /
www.streekmuseumveldzicht.nl.
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van Philip van Kleef hadden voorgedaan.
Gelijktijdig legde Aron de Leeuw, eveneens
koopman en wonende te Noordwijk binnen, zijn
verklaring over het voorgevallen incident af.
Het Archief van de rechtbank te Leiden bevindt
zich in het N.A. te Den Haag. Onder toegang
3.03.60, inv. nr. 7, bevindt zich de Plaatsingslijst
van het archief van de rechtbank van Eerste
Aanleg te Leiden, 1822-1826. Bij het doornemen
van deze lijst wordt nergens melding gemaakt
van deze proces-verbalen of gepleegde
onderzoeken. Het heeft er veel van weg dat deze
storm in een glas water in der minne is geschikt.
Projustitia.
Heden den tweeden September achttien honderd
twee en twintig, des voormiddags ten tien uren, is
voor den ondergeteekenden Schout der beide
Noordwijken,
Langeveld
en
Offem
gecompareerd: Aron van Blitz, koopman,
wonende te Noordwijk binnen, aangeving doende
en verklarende dat hij zich op Vrijdag laatstleden
den 30 Augustus heeft bevonden in de Joden
Kerk ten huize van Philip van Kleef te
Noordwijk, alwaar nevens den comparant nog
eenige personen aanwezig waren, onder andere
Aron de Leeuw met deszelfs beide zoonen Hertog
en Salomon, van Emmerik en deszelfs zoon,
Daniel Levij Rijnveld, Zac van IJssel, Philip van
Kleef en de onderwijzer welke ten huize van
laatstgemelden woonachtig is;
dat voordat den Kerkdienst was geëindigd aldaar
twist is ontstaan tusschen de voornoemde Aron
de Leeuw en deszelfs zoonen van de eene - en van
Emmerik de vader ter andere zijde; welke zoo
hoog is geloopen dat hij comparant ten einde zich
buiten onaangenaamheden te houden, uit het
vertrek is gegaan, doch dat hem door een der
beide zoons van Aron de Leeuw, zoo hij
comparant meent door Salomon, is nageroepen:
daar gaat ook nog zoo een Spekvreter, dat hij
daarop terug kerende aan denzelven heeft
gevraagd wat zij te zeggen hadden, waarop
terstond door Aron de Leeuw onder het zeggen
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van een Spekvreter zijt gij aan hem comparant
eenige slagen aan het hoofd en in het aangezicht
zijn toegebragt, zijnde hij comparant ten zelfden
tijde aangetast en vastgehouden door de beide
genoemde zoons van Aron de Leeuw, welke
hunnen vader in het mishandelen van den
comparant
hebben
bijgestaan,
welke
mishandeling eerst door de tusschenkomst van
Daniel Levij Rijnveld en de Joden meester
Emanuel van Dantzich heeft opgehouden.
Dat de comparant naderhand is te weten gekomen
dat Aron de Leeuw zich ter voormelde
gelegenheid heeft bediend van een ijzeren
brillendoos, waarmede hij de comparant heeft in
het gezigt geslagen, waardoor dan ook teweeg
gebragt zal zijn, dat de comparant onder andere
aan het voorhoofd een buil en voorts in het
aangezigt eenige kneuzingen bekomen heeft,
waardoor blaauwe vlekken veroorzaakt zijn, welke
de comparant mij ondergeteekende heeft
getoond, met verklaring dat dezelve door
voormelde feitelijke aanranding zijn te weeg
gebragt; terwijl de comparant verder als getuigen
opgeeft, welke bij het genoemde voorval zijn
tegenwoordig geweest Daniel Levij Rijnveld,
Philip van Kleef en Emanuel van Dantzich, alle
wonende te Noordwijk binnen.
Van al het welk het tegenwoordig proces-verbaal
is opgemaakt, hetwelk door den comparant, na
gedane voorlezing, met mij is onderteekend.
(Is geteekend)
Aron van Blitz Schäffer.
Opgezonden aan den Heer officier van Justitie te
Leiden den 7 September 1822
Projustitia
Heden den tweeden September achttien honderd
twee en twintig, op den middag, is voor den
ondergeteekenden
Schout
der
beide
Noordwijken,
Langeveld
en
Offem
gecompareerd:
Aron de Leeuw, koopman, wonende te Noordwijk
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binnen, aangeving doende en verklarende:
dat hij zich op vrijdag den 30 Augustus ll. heeft
bevonden in de Joden Kerk ten huize van Philip
van Kleef te Noordwijk, alwaar nevens den
comparant nog eenige personen tegenwoordig
waren, onder andere nevens des comparants beide
zoonen Hartog en Salomon, mede Aron van Blitz,
van Emmerik en deszelfs beide zoonen, Daniel
Levij Rijnveld, Isac van IJssel, Philip van Kleef,
en Emanuel van Dantzich, alle wonende te
Noordwijk binnen, als mede de kinderen van
gemelde Rhijnveld, het zoontje van Isac van
IJssel, en van de weduwe van Kleef, nevens nog
eenige vreemde kinderen.
Dat voor het einde van den Kerkdienst de oudste
zoon van geachte van Emmerik, zijn jongeren
broeder alsmede de vreemde kinderen welke in de
kerk tegenwoordig waren, heeft aangezet om hem
comparant of zijne zoon te schelden,
dat hij comparant dit vernemende, naar deszelfs
vader is toegegaan en denzelven daarover inder
minne heeft aangesproken, welke daarop driftig
wordende den comparant verschillende
scheldwoorden heeft toegevoegd;
dat terwijl hij nog met denzelven van Emmerik
in woorden wisseling was, de voornoemde
Aron van Blitz is toegeschoten en des
comparants
zoon
Salomon
heeft
aangegrepen en op den grond geworpen;
dat hij comparant hierop getracht heeft
denzelven zijnen zoon te ontzetten, het
geen gelegenheid heeft gegeven, dat hij
met de genoemde Aron van Blitz aan het
worstelen is geraakt, bij welke gelegenheid
hem door denzelven van Blitz onder andere
een slag in het gezigt is toegebragt ten gevolge
waarvan des comparants regter ooglid en den
omtrek der oogholte blaauw en gezwollen was,
gelijk door den comparant aan mij
ondergeteekende is getoond, met verklaring dat
zulks door de feitelijke mishandeling van
genoemden Aron van Blitz is teweeg gebragt.

Dat de aanwezige personen eindelijk zijn tusschen
beide gekomen en de partijen elkander hebben
losgelaten, zijnde bij die gelegenheid verloren
geraakt des comparants bril welke hij op had,
nevens zijn brillenhuis en kerkboek.
Gevende eindelijk de comparant als getuigen op
welke bij het voorval hebben tegenwoordig
geweest de voormelde Daniel Levij Rijnveld, Isac
van IJssel, Philip van Kleef, Emanuel van
Dantzich, neevens de kinderen van Isac van IJssel
en van de weduwe van Kleef.
Van al hetwelk het tegenwoordig Proces-Verbaal
is opgemaakt, het welk door den comparant, na
gedane voorlezing, nevens mij is onderteekend.
(Is geteekend) Aron de Leeuw. Schäffer.
Opgezonden aan den Heer Officier van Justitie te
Leiden den 7 September 1822.
1) Noordwijk in den loop der Eeuwen, bldz. 334.
1) RAL. G.A. Noordwijk, inv. nr. 2284.

Noordwijks historie, In Woord en Beeld.
Deel 1: Noordwijk Binnen, samenstelling Ton Meijer.
Uitgever Noordwijk in Beeld, Kerkstraat 4, Noordwijk.
Prijs 29.95 euro
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Historie van het Gat van Palace
Door de presentatie van de musical “Vloed” op het strand begin juli jl. werd even de aandacht
gevestigd op het ontstaan van Noordwijk als badplaats.

Door Kees Verweij
De musical “Vloed” was gebaseerd op het
gelijknamige boek van Susan Smit, dat vorig jaar
voor het eerst in Noordwijk werd gepresenteerd.
Het verhaal roept de herinnering op aan de
familie Van Konijnenburg, die een belangrijke
rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van
Noordwijk als badplaats. Zo was Anthonie van
Raal van Konijnenburg in de 19e eeuw eigenaar
van het hotel-restaurant “Het Hof van Holland”
aan de Voorstraat. Daar werd in 1840 Willem
Hendrik van Konijnenburg geboren. Deze zoon
huwde later met Johanna Antoinette van Dijk en
werd eigenaar van de oude dorpsherberg aan het
Calispleyn (later Palaceplein) te Noordwijk aan
Zee.
Toen al werd Noordwijk bezocht door
vreemdelingen die behoefte hadden aan baden in
zee. Zij kwamen per postkoets aan bij het Hof van
Holland. Vader Anthonie van Raal van
Konijnenburg bracht hen per rijtuig naar zijn
zoon Willem van Konijnenburg te Noordwijk
aan Zee.
Het vrije baden in zee gebeurde toen nauwelijks
en daarom besloot Willem van Konijnenburg in
1866 vier badkoetsen uit Scheveningen te laten
ophalen. Verder stelde hij de eerste badmeester
aan in de persoon van de 28-jarige Pieter Bedijn.
Van deze koetsen werd vrijwel direct veel gebruik
gemaakt, o.a. ook door leerlingen van de Latijnse
School te Noordwijk Binnen en leraren van het
seminarie Hageveld te Voorhout.
De gasten wilden vaak meer dagen in Noordwijk

verblijven en in antwoord daarop begon Willem
Hendrik zijn dorpsherberg uit te breiden. Zo
kocht hij in 1874 enkele aangrenzende huisjes en
stukjes grond op. Zo ontstond langzamerhand het
befaamde Badhotel Konijnenburg.
Na het overlijden van Willem Hendruk in 1904
bleef het Badhotel nog bestaan tot 1911. Toen
werd het verkocht aan de naamloze vennootschap
“Hotelmaatschappij”Noordwijk aan Zee”. Het
Badhotel Konijnenburg werd direct afgebroken
en op deze plek verrees binnen een jaar het statige
Palacehotel, dat bijna 70 jaar het beeld van de
Noordboulevard bepaalde.
In 1976 ging het Palacehotel door een nog steeds
niet opgehelderde oorzaak in vlammen op. Pas
geruime tijd later werd de ruïne opgeruimd en
het vrijgekomen terrein werd omgevormd tot het
als thans bekend staande “Gat van Palace”. Vele
plannen tot invulling van dit gebied passeerden
de gemeente zonder dat er overeenstemming kon
worden bereikt over een definitieve invulling. Op
een gegeven moment liepen de gemoederen zelfs
zo hoog op, dat de eigenaar van het “Gat”
resoluut alle tegels eruit liet halen bij wijze van
represaille en het terrein herschiep in een
maagdelijk duinterrein, waar de natuur weer vrij
spel kreeg. Toen de gemoederen weer een beetje
tot rust kwamen werden de tegels weer op hun
plaats gelegd.
Het “Gat” ligt er nog steeds en vormt zo een
dubieus eerbetoon aan een van de meest
historische plekken in Noordwijk aan Zee: de
startplaats van onze badplaats.
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en bevat in drie verdiepingen, 32 kamers, met
ontbijtzaal. De eetzaal voor de logés is, zoals
gezegd in het Kurhaus., dat door een overdekte
gang met het hotel in verbinding staat. In het
sous-terrain van het hotel zijn de badkamers. De
groepering van de gebouwen is zó, dat men van
drie kanten voor de wind is beschut.
Op initiatief van de heer J.A. Bientjes, directeur
der maatschappij “Noordwijk”, zal te Noordwijk
aan Zee op een fraai plekje een hotel verrijzen met
ongeveer 30 logeerkamers, bescheiden doch
confortabel ingericht. Het plan is van de architect
Freem te Arnhem. Het hotel wordt beheerd door
een afzonderlijke vennootschap en zal de naam
dragen van “Het Huis ter Duin”. De
voorbereidingen zijn reeds aangevangen.

Leiden, 24 maart 1883.
Men schrijft ons uit Noordwijk, dat dit
vissersdorp, nog niet lang geleden bijna geheel
onbekend, vooruitzichten had, die het zelfs de
beste onzer vaderlandse badplaatsen benijden
zouden. De onlangs opgerichte Maatschappij
Noordwijk tot exploitatie van duingronden,
waarvan directeur is de heer J.A. Bientjes, thans
leraar in de wiskunde aan de R.H.B.S. te Utrecht,
stelt het zich ten taak Noordwijk aan Zee tot een
badplaats van de eerste rang te verheffen.
Langs het voormalige Vinkenveld, thans nog
slechts in naam bestaande, begeven wij ons nu in
de zomer naar de duinen. Een ruime toegangsweg
voert ons dan tot de terreinen der Maatschappij
Noordwijk ten zuiden van het dorp Noordwijk
aan Zee. De weg aan de linkerhand leidt langs de
rijk begroeide duinen naar de koepel van het
vroegere “Vinkeveld”, door de zorg van de
burgemeester in het vorige jaar hersteld. Langs
met smaak aangelegde wegen gaan we nu naar de
strandreep, waarover een flinke brede rijweg en
voetpad, eveneens met klinkers bestraat. Een
klein eind zijn wij de strandreep opgewandeld,
daar ziet ge enige hoogten aan Uw rechterhand –
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aan de linkerhand heeft men natuurlijk de zee –
op deze hoogte ziet men twee hotels en een
kurhaus in aanbouw; welk een prachtig gezicht!
Draait ge U om dan wordt ge getroffen door
hetgeen ge daar ziet; ben ik hier, kom ik U vragen
, in het heerlijke Zwitserland of in onze blonde
duinen, die , ja, in hun soort schoon zijn, doch
waar ik nimmer ontmoette, wat ik hier voor mij
zie ! In de “laiterie” lokt alles uit tot rustig en
aangenaam verblijf. Men zet er zich onder de
nette, halfboogsgewijze gebouwde warande, of in
een der koepels, die haar eindpunten sluiten. Vlak
voor U de genoemde weide en aan Uw
rechterhand een vooral hier thuis horende rustieke
brug. Hulde aan de man, die de ziel der gehele
zaak is, onze geachten burgervader, de heer
C.L.C.W. Pické.
De heer Bientjes heeft ook in de afgelopen tijd,
sind de oprichting van de maatschappij, veel
gronden aangekocht tussen Noordwijk aan Zee en
Rijnsburg, in het dorp, bij boeren en tuinders,
wat niet altijd even gemakkelijk ging, voor de
aanleg van de stoomtram naar Noordwijk. De
gemeente stelde zich garant aan de Maatschappij
Noordwijk, voor f. 100.000,- voor de aanleg van
de
tram.
De
Hollandsche
IJzerenSpoorwegmaatschappij gaat de lijn exploiteren,
welke gelijktijdig met het “Huis ter Duin”op
Zondag 21 juni 1885 zal worden geopend.
Er verscheen ook een nieuw gelegenheids
muziekstuk : “Noordwijks Trampolka Mars”.
De onbekende “toonzetter”is door de verbinding
met Leiden en daardoor ook met het Europees
spoorwegnet, zo vol dankbaarheid t/o de
maatschappij Noordwijk, dat hij zijn arbeid aan
haar heeft opgedragen.
De nu geopende stoomtramlijn Rijnsburg –
Noordwijk aan Zee, volgt de weg van Leiden over
Oegstgeest naar Rijnsburg, waar de weg gesplitst
wordt in een tak naar Katwijk en een naar
Noordwijk. De laatste arm door de “Maatschappij
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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

Admiraal schilders - Stichting MOBO Foundation Van der Wiel Bouw b.v. - Van Asten elektrotechniek
Project Sponsors
Admiraal schilders - Delta Medical Scientific Instruments b.v. - Jora Vision b.v. Koninklijke Beuk -Lionsclub Noordwijk - Rotary afdeling Noordwijk-Katwijk Stichting Baalbergen Fonds - Van Asten elektrotechniek - Stichting Vrienden van
het Museum Noordwijk
Club van 100 sponsors
Alexander Hotel - Autobedrijf Boot - Autobedrijf van der Voorn - A.C. Groeneveld - A.S.P
Administratiekantoor Schilte&Partners - ArtNoordwijk J.Asselsberg rekl.techniek - B.v.Tilburg Dieren speciaalzaak Vlieland - Drinkland Noordwijk b.v. - Expert Noordwijk - Gebr.v.d.Putten b.v. Inkopak Holding b.v. - J.Bakker - J&R Lijm&Metselwerken - J.A.Verbeek & H.Kors - H.van Rijn Keur Slagerij Krijn van der Bent - Kok & Butler catering - Korbee architectenbureau - Kraska b.v Marco Heemskerk Natuursteen - Makelaarskantoor Warmond - R.v. Egmond - Padero Kapsalon Onderhoudsbedrijf vlak en strak - Ouddeken Assurantien b.v./ Regiobank - Reisbueau de Haan Restaurant Het Zuiderbad - Salon van Zuylen - Slender You Noordwijk - Van Asten Elektrotechniek
b.v. - Van der Meer makelaars & Taxateurs - Villapark Witte Raaf - Woonhart advies beheer huur en
verhuur - Yvonne's Haarstijl.

Sub Sponsors
Admiraal de Wit Visrokerij - Boekhandel van der Meer - Dekker Doeland - 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
Katwijk - Notariskantoor Noordwijk - NOV Noordwijk - Putman Installaties b.v. - Spider Graphics
B.V. - Van Duyn accountants en belastingadviseurs - Verhagen uitgeverij b.v.

