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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
www.g-o-n.nl
www.museumnoordwijk.nl
www.streekmuseumveldzicht.nl

Bestuur Genootschap “Oud Noordwijk”
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Leo Meiland
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Leo Schaap
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K. Kok †
A. Weelen †
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A. van Duijn †
J. v. Kan
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Conservator en Contact vrijwilligers: conservator@g-o-n.nl
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15,00 euro per jaar - 17,50 euro per jaar buiten Noordwijk
20,00 euro per jaar buiten Nederland
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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 Leo Schaap: Tel. 06
53626663 of per e-mail 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 e-mail info@noordwijknotarissen.nl.

Openingstijden Museum Noordwijk
dinsdag t/m zaterdag. 11.00 tot 17.00 uur
zondag. 14.00 tot 17.00 uur
Openingstijden Streekmuseum Veldzicht
Zaterdag van 11.00 - 14.00 uur
Zondag van 14.00 -17.00 uur
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Redactioneel

Peter
PeterMulder
Mulder
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aanwezigheid
ex-Keizer Wilhelm II aan in Noordwijk.
Leest u alles mee in deze speciale editie: het Winternummer
Verder aandacht
voor Jan Lutgens, die in het pre2014/2018
van De Blauwdotter.
fototijdperk in staat bleek om Noordwijk desondanks
al bijna fotografisch vast te leggen. En artikelen over de
veelbelovende schaakgrootmeester Daniël Noteboom en over
de wereldberoemde operazanger Jacques Urlus, die beide in
Noordwijkse aarde rusten, zij het op verschillende locaties.
En dan nog het verhaal van het voormalige Algemeen
Ziekenfonds Noordwijk, dat vele voorgangers kende, ook in
verschillende gedaanten. Van de vorige editie over Noordwijk
in de Eerste WEereldoorlog heeft u nog een artikel te goed
over de mysterieuze aanwezigheid in Noordwijk van de
voormalige Duitse Keizer Wilhelm II.
In een inlegvel bij deze Blauwdotter: het Platform Cultureel
Erfgoed Noordwijk is recent on-line gegaan. Een aanrader
die site! Ook het Genootschap Oud-Noordwijk maakt deel
uit van het Platform.

Het copyright op alle artikelen in
dit blad berust bij het G.O.N.
Niets uit deze uitgave mag geheel
of gedeeltelijk worden
overgenomen of vermenigvuldigd,
in welke vorm dan ook, dan na
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
SSN:1381-1592

Peter Mulder, eindredacteur
Op de voorpagina de beeldenaar van burgemeester Picke
van de hand van Ludwig Oswald Wenckebach.
Op de achterpagina 2 beelden van het Pickeplein in 1915
en 2015
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Pické en Bestuurlijke
Belangenverstrengeling
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Koen Marijt

Sinds 1866 maakte Noordwijk aan Zee
de stormachtige ontwikkeling van klein
vissersdorp tot grote badplaats door. Waar
eeuwenlang de visserij de voornaamste bron
van inkomsten voor bewoners uit het zeedorp
was, ontstond daar met de komst van de
‘badcultuur’ in 1866 in Noordwijk langzaam
verandering in.
In dat jaar kocht Willem van Konijnenburg
namelijk een viertal badkoetsen uit Scheveningen
over, stelde hij Pieter Bedijn als eerste badknecht
aan en werd de herberg van Konijnenburg
omgedoopt tot badhotel. Hiermee was de
badplaats Noordwijk aan Zee geboren. Naast
van Konijnenburg speelde ook burgemeester
C.L.C.W. Pické een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de badplaats. Het was namelijk
dankzij Pické dat de naamloze vennootschap
‘Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie
van Duingronden’ (hierna de ‘Maatschappij’
genoemd) de duingronden ten zuiden van
Noordwijk aan Zee ten behoeve van de badcultuur
in exploitatie kon brengen. Ook verscheen er door
zijn handelen een tram te Noordwijk, die het
vervoer van en naar het zeedorp mogelijk maakte.
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Ingezonden Mededelingen
en Rectificaties
Willem Baalbergen
Op de beschrijving van een wandeling door de
Noordzijderpolder, in De Blauwdotter nr. 170,
kwamen nog enkele reacties.

Burgemeester Cornelis Pické (beeld: Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie)

niet met hebzuchtige bedoelingen, zooals helaas maar
al te dikwijls [gehoord] bij het oprichten van dergelijke
Maatschappijen, maar alleen en uitsluitend in het
belang dezer gemeente.’’ 1

Burgemeester Pické werd door tijdgenoten
geprezen voor zijn daden inzake de ontwikkeling
van de badplaats. Hij was diegene die volgens
hen grote stappen had gezet om van Noordwijk
een badplaats te maken. Zo sprak raadslid
P. Alkemade in de raadsvergadering van 12
november 1884 louter positieve woorden over
de rol van de burgemeester: ‘’Hij is het die de
Maatschappij Noordwijk in het leven heeft geroepen,

Lokale historici zoals Jan Kloos, Willem van
Hilten, Jeroen Verhoog en Hans Warmerdam zijn
zeer positief over Pické en zien hem naast Willem
van Konijnenburg als stichter van de badplaats.2
nr. 173 | 17
Feitelijk gezien is dit juist. De burgemeester zorgde

Het Genootschap Oud Noordwijk kreeg in
1965 een map met tekeningen ter inzage met
de vraag of men misschien geïnteresseerd was.
Het bleken tekeningen te zijn van Jan Lutgens,
die van 1867 tot 1888 leraar was geweest aan
het Instituut Schreuders in de Voorstraat.
Zogenaamde gewassen (met waterverf of
verdunde inkt bewerkte) tekeningen van
diverse schilderachtige plekjes in de prille
badplaats en Noordwijk Binnen, liefdevol
gemaakt met oog voor detail. De nog jonge
vereniging liet er door fotograaf Govert de
Roos fotoreproducties van maken die jarenlang
te zien zijn geweest in het Museum Noordwijk.

Jan Lutgens zocht zijn onderwerpen eerst dicht
bij huis: de Voorstraat, het Lindenplein, Heilige
Geestweg, Kerkstraat. Mensen speelden een bijrol
in zijn werk, het ging hem om de schilderachtige
plekjes. Misschien voelde hij wel dat de tijden aan
het veranderen waren. Nederland moderniseerde,
transformeerde van een agrarisch handelsland
naar een industrienatie. In Noordwijk was daar
misschien nog weinig van te merken, maar een
ontwikkeld man als Lutgens zal er oog voor
hebben gehad. Hij legde vast wat niet veel later
onherroepelijk zou verdwijnen.

ervoor dat de ‘Maatschappij’ de mogelijkheid kreeg
om de duingronden van de gemeente te kopen en
te exploiteren en hij gaf daarbij de aanzet tot de

uitbreidingJan
van de badplaats.
De Tekeningen van
Lutgens

Naast Marijke Warmerdam, haar reactie stond
al in een vorig nummer, reageerde ook Bert
Hogervorst. Hij wijst op de foto’s naar een
schilderij van Gerrit Dekker van de boerderij
Kijkduin. Het betreft echter de boerderij die
na 1906 is gebouwd. Van de oude hoeve uit
zeventiende eeuw, die werd afgebroken, zijn
echter geen afbeeldingen bekend. Wat betreft
de boerderij De Kleine Bocht: dit betrof een
rond 1948 gebouwde boerderij, daar waar eerst
alleen een koeienstal stond. Hij vindt tevens dat
zijn grootvader Engel Hogervorst in het artikel
ernstig tekort is gedaan. Als eerste boer die zijn
weiland liet omspuiten tot bollenland verdient
hij meer respect. Hij had een vooruitziende blik;
dit omspuiten is later veelvuldig toegepast. De
boerderij Vredebest werd in 1942 niet bewoond
door de familie Oostdam , maar door de familie
Hein Hogervorst. Bij het ongeval met het
vliegtuig kwamen twee van zijn kinderen, Alie en
Wim, om het leven. Als laatste bewoonde niet de
familie Warmerdam, maar de familie Wassenaar
de boerderij Boerenburg.

Apart Artikel
Ook Jan Duivenvoorden reageerde op het artikel.
De boerderij De Witte Raaf wisselde volgens
zijn gegevens nogal eens van eigenaar. Dat waren
respectievelijk, Hendrik Pennings en Cornelis
van Haaster, Pieter Zeestraten, Willem van der
Meer, mevrouw Kremers en Hendrik Oostdam.
Wat betreft de boerderij Alkemade: deze werd in
1873/1874 herbouwd en niet in 1869. Ook de
genoemde datum van de herbouw van de boerderij
Westerhout is niet juist. Deze herbouw moet later
hebben plaatsgevonden. De geschiedenis van de
boerderijen Grote Sack (Goudsack) en Kleine
Sack, samen met de buitenplaats Hofwijk, is wat
verwarrend. Misschien moet daar maar eens een
apart artikel over geschrevenen worden.
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Overleden
In de vorige aflevering werd aandacht besteed
aan het overlijden van Huig van der Niet. Zeer
tot onze spijt stond daarbij de verkeerde foto.
Van drie badmannen op de bewuste foto op een
rijtje is niet Huig, maar een van zijn collega`s
uitgelicht. Kort geleden overleed ook een van
de grondleggers van het Genootschap: Kees
Kouwenhoven. De laatste jaren was hij niet meer
zo actief in het museum. Dat was eerder wel
anders. Als voorbeeld moge dienen dat zijn naam
in de index op De Blauwdotter talloze malen
wordt genoemd. Een deel van zijn fotoarchief
|
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is inmiddels in de collectie vannr.het
opgenomen.

Ziekenzorg in Noordwijk
Ees Aartse

Jeroen Verhoog

In Noordwijk kennen we Jan Lutgens als tekenaar,
maar eigenlijk was hij leraar in hart en nieren.
Geboren in 1836 in Loenen aan de Vecht als oudste
zoon van tekenmeester Petrus Josephus Lutgens –
hij had het niet van een vreemde – volgde hij op
jonge leeftijd een opleiding tot onderwijzer. Hij
haalde verschillende onderwijsbevoegdheden en
werd in 1857, 21 jaar oud, leraar op de befaamde
jongenskostschool Noorthey in Voorburg. Tien
jaar later, in 1867, zette hij zijn loopbaan voort
op de jongenskostschool van Otto Schreuders –
ook oud-leraar op Noorthey – in de Voorstraat in
Noordwijk Binnen. In de zomer van datzelfde jaar
was Jan Lutgens getrouwd met Maria Gerardina
Schreuders, een zuster van Otto Schreuders.
Lutgens gaf op Instituut Schreuders onder andere
wiskunde en Duits, maar ook tekenles. En in
zijn vrije tijd tekende hij af en toe een rustiek
tafereeltje in de omgeving van het instituut. Zijn
productie was niet erg hoog, tenminste als we
afgaan op wat er bewaard is gebleven: in totaal
29 tekeningen.

P17

Voorgeschiedenis
De zorg voor zieken, bejaarden, wezen, armen en
andere behoeftigen was begin 1800 in handen
van de kerken en particuliere instellingen.
Deze zorg was geen overheidstaak. Trouwens
de kerken verzetten zich fel als men maar dacht
dat de overheid op dit terrein enige activiteiten
ontplooide.
Eind 18e begin 19e eeuw werden, vooral in de
stedelijke gebieden, tal van ziekenfondsen door
private instellingen opgericht. Het was een
verzekering voor de kosten van medische zorg,
maar tevens een verzekering voor begrafeniskosten
en loonderving bij ziekte. Er waren strenge
toelatingscriteria om lid te kunnen worden van een
ziekenfonds. Chronische zieken en gehandicapten
konden geen lid van het fonds worden, maar ook
bejaarden en zwangere vrouwen werden in het
algemeen uitgesloten.

P21
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Jan Lutgens op 23–jarige leeftijd, tekening uit
1859
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Daniël Noteboom (1910–1932)
Peter Mulder
De Schaker
Als in Noordwijk de naam “Daniël Noteboom” valt, gaan de gedachten meestal het eerst uit naar
de schilder. Menig Noordwijker had in zijn of haar tijd een schilderij van hem aan de wand hangen, plaatjes van het raadhuis, van de bollenvelden en van het strand en de zee. Maar er was ook
een andere “Daniël Noteboom”: een junior want hij was de zoon van de schilder. Deze Daniël
leefde maar kort (van 1910 tot 1932), maar lang genoeg om als een talentvol schaker door het
leven te gaan.
Daniël Noteboom jr. werd geboren op 26 februari
1910 in Noordwijk. Op zijn tiende won hij daar
al een schaaktoernooitje en naar verluidt sleepte
hij de eerste prijs (een schaakbord met stukken)
daarna altijd met zich mee. In 1925 werd hij toegelaten als lid van het Leidsch Schaakgenootschap
(LSG), niet dan nadat het bestuur van LSG zich
uitgebreid over de lidmaatschapsaanvrage had gebogen. Want LSG was vooral een club van sjiekere oude Leidse heren en een jonge jongen van
vijftien jaar hoorde daar eigenlijk niet in thuis. In
zekere zin hadden deze bestuurderen het wel bij
het rechte eind, maar anders dan ze gedacht hadden. Van 1927 tot en met 1929 eindigde hij in
onderlinge wedstrijden binnen de club steeds als
eerste (soms op een gedeelde plaats).

Ziekenfondsen voorzagen in de 19e eeuw in
een groeiende behoefte. Rond 1895 werden
in Nederland ongeveer 543 ziekenfondsen
opgericht. Ongeveer 19% van de Nederlandse
bevolking was verzekerd.
Tot 1941 was het onmogelijk om een politieke
meerderheid te krijgen voor een wettelijk
geregelde ziekenfondsverzekering. De kerken
werkten niet mee. Hulp aan zieken, behoeftigen,
armoedebestrijding door het wegvallen van de
kostwinner of bij werkloosheid, bejaardenzorg
e.d. waren typisch de taken waar de kerken zich
mee | bezighielden.
Bang voor een verminderde
28
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grip op hun gelovigen? In 1941 kwam er met het
Ziekenfondsbesluit een wettelijke regeling voor
een verplichte ziektekostenverzekering.

Hoerenhondjes

In de binkamer (mooie zondagse kamer) van het
museum staan op de schoorsteen 2 porseleinen
hondjes in spiegelbeeld. De hondjes worden
in de volksmond genoemd “hoerenhondjes”
en komen uit Lerwickshire. Hoe komen ze aan
die naam? Ze dateren uit de tijd van Koningin
Victoria van Engeland in de 19e eeuw. Zij hield
veel van spaniëls. Het heeft er ongetwijfeld mee
te maken dat er daarom beeldjes van gegoten
werden in Staffordshire. Hooggeplaatste personen
geven nog steeds de toon aan, wat dat betreft. De
tweelinghondjes waren aanvankelijk heel populair
bij de Engelse middenklasse. Later werden ze ook
gekocht door de wat minder bedeelden.

P25

Ambities
Die kampioenschappen leerden Noteboom, dat
hij zijn ambities moest verleggen: hij tekende in
1929 voor een sterkere club in de Nederlandse
schaakcompetitie, NSRV uit Rotterdam om grotere uitdagingen tegen te komen dan hij in Leiden had gevonden. Hij stopte met zijn scheikunde-studie en gaf zich steeds meer aan het schaken
over. Successen bleven niet uit: zijn grootste haalde hij op de Olympiade van 1930 in Hamburg,
waar hij aan het vierde bord 11,5 uit 15 haalde en
topscorer werd van het Nederlandse team. In drie
matches met grootmeester Salo Landau behaalde
Donderdag 9 april opende wethouder Marie-José
Fles het vernieuwde Streekmuseum Veldzicht aan
de Herenweg. In de afgelopen wintermaanden is
hard gewerkt om het museum een ander aanzien
te geven. Zo is de entree gewijzigd, zijn er vloeren
vernieuwd en is er andere verlichting aangebracht.
Met dank aan de technische vrijwilligers onder leiding van Willem Peschier. Nieuw is ook de tijdlijn
waarin de geschiedenis van Noodwijk op panelen
is uitgebeeld. Deze tijdlijn kan men nu door het
museum volgen. Vanzelfsprekend is er nog steeds
aandacht voor de kruiden- en bollenteelt en de
blaarkopkoeien. Maar er is meer te zien, zoals het
ontstaan van Noordwijk Binnen, de verering van
Jeroen, de geschiedenis van de kostscholen en het
ontstaan en weer verdwijnen van de touwslagerijen. Daarnaast kunnen bezoekers door middel van
enkele ingebouwde schermen oude films over de
geschiedenis van het dorp bekijken.

Verslag van een bijenkomst van de BloemistenWerklieden Bond in 1924, waar gecollecteerd
werd voor het fonds “De Zieke Werkman”

Ziekenzorg in Noordwijk
Hoe was de ziekenzorg in Noordwijk vroeger
geregeld? Via de kerken was een bepaalde zorg
voor zieken, maar speciaal voor die zieken en
behoeftigen die bij een kerkgenootschap waren
aangesloten. Een zorg voor alle gezindten was er
niet. In ‘Noordwijk in de loop der eeuwen’ schrijft

Sjaan van Kekeren-Brouwer

Nu was Koningin Victoria nogal preuts.
Onzedelijk gedrag werd niet getolereerd. Het
was er natuurlijk wel, maar het ging stiekem
onder de dekmantel van iets anders. In die tijd
gingen Noordwijkse vissers op haringvangst
bij de Shetland eilanden bij Schotland. Aan
de wal ontdekten ze de hondjes in bepaalde
havenbuurten voor de ramen. Publieke vrouwen
verkochten deze hondjes. Wie ze kocht kon ook
“de rest” erbij kopen. Aan de stand van de hondjes
kon men zien of de betreffende vrouw mannelijk
bezoek had. Zo ja, dan stonden de hondjes met
de snuiten naar binnen. Was ze vrij dan keerde ze
de hondjes om.

P28
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hij een gelijke score, waarna hij met Landau als de

nummers twee Vernieuwd
en drie van Nederland gold. AchBoerderij Veldzicht
ter Max Euwe, de grootste meester van allemaal.
Ook worden in de vitrines tal van archeologische
vondsten tentoongesteld die bij opgravingen zijn
gevonden.
Wat niet is veranderd is de kruidenwinkel van
de familie Alkemade. Dit typisch stukje geschiedenis van Noordwijk is gehandhaafd. Ook het
zogenaamde zomerhuis, de keuken en de kamer
aan de voorzijde van de boerderij zijn in de oorspronkelijke staat gebleven. Dat geldt ook voor de
kruidentuin, die juist in het voorjaar uitbundige
bloei laat zien. Al met al is, zeker nu, een bezoekje
aan Veldzicht de moeite waard. Het museum is in
de zomermaanden op zaterdag- en zondagmiddag
van twee tot vijf, en op verzoek open. Veldzicht
biedt tevens de mogelijkheid voor bezoek van
groepen en bijeenkomsten. Als laatste: er worden
nog enkele suppoosten gezocht. Informatie: Dies
Griffioen (diesgriffioen@gmail.com tel.5176301).

P31
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Peter Mulder

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog bleef het neutrale Nederland nog wel zitten met één
probleem: de Duitse Keizer was op de vlucht geslagen en belandde uiteindelijk in Nederland
waar hij tot zijn laatste oude dag in 1941 ging wonen eerst op Kasteel Amerongen, later in Huis
Doorn, kort achter Utrecht. Daarmee was wel enige verlegenheid ontstaan, want neutraliteit is
een mooi ding, maar in dat geval had men Wilhelm II eigenlijk wel naar Duitsland terug moeten
sturen. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar het verblijf van de ex-keizer werd wel aan grote
restricties gebonden.
Ook voor Friedrich Wilhelm Viktor Albert von
Preußen was het leven in Nederland niet bepaald
een tot tevredenheid stemmend verhaal: Hij
werd geboren in Berlijn en stierf in Doorn. Zijn
leven begon in vorstelijke luister en eindigde –
óntluisterd – als balling in een vreemd land. Hij
begon als Kroonprins en eindigde als houthakker
(want om te tijd te doden had hij in Doorn van
houthakken zijn hobby gemaakt).

Het gaf volgens de krant allemaal nogal wat
stampei – ook in de Duitse pers – want de
balling Wilhelm II mocht niet teveel vrijheid
krijgen en het moest allemaal al helemaal niet
op een vakantie gaan lijken. Daarom maakte de
keizer er maar een kort bezoekje van, tegen de
avond vertrok hij alweer naar Doorn. Sommige
kranten, daartoe wellicht door de autoriteiten
aangespoord, berichtten dat dit bezoek helemaal
niet had plaatsgevonden. Maar in het dagblad
“De Volksstem” van 23 september 1923 gaf de
keizer zelf toe dat het bezoek van die 13e juli aan
Noordwijk wel degelijk had plaatsgevonden.

P33

In zijn gevolg bevond zich ook Sigurd von
Ilsemann, die door Wilhelm tot vleugeladjudant
werd benoemd, een functie die in feite neerkwam
op de secretariaatsvoering van des Keizers in
ballingschap verkerende Hof. Sigurd huwde
een dochter van de Baron Bentinck die hij in
Amerongen had ontmoet. Over zijn leven met
de Keizer schreef Von Ilsemann later het boek
“Der Kaiser in Nederland” (Baarn 1969). Deze
Sigurd von Ilsemann verkeerde op 13 juli 1923
in Noordwijk, waar hij – naar ik aanneem – voor
de vakantieperiode een villa had gehuurd. Volgens
een bericht in het Utrechts Nieuwsblad van die
dagen heette de villa aan de Zuidboulevard
“Groenedak”, maar een villa met die naam valt
met de beste wil van de wereld en in de diepste
archieven nergens terugvinden.
Op die 13e juli kreeg Von Ilsemann bezoek van
zijn schoonvader, de Baron Bentinck, in het
gezelschap van ………ex-keizer Wilhelm!

Peter Mulder
Dezer dagen – om precies te zijn op 6 juni
1935 – is het 80 jaar geleden dat in Noordwijk
Jaques Urlus overleed en begraven werd op de
RK begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk
Binnen. Hij was een van de belangrijkste tenoren van zijn tijd, hij genoot een Paverottiaanse
naam en faam.
Jaques Urlus werd in 1867 uit Nederlandse ouders geboren in Hergenrath bij Aken, waar zijn
vader voorman was bij een ijzergieterij. Toen hij
één jaar oud was, verhuisde het gezin naar Tilburg. Hij genoot nauwelijks een schoolse opleiding, maar al snel werden zijn muzikale talenten
ontdekt door een ver familielid, tweede dirigent
van de Korvelsche Harmonie in Tilburg. Jaques
werd lid van de Korvelsche Zangvereeniging en
– na verhuizing van het gezin naar Utrecht – van
de Zangvereeniging Fidelio aldaar. Hij was 15 jaar
toen hij voor het eerst als solist optrad met een
tenoraria uit Die Jahreszeiten van Haydn in het
gebouw van Kunsten en Wetenschappen (het tegenwoordige conservatorium).

verbonden blijven, Bayreuth had voor hem geen
geheimen. Van 1900 tot 1914 zong hij – bijna
traditiegetrouw – de rol van evangelist in de Mattheus Passion van Bach, in de uitvoering van het
Concertgebouworkest onder leiding van Willem
Mengelberg, eengroots orkest onder leiding van
een groots dirigent. Van 1912 tot 1917 woonde hij in New York als een van de sterren van de
Metropolitan Opera. Hij was ‘ close’ met Willem
Mengelberg, zo’n andere Grootheid van voor de
oorlog.
Bemiddeld
Toen de V.S. zich in de Eerste Wereldoorlog
mengde, aarzelde hij om partij te kiezen, wat hem
zowel in Amerika als in Duitsland kwalijk werd
genomen. Hij keerde naar Nederland terug en
zette van daaruit zijn loopbaan voort met gastoptredens op vrijwel alle grote podia van de wereld.
Zijn periode in New York had hem geen windeieren gelegd. Hij was een bemiddeld man geworden
en liet zich een villa bouwen in Het Gooi. Intussen ontdekte hij Noordwijk, waar hij aan de Rembrandtweg, vlak aan zee, een zomerhuis kocht, de
Villa Hennie (later Villa Maarlo). Noordwijk was
voor Urlus vooral een plek om af en toe een beetje
bij te komen van zijn lange tournees, maar het
was altijd ‘tijdelijk’: weliswaar dreven twee zonen
een pension in Noordwijk (Clarenwijk en Belvedère), maar hij zelf vond het er allemaal veel te winderig en trok zich dan snel weer in het Gooi terug.
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Nadat hij onder handen genomen was door verschillende gerenommeerde zangleraren werd hij
op zijn 23e professioneel zanger. Hij beschikte
over een robuuste stem en een briljante techniek.
De basis daarvan was zijn onuitputtelijke adembeheersing, waarmee hij zelfs de zwaarste Italiaanse aria’s schijnbaar moeiteloos kon zingen. Zijn
carrière ging in vogelvlucht: op zijn 27e kreeg
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hij
contract
bij de Nederlandsche Opera.
In 1900 kreeg hij uit Leipzig de aanbieding om
Wagner te zingen en weer tien jaar later debuteerde hij in Covent Garden in Londen als Tristan.
Urlus’ naam zou altijd met de Wagner-opera’s

Tot 1933: hij begon te sukkelen met zijn gezondheid en begon zich allengs meer van de zangpodia terug te trekken. Vanwege zijn gezondheid

besloot hij om Schelvis
definitief naar Noordwijk te verArchief van Herman
kassen: hij kocht de villa “De Branding” aan de

Gerard de Lange

Herman Schelvis heeft als stuurman en kapitein
met enorme Shell tankers de wereldzeeën bevaren.
Na zijn loopbaan in de koopvaardij heeft hij
ruim 25 jaar in de archieven onderzoek gedaan.
Een paar maal per week was hij in het historisch
archief in het gemeentehuis (in 2006 werd dit
archief naar Leiden overgebracht), het Nationaal
Archief in Den Haag of het Regionaal Archief in
Leiden te vinden. In deze archieven zijn nu vele
transcripties en bewerkingen van archiefstukken
van zijn hand te raadplegen.
De enorme hoeveelheid gegevens die hij
verzamelde en transcribeerde, resulteerde in
een bijna onafgebroken reeks bijdragen in de
Blauwdotter en Kernpunten van de vereniging de
Oude Dorpskern. En altijd met een zorgvuldige
en uitvoerige bronvermelding. Voor zover valt
na te gaan was een van zijn eerste artikelen ‘Een
wandeling door de Bronsgeest anno 1566’, waarin
hij een toelichting gaf op de fraaie kaart van
landmeter Jan Potter (Blauwdotter 72, winter
1989/1990). Met Floor ’t Hooft verzamelde hij
jarenlang gegevens over alle aan de Voorstraat
staande huizen. Het resultaat vond zijn weerslag
in Van karrenspoor tot klinkerweg: Vier eeuwen
Voorstraat en Lindenplein te Noordwijk. Soms
bracht Herman zijn teksten onder in een apart
boekje waarvan hij ook de layout en het bindwerk
verzorgde. Herman stelde zijn gegevens ook steeds
ruimhartig aan andere onderzoekers beschikbaar.
Deze deden nooit tevergeefs een beroep op hem.
Vandaar dat men in voetnoten bij diverse artikelen
dikwijls de opmerking ‘met dank aan Herman
Schelvis’ aantreft.
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Gelukkig is het omvangrijke archief van
Ofdeze
de vissers
betaalbare
hondjes
aimabelede en
bescheiden
manalleen
vooralsde
souvenir
kochten, vertelt
verhaal niet. behouden
In ieder
geschiedschrijving
overhetNoordwijk
geval gingen er heel wat de Noordzee over naar
ons land. Of Nederlandse vissersvrouwen ook
“bijverdienden” door de hondjes in de vensterbank
te zetten tijdens de afwezigheid van hun mannen,
om zo n hun onderhoud te voorzien? Daar is geen
zekerheid over. In ieder geval waren er heel wat
huizen die met deze porseleinen beesten werden

De CD met het archief van Herman Schelvis

gebleven. Na zijn overlijden heeft Harrie
Salman zijn omvangrijke oeuvre betreffende
de geschiedenis van Noordwijk op een CDrom bijeengebracht. Deze CD-rom vormt het
belangrijkste onderdeel van dit archief. Hieraan
zijn nog een groot aantal documentatiemappen
en de volledige transcripties van archiefstukken
toegevoegd. Tenslotte zijn een aantal (kadastrale)
kaarten en het Middelnederlandsch Woordenboek
opgenomen.
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Het archief is in het museum te raadplegen. De
CD-rom is aldaar ook te koop.
opgesierd, op kasten, commode of schoorsteen.
De hondjes waren helemaal wit, of wit met
bruinrode, zwarte of blauwe vlekken. En mét
of zonder halsbandketting. Later kwamen er
ook poedels met mandjes om de nek en andere
soorten honden. Zelf hebben mijn man en ik ook
een stel in de vensterbank staan. U begrijpt dat ze
altijd met de snuitjes naar binnen staan.

Sjoel in het Patershuis
Nieuw boekje over de Joodse inwoners van Noordwijk
Onder de titel “Sjoel in het Patershuis: De
Joodse inwoners van Noordwijk” stelden Dorine
Holman, Wim van der Lee en Willem Baalbergen
een mooi boekje samen over de (kleine) Joodse
gemeenschap in Noordwijk in de 19e eeuw. Ook
komen de vaak tragische lotgevallen voorbij van
enkele Joodse families die zich voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Noordwijk bevonden.
Het boekje geeft de nodige inkleuring aan de
namen van Joodse burgers die in de oorlog
uit Noordwijk zijn weggevoerd en niet meer
terugkwamen. Hun namen staan gebeiteld op de
gedenksteen die in 2013 werd onthuld naast het
oorlogsmonument aan de Oude Zeeweg.

Joodse families, vooral in de oude dorpskern
rond de Kerkstraat. Toch maken ze niet echt deel
uit van het dorpsleven. Beroepsmatig, maar ook
cultureel leven ze enigszins in de marge van de
toch al kleine Noordwijkse samenleving.
Het boekje brengt hun geschiedenis in kaart: de
families, hun adressen, hun aantal. Wat dat laatste
betreft schommelt dit gedurende de gehele 19e
eeuw zo tussen de 20 en 40 personen, maar bij de
volkstelling van 1895 is dit aantal ingekrompen
tot 9 personen.
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Ex-Keizer Wilhelm II in
Noordwijk

De ‘hoerenhondjes’ in Museum Oud-Noordwijk

Wie veronderstelt dat het bij dit éénmalige bezoek
aan Noordwijk gebleven is, kan zich vergissen:
er is een bron die vermeldt dat Wilhelm vaker
(geheime) ontmoetingen had met Prins Hendrik
van Mecklenburg-Schwerin, de eega van HM
Koningin Wilhelmina, “meestal in Zandvoort en
Noordwijk.” (J.A. de Jonge: “Wilhelm II - Keizer
van Duitsland”, Amsterdam 1986). Duitsers
onder elkaar, zullen we maar denken.
Von Ilsemann pleegde op 6 juni 1952 zelfmoord
in Huize Doorn. Zijn keizerlijke chef lag toen al
11 jaar opgebaard in het kleine mausoleum, dat
daartoe speciaal gebouwd was iets verderop in de
tuin van het huis. Die situatie duurt tot op de dag
van vandaag voort.

13

Jaques Urlus (1867 – 1935)

Het boekje verhaalt over de eerste vestiging –
rond 1600 – van een groep Portugese Joden in
Amsterdam. In het midden van de 17e eeuw
komen ook uit andere delen van Europa Jiddisch
sprekende Joden naar Nederland, op de vlucht
voor de pogroms in met name Oost-Europa. Ook
zij vestigen zich grotendeels in Amsterdam. Na
1700
34 | verspreiden
nr. 173 enkele Joodse gemeenschappen
zich ook over de kleinere steden in Holland,
waaronder Leiden, maar als een eeuw later de
economische recessie toeslaat, komen veel Joodse
families ook in de omliggende dorpen terecht.

Het Herdenkingsboek voor Daniël Noteboom,
geredigeerd door Max Euwe

|

Deze kleine Joodse gemeenschap had in
Noordwijk ook een eigen sjoel, een eigen synagoge.
Aanvankelijk in het woonhuis van de familie Van
Kleef, maar dan vanaf 1839 in het Patershuis – een
restant van het voormalige Barbaraklooster – op
de hoek van de tegenwoordige Raadhuisstraat/
Heilige Geestweg. Later verhuist de Sjoel naar
een achterhuis aan de Voorstraat, vlakbij de
Westeinderbrug, beschikbaar gesteld door
beurtschipper Gijs van Parijs. Maar een sjoel
kan alleen bestaan bij de gratie van tenminste 13
mannelijke deelnemers en in 1895 is de sjoel dan
ook – mét zo ongeveer de hele Joodse gemeenschap
in Noordwijk – verdwenen.
In het begin van de Jaren Twintig arriveren
rijkere Joodse families in Noordwijk, die er

In alle teederheden
ruischen hooren

Ook in Noordwijk vestigen zich aldus enkele

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind — dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.
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De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren
in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
Henriëtte Roland Holst (1869-1952)

Uit: Verzonken grenzen (1918)
Uitgever: W.L.& J. Brusse, Rotterdam
Muurschildering: Joke Bos (2005, nabij het Vuurtorenplein)
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Pické en Bestuurlijke
Belangenverstrengeling
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Koen Marijt

Sinds 1866 maakte Noordwijk aan Zee
de stormachtige ontwikkeling van klein
vissersdorp tot grote badplaats door. Waar
eeuwenlang de visserij de voornaamste bron
van inkomsten voor bewoners uit het zeedorp
was, ontstond daar met de komst van de
‘badcultuur’ in 1866 in Noordwijk langzaam
verandering in.
In dat jaar kocht Willem van Konijnenburg
namelijk een viertal badkoetsen uit Scheveningen
over, stelde hij Pieter Bedijn als eerste badknecht
aan en werd de herberg van Konijnenburg
omgedoopt tot badhotel. Hiermee was de
badplaats Noordwijk aan Zee geboren. Naast
van Konijnenburg speelde ook burgemeester
C.L.C.W. Pické een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de badplaats. Het was namelijk
dankzij Pické dat de naamloze vennootschap
‘Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie
van Duingronden’ (hierna de ‘Maatschappij’
genoemd) de duingronden ten zuiden van
Noordwijk aan Zee ten behoeve van de badcultuur
in exploitatie kon brengen. Ook verscheen er door
zijn handelen een tram te Noordwijk, die het
vervoer van en naar het zeedorp mogelijk maakte.

niet met hebzuchtige bedoelingen, zooals helaas maar
al te dikwijls [gehoord] bij het oprichten van dergelijke
Maatschappijen, maar alleen en uitsluitend in het
belang dezer gemeente.’’ 1

Burgemeester Pické werd door tijdgenoten
geprezen voor zijn daden inzake de ontwikkeling
van de badplaats. Hij was diegene die volgens
hen grote stappen had gezet om van Noordwijk
een badplaats te maken. Zo sprak raadslid
P. Alkemade in de raadsvergadering van 12
november 1884 louter positieve woorden over
de rol van de burgemeester: ‘’Hij is het die de
Maatschappij Noordwijk in het leven heeft geroepen,

Lokale historici zoals Jan Kloos, Willem van
Hilten, Jeroen Verhoog en Hans Warmerdam zijn
zeer positief over Pické en zien hem naast Willem
van Konijnenburg als stichter van de badplaats.2
Feitelijk gezien is dit juist. De burgemeester zorgde
ervoor dat de ‘Maatschappij’ de mogelijkheid kreeg
om de duingronden van de gemeente te kopen en
te exploiteren en hij gaf daarbij de aanzet tot de
uitbreiding van de badplaats.
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Burgemeester Cornelis Pické (beeld: Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie)
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De onderneming kreeg de vrijheid om hotels,
wegen en villa’s in de Noordwijkse duinen aan te
leggen. Het was een positieve ontwikkeling voor
het zeedorp. In 1928 kreeg Pické, die al in 1885
overleden was, een standbeeld om zijn moeite
voor de badplaats te eren.
Naar mijn mening moet de rol die burgemeester
Pické in het gemeentebestuur heeft gespeeld en
de beslissingen die hij nam ten behoeve van de
ontwikkeling van de badplaats echter genuanceerd
worden. Dit hebben de Noordwijkse historici
tot nu toe niet gedaan. Dat Pické zo nauw
betrokken was bij de naamloze vennootschap
wordt door hen amper genoemd. Alleen in het
boek onder redactie van Jeroen Salman wordt
vluchtig gemeld dat Pické ook in privépersoon als
aandeelhouder bij de duinexploitatie betrokken
was.3 Kloos en Van Hilten prijzen Pické zelfs voor
de gemeentebelangen die hij bij de ontwikkeling
van de badplaats heeft nagestreefd.4 Er valt echter
juist op te merken dat Pické eerder uit persoonlijke
belangen dan uit gemeentelijke belangen heeft
gehandeld bij het in gang zetten van de exploitatie
van duingronden. Kijken we met de ogen van
nu naar de dubbele rol van burgemeester Pické,
dan is bestuurlijke belangenverstrengeling
onmiskenbaar.
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), nummer toegang
900, inv.nr. 1434, notulen vergadering gemeenteraad 12
november 1884.
2
Willem van Hilten, Noordwijk. 125 jaar badplaats
(Noordwijk 1991), 21; J. Kloos, Noordwijk in den loop
der eeuwen (2de druk; Noordwijk 1973), 261, 343; Jeroen
Verhoog en Hans Warmerdam, Atlas van Noordwijk
Noordwijk 2013), 138
3
Jeroen Salman, Noordwijk. Aan zee en op de geest. Een
nieuwe geschiedenis van Noordwijk (Noordwijk 2011), 226,
230.
4
Kloos, Noordwijk, 337, 343, Willem van Hilten, Op zoek
naar het verleden, de geschiedenis van Noordwijk. Deel VI.
Noordwijk als badplaats (Noordwijk 1986), 17.
1

De exploitatie van de Noordwijkse
duingronden
Drie heren uit Amsterdam, allen makelaar van
beroep, hadden zich in 1881 bij Pické gevoegd
om hem te vragen of het exploiteren van de
duinen mogelijk was. Er konden dan badhotels
worden gesticht, maar ook het bouwen van enkele
villa’s behoorde tot de mogelijkheden. Aangezien
de Staat der Nederlanden en niet de gemeente
Noordwijk eigenaar was van de gewenste
duinen, raadpleegde Pické eerst de minister van
Financiën over de verkoop van duingronden aan
de Amsterdamse makelaars. De minister van
Financiën was namelijk verantwoordelijk voor
de verkoop van domeingronden. Deze reageerde
echter negatief op het voorstel en wenste niet
met particulieren, maar enkel en alleen met
de gemeente Noordwijk over de verkoop in
onderhandeling te gaan. 5
In de raadsvergadering van 22 februari 1882 kwam
Pické daarom met een voorstel om het plan toch
door te zetten. Volgens hem moest de gemeente
Noordwijk, met het oog op de opkomende
badcultuur, de duingronden ten zuiden van het
zeedorp – ter grootte van 90 hectaren – voor
fl.15.000 van de staat opkopen. Was de koop
eenmaal beklonken, dan kon de gemeente het
duingebied zonder winst doorverkopen aan
een derde partij die de duinen in exploitatie
kon brengen. Het was een voorwaarde die door
Pické zelf werd voorgesteld.6 Een belangrijke
kanttekening daarbij was dat dit alleen zou
gebeuren, als de tijd daar op dat moment rijp
voor was.7
De gemeenteraad ging niet meteen overstag.
Raadslid C. Alkemade vond het een aanzienlijk
bedrag dat de gemeente moest investeren en eiste
dat de burgemeester zelf persoonlijk schade zou
nemen, als het project op financiële tegenvallers
zou stuiten. Pické stemde hierin toe en het
verzoek werd door de raad aangenomen. Op 16
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niet alleen als burgervader van de gemeente op,
maar ook als persoonlijk belanghebbende van de
naamloze vennootschap, daar hij ook aandelen
bezat. De dubieuze rol van de burgemeester leek
het eerdergenoemde raadslid Everwijn niet te
deren. Everwijn stond als grootgrondbezitter te
Noordwijk namelijk zelf ook als aandeelhouder
op de naamlijst van de ‘Maatschappij’.

Bewijs van Aandeel NV Maatschappij
Noordwijk tot Exploitatie van Duingronden

maart 1883 werd de ‘Maatschappij’ opgericht en
deze naamloze vennootschap nam korte tijd later
als derde partij de duingronden van de gemeente
Noordwijk over voor het oorspronkelijke
aankoopbedrag.8 Pické werd door raadslid J.
Everwijn voor zijn rol in het proces bedankt‘‘voor
de vele moeite die hij zich in deze voor den bloei der
gemeente zoo belangrijke zaak heeft getroost.’’ 9
Alhoewel uit de bronnen niet duidelijk naar
voren komt welk voordeel er voor Pické aan de
samenwerking met de makelaars en onderneming
zat, kan aan de latere handelingen inzake de
exploitatie van de gronden wel worden afgeleid
dat dit een financieel gewin moet zijn geweest.
Naast de Amsterdamse makelaars stond Pické
namelijk óók op de namenlijst van de oprichters
van de ‘Maatschappij.’ De burgemeester trad bij de
verkoop van de duingronden aan de onderneming

Belangenverstrengeling in Noordwijk aan Zee
Er waren nog meer zaken die de rol van Pické
in een ander daglicht plaatsen. Ten eerste is
er de mate van interesse die de burgemeester
voor de badcultuur te Noordwijk tot aan zijn
overlijden in 1885 heeft gehad. In 1866, toen
Willem van Konijnenburg de eerste badkoetsen
uit Scheveningen liet overkomen, nam Pické
het burgemeesterschap van jonkheer H.A.C. de
la Bassecour Caan (1856-1866) over. Alhoewel
Pické negentien jaar burgervader van de gemeente
was geweest, toonde hij pas de laatste vier jaar
van zijn ambt een persoonlijke interesse in de
ontwikkelingen van de badplaats. Tot aan 1881
valt er in de gemeenteraadsverslagen en verslagen
van het dagelijks bestuur nauwelijks informatie te
vinden waaruit blijkt dat er vóór 1881 ook maar
enige mate van interesse van de kant van Pické
was voor de ontwikkelingen van de badcultuur in
het zeedorp.10 Dit terwijl de eerste badgasten al
zeker in 1860 in het dorp waren verschenen en
in 1866 de eerste badkoetsen op het Noordwijkse
strand waren te vinden.
5

ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1433, notulen
vergadering gemeenteraad 22 februari 1882.
6
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1433, notulen
vergadering gemeenteraad 22 februari 1882.
7
Ibidem.
8
Kloos, Noordwijk, 338; Van Hilten, Noordwijk als
badplaats, 20.
9
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1433, notulen
vergadering gemeenteraad 22 februari 1882.
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Pas toen Pické in de zomer van 1881 persoonlijk
benaderd werd door de Amsterdamse makelaars
om de verkoop van de Noordwijkse duinen te
onderzoeken, ging hij zich hiervoor interesseren.11
Vanaf dat moment deelde hij zijn belangstelling
voor de groei van de badplaats met de
gemeenteraad en speelde hij daarin een leidende
rol.
Dat de persoonlijke interesse van Pické dus pas
veel later kwam, hangt nauw samen met zijn
rol als aandeelhouder binnen de ‘Maatschappij.’
Het is nooit vanuit gemeentebelang geweest dat
Pické handelde zoals hij deed, maar puur uit
persoonlijke overweging. In de eerdergenoemde
raadsvergadering van 22 februari 1882 deed
Pické het verzoek aan de gemeenteraad om de
duingronden van de Staat der Nederlanden te
kopen en deze op termijn over te dragen aan een
derde partij.12 Belangrijk hierbij is te realiseren dat
hij tijdens de vergadering aangaf dat de verkoop
van de gemeente aan een derde partij zonder
winst te maken moest gebeuren. De verkoop
van de grond zou de gemeente op deze manier
geen enkele directe inkomsten opleveren. De
derde partij werd in 1883 de reeds vermeldde
‘Maatschappij’, een naamloze vennootschap
waarin burgemeester Pické op persoonlijke titel
5% van de aandelen had.13
In totaal had Pické zelf fl.5.000 in de
onderneming geïnvesteerd. Tevens bekleedde hij
als grootaandeelhouder de functie van presidentcommissaris van de onderneming.14 Pické kreeg
als aandeelhouder 5% dividend uitgekeerd.
Als er na uitkering van kapitaal nog dividend
overbleef kreeg hij als grootaandeelhouder nog
60% en tenslotte nog 10% als bestuurslid van de
onderneming.15 Dat de burgemeester persoonlijk
zo geïnteresseerd was in een onderneming die hem
veel financiële voorspoed kon opleveren, was haast
geen toeval. Er vond een belangenverstrengeling
plaats: als burgervader was Pické in privépersoon

verbonden aan de naamloze vennootschap
en verkocht hij als hoofd van de gemeente
Noordwijk gemeentegrond aan een onderneming
waar hij zelf onderdeel van uitmaakte. Het feit
dat Pické de duingronden van de gemeente
zonder winstoogmerk aan de ‘Maatschappij’ kon
verkopen kwam de onderneming, maar ook de
aandeelhouders goed uit. Waar de gemeente geen
winst mocht maken over de verkoop van grond,
kon de ‘Maatschappij’ dat na de aankoop van de
grond wel.
Machtspositie
Het is daarnaast opvallend dat Pické in de
gemeenteraad van 5 januari 1883 bekendmaakte
dat de derde partij, die de grond van de gemeente
mocht overkopen inmiddels de eerdergenoemde
‘Maatschappij’ was.16 Het vreemde is echter dat
deze onderneming pas twee maanden later, op
16 maart 1883, officieel werd opgericht.17 Het
plan om de duingrond aan deze onderneming te
verkopen zat naar alle waarschijnlijkheid al langer
in het hoofd van Pické. Voor de notaris verschenen
aan de ene kant burgemeester Pické en secretaris
Egbert de Groot, als vertegenwoordigers van de
gemeente Noordwijk. Aan de andere kant waren
daar de drie bestuursleden van de ‘Maatschappij’:
J.A. Bientjes, directeur, wonende te Utrecht, Mr.
H. Graaf van Limburg Stirum, loco-secretaris,
wonende te Den Haag en C.L.C.W. Pické,
president-commissaris en burgemeester van
Noordwijk.18 Een sprekender voorbeeld van
bestuurlijke belangenverstrengeling is er niet te
vinden. Pické verscheen ook voor de notaris niet
alleen als burgervader van Noordwijk, maar tegelijk
als president-commissaris van een onderneming,
die uit was op zoveel mogelijk winstbejag. Ook
het tijdbestek dat gemoeid was met de verkoop
van de duingronden van de Staat tot aan de
‘Maatschappij’ duidt op de dubieuze positie die
Pické innam. Na slechts een jaar werd de grond
al weer doorverkocht. Dit terwijl de burgemeester
in de vergadering van 22 februari 1882 nog had
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gemeld dat de verkoop alleen gebeurde “als de
tijd daar rijp voor was.” 19 Was dat al na één jaar?
Nog dubieuzer daarbij was dat alleen Pické in
eigen persoon mocht beslissen wanneer de tijd
was aangebroken: ‘’De voorzitter stelt alsnu voor
Burgemeester en Wethouders te machtigen om van
het rijk voor f.15.000 en de overdrachtskosten aan
te kopen circa 90 Hectaren duingrond te Noordwijk
aan Zee met bepaalde voornemen om die grond
later zoodra naar ’s Voorzitters [Pické] oordeel het
tijdstip daartoe zal zijn aangebroken (…) weeder te
verkoopen.’’20
Op deze manier had de burgemeester een sterke
machtspositie in handen, aangezien alleen hij kon
beslissen wanneer de duingrond werd verkocht.
Dit doet vermoeden dat de burgemeester samen
met de Amsterdamse makelaars vooraf in 1881
al een plan had bedacht om de exploitatie
van duingronden rondom Noordwijk op een
effectieve en zo snel mogelijke manier te laten
verlopen. Persoonlijk gewin speelde niet alleen
bij de makelaars, maar zeker bij Pické een grote
rol. De archieven van de ‘Maatschappij’ en de
familie Pické zouden meer uitsluitsel kunnen
geven over de vraag wanneer de ‘Maatschappij’
haar eerste winst boekte en hoeveel dividend de
burgemeester hierdoor verkreeg. In het archief
van de maatschappij is daarover echter helaas niets
te vinden. Of het familiearchief van burgemeester
Pické nog bestaat, is bij de auteur niet bekend.
Dat Pické ook zijn invloed in de gemeenteraad
wilde gebruiken om in zijn eigen onderneming te
investeren laat het voorstel van hem op 18 april
1883 in de gemeenteraad zien.21 Voor de exploitatie
van duingronden, het opzetten van hotels en
badhuizen, de verbetering van infrastructuur en
de aanleg van een stoomtram om de badgasten
naar Noordwijk aan Zee te vervoeren, was veel
kapitaal nodig. De onderneming had van de
benodigde fl.500.000 maar een vijfde deel aan
financiën binnen via de verkoop van aandelen.
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De burgemeester verzocht daarom de raad om de
gemeente voor fl.100.000 te laten investeren in
aandelen van de ‘Maatschappij.’ Het bedrag wat
nodig was voor de investeringen was aanzienlijk,
zeker als dit vergeleken wordt met de aankoop
van de duingronden ter waarde van ‘slechts’
fl.15.000. De gemeenteraad zag op haar beurt
graag gerealiseerd worden dat er een trambaan
van Katwijk naar Noordwijk aan Zee werd
aangelegd.22 Alleen dan zou de raad bekijken of
een investering wenselijk was.
Hoe nobel het streven van de burgemeester ook
lijkt om Noordwijk qua vervoersmogelijkheden
beter bereikbaar te maken en meer bij de
omliggende gemeenten aan te laten sluiten, zijn
het allereerst zijn persoonlijke belangen en niet
de gemeentebelangen geweest, die hem hierin
leidden.
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1472- 1475, notulen
vergadering Burgemeester en Wethouders 1854-1893.
11
Ibidem, inv.nr. 1433, notulen vergadering gemeenteraad
22 februari 1882.
12
Ibidem.
13
Salman, Noordwijk, 229-230.
14
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1434, notulen
vergadering gemeenteraad 9 augustus 1883.
15
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 2641, statuten
‘Maatschappij Noordwijk.’
16
Ibidem, inv.nr. 1433, notulen vergadering gemeenteraad
5 januari 1883.
17
Ibidem, inv.nr. 2641, statuten ‘Maatschappij Noordwijk.’
18
Ibidem, inv.nr. 1856b., notarisstuk 16, verkoop van
duingronden.
19
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1433, notulen
vergadering gemeenteraad 22 februari 1882.
20
Ibidem.
21
Ibidem, inv.nr. 1433, notulen vergadering gemeenteraad
18 april 1883.
22
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1433, notulen
vergadering gemeenteraad 18 april 1883.
10
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Monument voor Burgemeester Pické aan het Picképlein in Noordwijk aan Zee

Door de komst van een tram konden de badgasten
makkelijker in het zeedorp arriveren. Dit zou
ongetwijfeld leiden tot een toename van het
aantal badgasten en een stevige groei van de jonge
badplaats. Een gegeven dat door de ‘Maatschappij’
en aandeelhouder Pické niet bestreden werd. Op
12 juli 1883 stemde de gemeenteraad in met het
voorstel om voor fl.100.000,- aandelen te kopen
in de ‘Maatschappij’. Ook de Gedeputeerde
Staten, die haar goedkeuring aan het besluit
moest geven, had in oktober 1883 een beslissing
genomen: de gemeente Noordwijk mocht het
kapitaal in de onderneming investeren.23 Dit
werd om onduidelijke redenen echter nooit
gerealiseerd.24
Slot
Inmiddels was na 1881 de tramlijn van
Leiden naar Noordwijk door uiteenlopende
omstandigheden nog niet tot stand gekomen.

Dit had te maken met het niet bijeen kunnen
brengen van de nodige financiële middelen, maar
ook met het tegenstemmen van de gemeenteraad
van Leiden inzake de tramlijn.25 Pické besloot
in 1883 om, in naam van de ‘Maatschappij’,
zelf het heft in handen te nemen en voor een
goede verbinding naar het zeedorp te zorgen.
Hij trok de concessie persoonlijk naar zich toe.26
De onderneming stichtte daarop een eigen
stoomtrammaatschappij. Op 29 april 1885 werd
de ‘Noordwijksche Stoomtram-Maatschappij’
opgericht en kreeg zij een gift van fl.40.000 van
de gemeente Noordwijk.27 Hierdoor kwam een
lijn van Noordwijk aan Zee, via het binnendorp,
naar Rijnsburg tot stand. Te Rijnsburg konden de
reizigers overstappen op de lijn naar Leiden.28 De
officiële opening van de tramlijn op 22 juni 1885
maakte burgemeester Pické nog mee, maar hij
stierf binnen enkele weken door ziekte.
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De ontwikkelingen die Pické door zijn handelen
in werking heeft gezet kwamen zeer ten goede aan
de ontwikkeling van Noordwijk als badplaats.
Te denken valt daarbij aan de exploitatie van
duingronden, de verpachting van het strand en
de aanleg van een stoomtram naar het zeedorp.
Toch zijn het voornamelijk persoonlijke belangen
geweest die de burgemeester van Noordwijk
aanzetten tot zijn handelen. Het belang van de
gemeente voerde bij zijn voorstellen in eerste
instantie niet de boventoon, alhoewel hij bij
sommige raadsvergaderingen deed voorkomen
alsof dat wel het geval was.29 Vaak maskeerde hij
zijn persoonlijk handelen om bij een beslissende
stemming over besluiten van de raad, zich aan
die stemming te onttrekken. Op die manier
wekte hij geen achterdocht bij de raadsleden
die in de veronderstelling verkeerden dat vooral
gemeentebelangen bij Pické voorrang genoten.30
Zo bedankte raadslid P. Alkemade hem: ‘’voor
’t geen hij gedaan had in ’t belang der gemeente,
speciaal door het oprichten der Mij. [Maatschappij]
‘’Noordwijk’’ en tot het verkrijgen van een
stoomtram.’’31 Dat dit maar zeer ten dele het geval
was, is wel gebleken. De rol van burgemeester
Pické bij de ontwikkeling van de badcultuur in de
geschiedenis van Noordwijk is heel groot geweest,
maar moet op moment van handelen zeker met
enige nuance worden bekeken.
Ibidem, inv.nr. 1473, notulen vergadering Burgemeester
en Wethouders 23 oktober 1883.
24
Salman, Noordwijk, 229.
25
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1473, notulen
vergadering Burgemeester en Wethouders 10 juni 1881.
26
Salman, Noordwijk, 230.
27
Ibidem.
28
ELO, nummer toegang 900, inv.nrs. 2636 en 2637,
statuten Noordwijksche Stoomtram-Maatschappij en
subsidieregeling gemeente Noordwijk.
29
ELO, nummer toegang 900, inv.nr. 1433, notulen
vergadering gemeenteraad 12 juli 1883.
30
Ibidem, inv.nrs. 1433 en 1434, notulen vergadering
gemeenteraad 22 februari 1882 en 12 november 1884.
31
Kloos, Noordwijk, 343.
23
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Geraadpleegde bronnen- en literatuur
Archieven en collecties
• Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), archief
gemeente Noordwijk 1399-1932, nummer
toegang 900:
• inv.nr. 1433- 1434: notulen vergaderingen
gemeenteraad, 1880-1892.
• inv.nr. 1472- 1475: notulen vergaderingen
Burgemeester en Wethouders, 6 januari 1854 –
• 9 mei 1893.
• inv.nr. 1856b.: notarisstuk 16, verkoop
duingronden Noordwijk.
• inv.nr. 2636: ingekomen stukken en minuten
van uitgegane stukken, 1883-1885.
• inv.nr. 2637: begrotingen inzake het leggen van
een tramweg, 1883-1885.
• inv.nr. 2641: statuten ‘Maatschappij Noordwijk
tot Exploitatie van Duingronden’,1883.
Literatuur:
• Hilten, Willem van, Noordwijk. 125 jaar
badplaats (Noordwijk 1991).
• Hilten, Willem van, Op zoek naar het verleden,
de geschiedenis van Noordwijk. Deel VI.
Noordwijk als badplaats (Noordwijk 1986).
• Kloos, J., Noordwijk in den loop der eeuwen (2de
druk; Noordwijk 1973).
• Salman, Jeroen, Noordwijk. Aan zee en op de
geest. Een nieuwe geschiedenis van Noordwijk
(Noordwijk 2011).
• Verhoog, Jeroen en Hans Warmerdam, Atlas
van Noordwijk (Noordwijk 2013)
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Ingezonden Mededelingen
en Rectificaties
Willem Baalbergen
Op de beschrijving van een wandeling door de
Noordzijderpolder, in De Blauwdotter nr. 170,
kwamen nog enkele reacties.
Naast Marijke Warmerdam, haar reactie stond
al in een vorig nummer, reageerde ook Bert
Hogervorst. Hij wijst op de foto’s naar een
schilderij van Gerrit Dekker van de boerderij
Kijkduin. Het betreft echter de boerderij die
na 1906 is gebouwd. Van de oude hoeve uit
zeventiende eeuw, die werd afgebroken, zijn
echter geen afbeeldingen bekend. Wat betreft
de boerderij De Kleine Bocht: dit betrof een
rond 1948 gebouwde boerderij, daar waar eerst
alleen een koeienstal stond. Hij vindt tevens dat
zijn grootvader Engel Hogervorst in het artikel
ernstig tekort is gedaan. Als eerste boer die zijn
weiland liet omspuiten tot bollenland verdient
hij meer respect. Hij had een vooruitziende blik;
dit omspuiten is later veelvuldig toegepast. De
boerderij Vredebest werd in 1942 niet bewoond
door de familie Oostdam , maar door de familie
Hein Hogervorst. Bij het ongeval met het
vliegtuig kwamen twee van zijn kinderen, Alie en
Wim, om het leven. Als laatste bewoonde niet de
familie Warmerdam, maar de familie Wassenaar
de boerderij Boerenburg.

Apart Artikel
Ook Jan Duivenvoorden reageerde op het artikel.
De boerderij De Witte Raaf wisselde volgens
zijn gegevens nogal eens van eigenaar. Dat waren
respectievelijk, Hendrik Pennings en Cornelis
van Haaster, Pieter Zeestraten, Willem van der
Meer, mevrouw Kremers en Hendrik Oostdam.
Wat betreft de boerderij Alkemade: deze werd in
1873/1874 herbouwd en niet in 1869. Ook de
genoemde datum van de herbouw van de boerderij
Westerhout is niet juist. Deze herbouw moet later
hebben plaatsgevonden. De geschiedenis van de
boerderijen Grote Sack (Goudsack) en Kleine
Sack, samen met de buitenplaats Hofwijk, is wat
verwarrend. Misschien moet daar maar eens een
apart artikel over geschrevenen worden.
Overleden
In de vorige aflevering werd aandacht besteed
aan het overlijden van Huig van der Niet. Zeer
tot onze spijt stond daarbij de verkeerde foto.
Van drie badmannen op de bewuste foto op een
rijtje is niet Huig, maar een van zijn collega`s
uitgelicht. Kort geleden overleed ook een van
de grondleggers van het Genootschap: Kees
Kouwenhoven. De laatste jaren was hij niet meer
zo actief in het museum. Dat was eerder wel
anders. Als voorbeeld moge dienen dat zijn naam
in de index op De Blauwdotter talloze malen
wordt genoemd. Een deel van zijn fotoarchief
is inmiddels in de collectie van het museum
opgenomen.
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Jaques Urlus (1867 – 1935)
Peter Mulder
Dezer dagen – om precies te zijn op 6 juni
1935 – is het 80 jaar geleden dat in Noordwijk
Jaques Urlus overleed en begraven werd op de
RK begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk
Binnen. Hij was een van de belangrijkste tenoren van zijn tijd, hij genoot een Paverottiaanse
naam en faam.
Jaques Urlus werd in 1867 uit Nederlandse ouders geboren in Hergenrath bij Aken, waar zijn
vader voorman was bij een ijzergieterij. Toen hij
één jaar oud was, verhuisde het gezin naar Tilburg. Hij genoot nauwelijks een schoolse opleiding, maar al snel werden zijn muzikale talenten
ontdekt door een ver familielid, tweede dirigent
van de Korvelsche Harmonie in Tilburg. Jaques
werd lid van de Korvelsche Zangvereeniging en
– na verhuizing van het gezin naar Utrecht – van
de Zangvereeniging Fidelio aldaar. Hij was 15 jaar
toen hij voor het eerst als solist optrad met een
tenoraria uit Die Jahreszeiten van Haydn in het
gebouw van Kunsten en Wetenschappen (het tegenwoordige conservatorium).
Nadat hij onder handen genomen was door verschillende gerenommeerde zangleraren werd hij
op zijn 23e professioneel zanger. Hij beschikte
over een robuuste stem en een briljante techniek.
De basis daarvan was zijn onuitputtelijke adembeheersing, waarmee hij zelfs de zwaarste Italiaanse aria’s schijnbaar moeiteloos kon zingen. Zijn
carrière ging in vogelvlucht: op zijn 27e kreeg
hij een contract bij de Nederlandsche Opera.
In 1900 kreeg hij uit Leipzig de aanbieding om
Wagner te zingen en weer tien jaar later debuteerde hij in Covent Garden in Londen als Tristan.
Urlus’ naam zou altijd met de Wagner-opera’s

verbonden blijven, Bayreuth had voor hem geen
geheimen. Van 1900 tot 1914 zong hij – bijna
traditiegetrouw – de rol van evangelist in de Mattheus Passion van Bach, in de uitvoering van het
Concertgebouworkest onder leiding van Willem
Mengelberg, eengroots orkest onder leiding van
een groots dirigent. Van 1912 tot 1917 woonde hij in New York als een van de sterren van de
Metropolitan Opera. Hij was ‘ close’ met Willem
Mengelberg, zo’n andere Grootheid van voor de
oorlog.
Bemiddeld
Toen de V.S. zich in de Eerste Wereldoorlog
mengde, aarzelde hij om partij te kiezen, wat hem
zowel in Amerika als in Duitsland kwalijk werd
genomen. Hij keerde naar Nederland terug en
zette van daaruit zijn loopbaan voort met gastoptredens op vrijwel alle grote podia van de wereld.
Zijn periode in New York had hem geen windeieren gelegd. Hij was een bemiddeld man geworden
en liet zich een villa bouwen in Het Gooi. Intussen ontdekte hij Noordwijk, waar hij aan de Rembrandtweg, vlak aan zee, een zomerhuis kocht, de
Villa Hennie (later Villa Maarlo). Noordwijk was
voor Urlus vooral een plek om af en toe een beetje
bij te komen van zijn lange tournees, maar het
was altijd ‘tijdelijk’: weliswaar dreven twee zonen
een pension in Noordwijk (Clarenwijk en Belvedère), maar hij zelf vond het er allemaal veel te winderig en trok zich dan snel weer in het Gooi terug.
Tot 1933: hij begon te sukkelen met zijn gezondheid en begon zich allengs meer van de zangpodia terug te trekken. Vanwege zijn gezondheid
besloot hij om definitief naar Noordwijk te verkassen: hij kocht de villa “De Branding” aan de
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Twee keer Jaques Urlus: als zichzelf en als Wagneriaans figuur

Oude Zeeweg van ene Colijn en doopte de naam
ervan om in ‘Villa Kareol”. ‘Kareol’ was de naam
van een burcht in Wagners opera Tristan en Isolde: oorspronkelijk stond Kareol in het Britse
Cornwall, waar Tristan gewond op zijn geliefde
Isolde wachtte. Urlus had zijn geliefde al lang gevonden (hij was al sinds 1893 gelukkig getrouwd
met Hendrica Jacobs), maar ‘gewond’ was hij wel
en zijn leven zou niet lang meer duren.
In Noordwijk leidde hij in zijn grote villa (later
zou hier het Noordwijkse politiebureau gevestigd
worden) een teruggetrokken leven. Hij mengde
zich nauwelijks onder de autochtone bevolking
en liet zich maar amper in het dorp zien. Toch

wist iedereen in Noordwijk van zijn beroemde inwoner: Urlus trad niet alleen op in de grote operahuizen, maar zijn muzikale vertolkingen werden
ook regelmatig op de radio uitgezonden en hij
maakte tal van platenopnamen. En hij moet nog
eens een openluchtconcert gegeven hebben op de
tennisbanen van Casino. Zijn stem is overigens
nog steeds via onder andere via YouTube nog
steeds te beluisteren. Ik zelf houd niet erg van Richard Wagner, maar zijn vertolkingen van Gustav
Mahler, die hij persoonlijk gekend had (Lied von
der Erde) en van César Frank (Panis Angelicus)
zijn meesterlijk.
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Ten Paradijze
In het voorjaar van 1935 ging de gezondheidstoestand van Jaques Urlus snel achteruit. Hij onderging diverse operaties, waardoor zijn conditie
ernstig verzwakt raakte. Hij moet volgens ooggetuigen begin juni nog op het terras van zijn villa
in de zon gezeten hebben, maar op 6 juni overleed
hij dan toch in diezelfde Villa Kareol aan de Oude
Zeeweg. In de St.Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen droeg deken Borsboom de mis op, het koor
zong het driestemmig Requiem van Perosi en het
werd daarbij begeleid door de vaste organist van
de parochiekerk, bakker Cor Rodenrijs uit de
Kerkstraat.
Ik verzin het niet, het staat vermeld in de Heldersche Courant van 12 juni 1935. Ik probeer
het me voor te stellen: de beroemdste tenor van
zijn tijd, altijd in de spotlights gestaan in de grote internationale operahuizen met achter zich de
grootste orkesten, geleid door de grootste dirigenten. Maar op die 13e juni in Noordwijk-Binnen
werd diezelfde tenor Jaques Urlus ‘ten paradijze

De Villa Hennie aan de Rembrandtweg
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geleid’ onder de zoetgevooisde orgelklanken van
de lokale bakker, bij wie het meel nog aan de
handen kleefde. Tal van prominenten uit de muziek- en bestuurswereld gaven acte de présence,
het Amsterdamse Concertgebouw was vertegenwoordigd door zijn directeur, collegazangers en
–zangeressen woonden de begrafenis bij, Willem
Mengelberg stuurde de grootste rouwkrans die hij
had kunnen vinden.
Op de begraafplaats verscheen in 1936 een klein
mausoleum voor Urlus, ontworpen door de
Noordwijkse architect Theo Teunissen (overigens
ook ontwerper van “De Blokkendoos” aan de
Atjehweg) en gerealiseerd door de al even Noordwijkse aannemers De Raad en Beugelsdijk. De
prachtige gebrandschilderde ramen werden gemaakt door de Haagse glazenier Hans Liefkes. De
granieten wanden door de firma Boot uit Lisse.
Na een recente restauratie van het mausoleum is
in de crypte een columbarium, een urnenbewaarplaats aangebracht. In Noordwijk aan Zee werd
een straat naar Jaques Urlus vernoemd.
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De Villa Kareol (voorheen De Branding) aan de Oude Zeeweg in Noordwijk-Binnen

Jaques Urlus wordt de St. Jeroenskerk uitgedragen op 13 juni 1935

Het mausoleum voor Jaques Urlus in aanbouw in
1936
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De Tekeningen van Jan Lutgens
				
Het Genootschap Oud Noordwijk kreeg in
1965 een map met tekeningen ter inzage met
de vraag of men misschien geïnteresseerd was.
Het bleken tekeningen te zijn van Jan Lutgens,
die van 1867 tot 1888 leraar was geweest aan
het Instituut Schreuders in de Voorstraat.
Zogenaamde gewassen (met waterverf of
verdunde inkt bewerkte) tekeningen van
diverse schilderachtige plekjes in de prille
badplaats en Noordwijk Binnen, liefdevol
gemaakt met oog voor detail. De nog jonge
vereniging liet er door fotograaf Govert de
Roos fotoreproducties van maken die jarenlang
te zien zijn geweest in het Museum Noordwijk.
In Noordwijk kennen we Jan Lutgens als tekenaar,
maar eigenlijk was hij leraar in hart en nieren.
Geboren in 1836 in Loenen aan de Vecht als oudste
zoon van tekenmeester Petrus Josephus Lutgens –
hij had het niet van een vreemde – volgde hij op
jonge leeftijd een opleiding tot onderwijzer. Hij
haalde verschillende onderwijsbevoegdheden en
werd in 1857, 21 jaar oud, leraar op de befaamde
jongenskostschool Noorthey in Voorburg. Tien
jaar later, in 1867, zette hij zijn loopbaan voort
op de jongenskostschool van Otto Schreuders –
ook oud-leraar op Noorthey – in de Voorstraat in
Noordwijk Binnen. In de zomer van datzelfde jaar
was Jan Lutgens getrouwd met Maria Gerardina
Schreuders, een zuster van Otto Schreuders.
Lutgens gaf op Instituut Schreuders onder andere
wiskunde en Duits, maar ook tekenles. En in
zijn vrije tijd tekende hij af en toe een rustiek
tafereeltje in de omgeving van het instituut. Zijn
productie was niet erg hoog, tenminste als we
afgaan op wat er bewaard is gebleven: in totaal
29 tekeningen.

Jeroen Verhoog
Jan Lutgens zocht zijn onderwerpen eerst dicht
bij huis: de Voorstraat, het Lindenplein, Heilige
Geestweg, Kerkstraat. Mensen speelden een bijrol
in zijn werk, het ging hem om de schilderachtige
plekjes. Misschien voelde hij wel dat de tijden aan
het veranderen waren. Nederland moderniseerde,
transformeerde van een agrarisch handelsland
naar een industrienatie. In Noordwijk was daar
misschien nog weinig van te merken, maar een
ontwikkeld man als Lutgens zal er oog voor
hebben gehad. Hij legde vast wat niet veel later
onherroepelijk zou verdwijnen.

Jan Lutgens op 23–jarige leeftijd, tekening uit
1859
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Gezicht op Noordwijk aan Zee, 1883

Opkomst van de badplaats
Wat Jan Lutgens zeker niet zal zijn ontgaan,
was de ontwikkeling van de badplaats. Vanuit
zijn statige woning, gelegen naast het Instituut
Schreuders, zal hij in de zomermaanden
regelmatig badgasten vanaf het tegenover gelegen
Hof van Holland hebben zien vertrekken naar
hun eindbestemming: Badhotel Konijnenburg.
Toen de “Maatschappij Noordwijk” in 1883
plannen ontwikkelde en uitvoerde om van
Noordwijk aan Zee een echte badplaats te maken,
toog Jan Lutgens onmiddellijk met zijn tekendoos
naar het vissersdorp. In de vijf jaar die hem nog
in Noordwijk restte, tekende hij zowel het oude
dorp als enkele door de Maatschappij uitgevoerde
bouwwerken zoals hotel Huis ter Duin en de
Laiterie. Wie weet wat hij nog meer had kunnen
vastleggen als hij langer in Noordwijk was
gebleven. De laatste twee tekeningen (Schiestraat
en Zeetaveerne van Vliet Vleiland) kleurde hij in.

Schandaal in de Voorstraat
Toen het nieuwe schoolseizoen in het najaar van
1887 van start ging, had Jan Lutgens het dik
voor elkaar. Hij verdiende een royaal salaris en
zijn positie op het Instituut Schreuders was na
20 jaar lesgeven onaantastbaar. Samen met zijn
vrouw en vier tienerkinderen bewoonde hij een
voornaam huis in de Voorstraat. Hij was lid van
het gilde van Sint Joris en behoorde, 51 jaar oud,
tot de notabelen van het dorp. Kortom, voor een
onderwijzer van eenvoudige komaf had hij het
aardig ver geschopt.
Aan het comfortabele leven in Noordwijk kwam
voor Lutgens een einde toen zijn 19-jarige
dochter Maria Susanna op 26 september 1887 het
leven schonk aan zoon Willem. Een vader werd
in de geboorteakte niet vermeld, maar het bleek
de bijna twintig jaar oudere muziekleraar Ludwig
Otto Wernicke te zijn, eveneens verbonden aan
het Instituut Schreuders. Deze ongetwijfeld niet
geplande zwangerschap lijkt een klein schandaal
te hebben veroorzaakt in Noordwijk Binnen.
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Wernicke werd ontslagen en verlaat Noordwijk
halsoverkop. In november van dat jaar erkende
hij weliswaar het kind (dat tot die tijd Willem
Lutgens heette) en weer een maand later trouwde
het stel, maar de hele affaire zal vader Jan Lutgens
niet in dank zijn afgenomen door zijn omgeving.
Zijn positie op de school was waarschijnlijk niet
meer houdbaar. Begin 1888 verhuisde hij met zijn
gezin – behalve dochter Maria Susanna die zich
met haar muziekleraar en kind in Tiel vestigde naar Haarlem om nooit meer in Noordwijk terug
te keren.
Wat is er gebeurd met de tekeningen van Jan
Lutgens?
In Haarlem ging Jan Lutgens gewoon door met
lesgeven, aan huis nu. De in Noordwijk gemaakte
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tekeningen bewaarde hij in een map en mogelijk
haalde hij ze af en toe tevoorschijn, mijmerend
over die mooie tijd als leraar aan het Instituut
Schreuders in Noordwijk. Het is opvallend dat
alleen die ene map met Noordwijkse tekeningen
bewaard is gebleven. Op één tekening na, gemaakt
in 1892 in Haarlem, is er geen enkel ander werk
van hem bekend, niet uit zijn tijd in Voorburg en
niet uit zijn tijd in Haarlem. Het geeft wel aan dat
de Noordwijkse tekeningen voor Lutgens speciaal
moeten zijn geweest.
In 1919 overleed Jan Lutgens, 84 jaar oud en
inmiddels weduwnaar. De map met tekeningen
is vermoedelijk via zijn jongste inwonende
dochter Mies, overleden in 1962 in Heemstede,
bij een nakomeling van Otto Schreuders terecht
gekomen. Deze Jenny Schreuders-Sinclair Proctor
toog in 1965 naar Noordwijk met de map
tekeningen onder haar arm om ze aan te bieden
aan het nog jonge genootschap Oud Noordwijk
die er fotoreproducties (waar zijn ze gebleven?)
van liet maken die lange tijd in de fotobakken
van het Museum Noordwijk te bezichtigen
waren. Vooral de tekeningen van Noordwijk aan
Zee waren waardevol omdat er zaken op te zien
zijn die voorgoed door de slopershamer uit het
dorpsgezicht verwijderd waren, uit een tijd dat de
fotografie nog in de kinderschoenen stond.
Toen de tekeningen in 1984 te koop aangeboden
werden, wilde het genootschap ze dan ook graag
aankopen, maar helaas was er geen budget. Het is
aan het historisch besef van burgemeester Bonnike
te danken dat de tekeningen toch in Noordwijk
bleven. De gemeente kocht de tekeningen, liet ze
inlijsten en gaf ze een plekje aan de muren van het
gemeentehuis – in het trappenhuis van het oude
gedeelte hangen er bijvoorbeeld drie.

Jan Lutgens op 74-jarige leeftijd, Haarlem 1910
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Al deze tekeningen aangevuld met enkele uit
particuliere collecties, 29 in totaal, zijn door
Uitgeverij aan Zee samengebracht in de uitgave
“Noordwijk door de ogen van Lutgens”. De
meeste originele tekeningen zijn op groot formaat
opnieuw gescand en afgedrukt. Ook wordt in
het boek uitgebreid aandacht gegeven aan de
levensloop van Jan Lutgens.

De Lage Wurft, 1885.

“Noordwijk door de ogen van Lutgens” is te koop voor
€ 29,95 bij Boekhandel van der Meer in Noordwijk
aan Zee, Print Boulevard in de Hoofdstraat in
Noordwijk aan Zee, Boekhandel Bruna in de
Kerkstraat in Noordwijk Binnen en Uitgeverij aan
Zee, aan de Gooweg 19 in Noordwijk Binnen. Voor
meer informatie:
www.uitgeverijaanzee.nl.
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Ziekenzorg in Noordwijk
Ees Aartse
Voorgeschiedenis
De zorg voor zieken, bejaarden, wezen, armen en
andere behoeftigen was begin 1800 in handen
van de kerken en particuliere instellingen.
Deze zorg was geen overheidstaak. Trouwens
de kerken verzetten zich fel als men maar dacht
dat de overheid op dit terrein enige activiteiten
ontplooide.
Eind 18e begin 19e eeuw werden, vooral in de
stedelijke gebieden, tal van ziekenfondsen door
private instellingen opgericht. Het was een
verzekering voor de kosten van medische zorg,
maar tevens een verzekering voor begrafeniskosten
en loonderving bij ziekte. Er waren strenge
toelatingscriteria om lid te kunnen worden van een
ziekenfonds. Chronische zieken en gehandicapten
konden geen lid van het fonds worden, maar ook
bejaarden en zwangere vrouwen werden in het
algemeen uitgesloten.
Ziekenfondsen voorzagen in de 19e eeuw in
een groeiende behoefte. Rond 1895 werden
in Nederland ongeveer 543 ziekenfondsen
opgericht. Ongeveer 19% van de Nederlandse
bevolking was verzekerd.
Tot 1941 was het onmogelijk om een politieke
meerderheid te krijgen voor een wettelijk
geregelde ziekenfondsverzekering. De kerken
werkten niet mee. Hulp aan zieken, behoeftigen,
armoedebestrijding door het wegvallen van de
kostwinner of bij werkloosheid, bejaardenzorg
e.d. waren typisch de taken waar de kerken zich
mee bezighielden. Bang voor een verminderde
grip op hun gelovigen? In 1941 kwam er met het
Ziekenfondsbesluit een wettelijke regeling voor
een verplichte ziektekostenverzekering.

Verslag van een bijenkomst van de BloemistenWerklieden Bond in 1924, waar gecollecteerd
werd voor het fonds “De Zieke Werkman”

Ziekenzorg in Noordwijk
Hoe was de ziekenzorg in Noordwijk vroeger
geregeld? Via de kerken was een bepaalde zorg
voor zieken, maar speciaal voor die zieken en
behoeftigen die bij een kerkgenootschap waren
aangesloten. Een zorg voor alle gezindten was er
niet. In ‘Noordwijk in de loop der eeuwen’ schrijft
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Jan Kloos dat de echtgenote van burgemeester
Jhr.Mr. Jan Hendrik Jacob Quarles van Ufford in
1897 de aanzet heeft gegeven tot de oprichting
van een ‘Vereeniging tot het verstrekken van
versterkende middelen aan herstellende zieken’ in
de beide dorpen: ziekenzorg voor alle gezindten.
En er kwam een pleegzuster, de later bekende
wijkverpleegster.
In De Noordwijker van 18 januari 1924 werd
melding gemaakt van een bijeenkomst van
de Bloemist Werklieden-Vereeniging ‘Door
Eendracht verbonden’. De voorzitter, de heer P.
Ruigrok, meldde dat op de lijst voor het fonds
‘De Zieke Werkman’ f. 190,50 was ingetekend
en ook gestort. Een bijzonder woord van dank
bracht hij uit aan L. Graaf van Limburg Stirum
van Noordwijk en de burgemeester en alle
ingezetenen die op de lijst hadden bijgedragen.
Een private instelling. Niet bekend is welke kerk
op de achtergrond meespeelde.
Op de eerste jaarvergadering van de vereniging
‘Draagt elkanders lasten’ (een protestantschristelijke vereniging) zei de heer L. van der
Meer (De Noordwijker van 8 februari 1924):
De Vereeniging werd voorgesteld als een brug
over de ontstane financieele kloof tusschen de
mindergefortuneerde kranken en het huis der
algemeene verpleging’. In het jaarverslag en
financiële verslag werd gemeld dat het eerste
tweetal zieken ter verpleging naar Leiden was
gebracht tegen fl. 2,50 verpleegkosten per dag.
Het contribuerend ledental steeg van maart tot
december 1923 tot ongeveer 2200, waarvan 1300
uit Noordwijk aan Zee en 900 uit NoordwijkBinnen. Aan verpleegkosten werd fl. 1680,50
uitbetaald. De bode, die belast was met het innen
van de premies, kostte fl. 712,45. Uit het ledental
blijkt wel dat het een grote vereniging was. Maar
was het ook een private instelling?

Het doktersfonds
De ziekenzorg werd serieus aangepakt door de
oprichting van een doktersfonds. ‘Eindelijk dan
zal definitief een doktersfonds worden opgericht! Vele
malen heeft dit een punt van bespreking uitgemaakt op
verschillende vergaderingen van den R.K.Volksbond
en andere vereenigingen’. Zo begint het verslag van
de oprichtingsvergadering in De Noordwijker van
4 april 1924. Dr. Van Nes kreeg de gelegenheid
om het standpunt van de heren doktoren uiteen
te zetten. Wilden zij hun medewerking verlenen
dan moest het een algemeen fonds worden
voor alle gezindten. Op 22 april 1924 werd dit
doktersfonds daadwerkelijk opgericht en kreeg
het de naam ‘Algemeen Ziekenfonds Noordwijk’.
Tijdens deze oprichtingsvergadering werden
ook de statuten en het huishoudelijk reglement
ongewijzigd vastgesteld.
Wat waren de belangrijkste punten uit dit
reglement:
• Alle personen die binnen het gebied van het
ziekenfonds woonden, moesten als verzekerden
tot het ziekenfonds worden toegelaten.
• De welstandsgrens voor alleenstaande was
fl. 1350,-- per jaar. Voor gezinshoofden en
kostwinners was dit fl. 1800,-- per jaar. Dit
bedrag werd verhoogd met fl. 50,-- voor ieder
kind beneden 16 jaar.
• Indien een verzekerde verminkt was, een gebrek
had of chronisch ziek was, kon een hoger bedrag
worden geheven boven de normale premie.
Tijdens een verblijf onder de wapenen hoefde
geen premie te worden betaald.
• De geneeskundige hulp werd verleend op de
spreekuren en zo nodig aan huis.
• Geneesmiddelen werden verstrekt wanneer deze
door de fondsdokter werden voorgeschreven.
Voedingspreparaten werden niet vergoed.
• Verbandmiddelen werden verstrekt alsmede
eenmaal een bril en eenmaal een breukband.
• De premie werd gesteld op 20 ct. per hoofd.
Voor een gezin dus 40 ct. De kinderen werden
verplicht meeverzekerd.
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Over vergoeding van ziekenhuiskosten (onderzoek,
operatie e.d.) en verpleegkosten werd niets gezegd.
Vielen deze kosten buiten het ziekenfonds? Was er
een andere instantie die zich daarmee bezig hield?
Werking
Was het in 1924 allemaal overzichtelijker
geworden? Nauwelijks.
• Er was een Algemeen Ziekenfonds voor Noordwijk voor alle gezindten, het zogenaamde doktersfonds.
• Er was een fonds voor De Zieke Werkman.
• Er waren kruisverenigingen.
• De vereniging ‘Draagt elkanders lasten’, met in
1924 2294 leden, hield zich o.a. bezig met de
ziekenzorg en betaalde de verpleegkosten in een
ziekenhuis (tot maximaal 13 weken) alsmede
het vervoer naar en van het ziekenhuis.
• Buiten de vereniging ‘Draagt elkanders lasten’
was er nog de Protestansche Vereeniging
‘Ziekenzorg’ die hulp bood in de vorm van
versterkende middelen. In 1925 werd 2000
liter melk verstrekt. (Zie De Noordwijker van
23 november 1926).
• De Sint Lidwina Vereeniging steunde behoeftige gezinnen. Het jaarverslag over 1926 maakte
melding van het verstrekken van 7353 liter
melk, 71 liter karnemelk, 350 eieren en 28 pond
vlees.
• In De Noordwijker van 17 januari 1925 lezen
we het volgende over de jaarvergadering van
het R.K. Ziekenhuisfonds ‘St. Johannes de
Deo. Na opening van de vergadering werd
medegedeeld dat verlossingen en oogoperaties
in het Academisch Ziekenhuis in Leiden in het
vervolg gratis zal gebeuren.
• In het jaarverslag over 1926 staat vermeld dat 20
mensen verpleegd werden in 452 verpleegdagen.
1927 was een slecht jaar. Er was een tekort van
f. 879,27 dat uit de reserve werd bijbetaald. In
dat jaar werden 45 patiënten verpleegd met in
totaal 1162 verpleegdagen. Het ledental was
met 142 nieuwe leden gestegen tot 1152.

Het voormalige gebouw van het Algemeen
Ziekenfonds Noordwijk aan de Voorstraat in
Noordwijk-Binnen

Ondanks het doktersfonds voor alle gezindten,
bleven de ‘oude’ verenigingen gewoon bestaan.
Alles bleef heel onoverzichtelijk. Niet bekend is
of de verenigingen elkaar in het vaarwater zaten.
Navragen is nauwelijks mogelijk. Mensen die daar
eventueel nog antwoord op kunnen geven zijn
inmiddels hoogbejaard of overleden.
Einde doktersfonds
Door het Ziekenfondsbesluit van 1941 werd de
ziektekostenverzekering een wettelijke verplichting
voor loontrekkers. Het doktersfonds ging op in
het Ziekenfonds. Niet-loontrekkers moesten zich
particulier verzekeren. Hoe het met de andere
verenigingen e.d. is vergaan, is niet bekend. In
de Zeekanten en de Noordwijkers van na 1945
staan geen jaarvergaderingen meer. Zouden deze
allemaal opgegaan zijn in het Ziekenfonds? Alleen
de twee kruisverenigingen nl. Het Groene Kruis
en Het Wit-Gele Kruis komt men nog wel tegen
in de plaatselijke kranten.
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Archief van Herman Schelvis

Gerard de Lange

Herman Schelvis heeft als stuurman en kapitein
met enorme Shell tankers de wereldzeeën bevaren.
Na zijn loopbaan in de koopvaardij heeft hij
ruim 25 jaar in de archieven onderzoek gedaan.
Een paar maal per week was hij in het historisch
archief in het gemeentehuis (in 2006 werd dit
archief naar Leiden overgebracht), het Nationaal
Archief in Den Haag of het Regionaal Archief in
Leiden te vinden. In deze archieven zijn nu vele
transcripties en bewerkingen van archiefstukken
van zijn hand te raadplegen.
De enorme hoeveelheid gegevens die hij
verzamelde en transcribeerde, resulteerde in
een bijna onafgebroken reeks bijdragen in de
Blauwdotter en Kernpunten van de vereniging de
Oude Dorpskern. En altijd met een zorgvuldige
en uitvoerige bronvermelding. Voor zover valt
na te gaan was een van zijn eerste artikelen ‘Een
wandeling door de Bronsgeest anno 1566’, waarin
hij een toelichting gaf op de fraaie kaart van
landmeter Jan Potter (Blauwdotter 72, winter
1989/1990). Met Floor ’t Hooft verzamelde hij
jarenlang gegevens over alle aan de Voorstraat
staande huizen. Het resultaat vond zijn weerslag
in Van karrenspoor tot klinkerweg: Vier eeuwen
Voorstraat en Lindenplein te Noordwijk. Soms
bracht Herman zijn teksten onder in een apart
boekje waarvan hij ook de layout en het bindwerk
verzorgde. Herman stelde zijn gegevens ook steeds
ruimhartig aan andere onderzoekers beschikbaar.
Deze deden nooit tevergeefs een beroep op hem.
Vandaar dat men in voetnoten bij diverse artikelen
dikwijls de opmerking ‘met dank aan Herman
Schelvis’ aantreft.
Gelukkig is het omvangrijke archief van
deze aimabele en bescheiden man voor de
geschiedschrijving over Noordwijk behouden

De CD met het archief van Herman Schelvis

gebleven. Na zijn overlijden heeft Harrie
Salman zijn omvangrijke oeuvre betreffende
de geschiedenis van Noordwijk op een CDrom bijeengebracht. Deze CD-rom vormt het
belangrijkste onderdeel van dit archief. Hieraan
zijn nog een groot aantal documentatiemappen
en de volledige transcripties van archiefstukken
toegevoegd. Tenslotte zijn een aantal (kadastrale)
kaarten en het Middelnederlandsch Woordenboek
opgenomen.
Het archief is in het museum te raadplegen. De
CD-rom is aldaar ook te koop.
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Daniël Noteboom (1910–1932)
De Schaker				
Peter Mulder
Als in Noordwijk de naam “Daniël Noteboom” valt, gaan de gedachten meestal het eerst uit naar
de schilder. Menig Noordwijker had in zijn of haar tijd een schilderij van hem aan de wand hangen, plaatjes van het raadhuis, van de bollenvelden en van het strand en de zee. Maar er was ook
een andere “Daniël Noteboom”: een junior want hij was de zoon van de schilder. Deze Daniël
leefde maar kort (van 1910 tot 1932), maar lang genoeg om als een talentvol schaker door het
leven te gaan.
Daniël Noteboom jr. werd geboren op 26 februari
1910 in Noordwijk. Op zijn tiende won hij daar
al een schaaktoernooitje en naar verluidt sleepte
hij de eerste prijs (een schaakbord met stukken)
daarna altijd met zich mee. In 1925 werd hij toegelaten als lid van het Leidsch Schaakgenootschap
(LSG), niet dan nadat het bestuur van LSG zich
uitgebreid over de lidmaatschapsaanvrage had gebogen. Want LSG was vooral een club van sjiekere oude Leidse heren en een jonge jongen van
vijftien jaar hoorde daar eigenlijk niet in thuis. In
zekere zin hadden deze bestuurderen het wel bij
het rechte eind, maar anders dan ze gedacht hadden. Van 1927 tot en met 1929 eindigde hij in
onderlinge wedstrijden binnen de club steeds als
eerste (soms op een gedeelde plaats).
Ambities
Die kampioenschappen leerden Noteboom, dat
hij zijn ambities moest verleggen: hij tekende in
1929 voor een sterkere club in de Nederlandse
schaakcompetitie, NSRV uit Rotterdam om grotere uitdagingen tegen te komen dan hij in Leiden had gevonden. Hij stopte met zijn scheikunde-studie en gaf zich steeds meer aan het schaken
over. Successen bleven niet uit: zijn grootste haalde hij op de Olympiade van 1930 in Hamburg,
waar hij aan het vierde bord 11,5 uit 15 haalde en
topscorer werd van het Nederlandse team. In drie
matches met grootmeester Salo Landau behaalde

Het Herdenkingsboek voor Daniël Noteboom,
geredigeerd door Max Euwe

hij een gelijke score, waarna hij met Landau als de
nummers twee en drie van Nederland gold. Achter Max Euwe, de grootste meester van allemaal.
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Sindsdien ontwikkelde hij zich als schaker steeds
sterker. Maar in 1932 kwam hij in tijdens een
toernooi in Londen zijn noodlot tegen. Noteboom stierf vrij plotseling op 12 januari 1932.
Aan een bronchitis of longontsteking, de officiële versies spreken elkaar op dat punt tegen. Er is
ook een wat mysterieuze – onofficiële – versie, die
luidt dat Daniël Noteboom vermoord zou zijn.
In die versie worden geen verdere bijzonderheden
gegeven en voor die theorie is ook nooit een bewijs gevonden. Feit is dat zijn dood nogal abrupt
kwam, zonder enig voorteken of voorgevoel.
Grafmonument
De overbrenging van het stoffelijk overschot van
Londen naar Noordwijk was blijkbaar nogal begrotelijk, want o.l.v. Max Euwe (die volgens de
statistieken officieel 2x remise maakte tegen
Noteboom, 1x won en nooit verloor) werd een
Noteboomfonds opgericht, waaruit de transportkosten konden worden betaald. En het fonds liep
blijkbaar zo goed dat er ook nog een gedenkboek
van afkon (van de hand van de voorzitter van het
fonds himself!) en een grafmonument dat in juli
1933 werd geplaatst op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg in Noordwijk, waar
Daniël Noteboom te ruste werd gelegd.
Het grafmonument mag waarlijk een ‘monument’
worden genoemd en werd terecht goed onderhouden door leden van de naar hem genoemde
schaakclub uit Noordwijk.

Het grafmonument op de Algemene Begraafplaats
aan de Oude Zeeweg in Noordwijk aan Zee

De Noteboom-variant van het Slavisch
openingsspel
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Vader Noteboom liet ontroerende woorden optekenen: “Op dezen grijzen, doch zachten Meidag,
nu de natuur zich in al haar pracht ontplooid heeft,
ben ik met mijn vrouw en kinderen naar het stille, temidden der blonde duinen liggende kerkhof
gegaan, om het monument te aanschouwen, dat
daar is opgericht op de laatste rustplaats van onzen
lieven zoon en broeder Daniel. In gedachten hebben wij dit bewijs van waardeering van vrienden
en vereerders dankbaar aanvaard. Onze oprechte
en hartelijke dank gaat dan ook uit naar degenen,
die hebben medegewerkt tot de totstandkoming van
dit grafteeken.” In Noordwijk werd de plaatselijke
schaakclub – zoals al gememoreerd – naar Daniël Noteboom vernoemd en zijn oude club LSG
organiseerde jaarlijks te zijner nagedachtenis het
Daniël Noteboom Toernooi, waaraan gerenommeerde schakers deelnamen. In Noordwijk is er
de Daniël Noteboomstraat, maar die is vernoemd
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naar de oude schilder en niet naar de jonge schaker. Wat mij betreft had dat wel andersom mogen
wezen.
Over het grafmonument nog dit: curieus is dat
het op de steen afgebeelde schaakbord als een
ruit is gepositioneerd zonder stukken. Heel onschaaks, zou ik denken. Men had op zijn minst
toch de variant in het Slavisch openingsspel kunnen afbeelden die door Noteboom was ‘uitgevonden’ en die nog steeds – ook internationaal – als
de Noteboomvariant bekend staat: 1.d4 d5 2.c4
e6 3.Pc3 c6 4.Pf3 dxc4
(Voor dit artikel is vooral gebruik gemaakt van de
tekst van Jacques Serdijn in “De Eerste Honderd
Jaren, Kroniek van het Leidsch Schaakgenootschap”
(http://lsg-leiden.nl/noteboom/geschiedenis_ noteboom.html)

De ter aarde bestelling van Daniël Noteboom op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg in
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Hoerenhondjes
In de binkamer (mooie zondagse kamer) van het
museum staan op de schoorsteen 2 porseleinen
hondjes in spiegelbeeld. De hondjes worden
in de volksmond genoemd “hoerenhondjes”
en komen uit Lerwickshire. Hoe komen ze aan
die naam? Ze dateren uit de tijd van Koningin
Victoria van Engeland in de 19e eeuw. Zij hield
veel van spaniëls. Het heeft er ongetwijfeld mee
te maken dat er daarom beeldjes van gegoten
werden in Staffordshire. Hooggeplaatste personen
geven nog steeds de toon aan, wat dat betreft. De
tweelinghondjes waren aanvankelijk heel populair
bij de Engelse middenklasse. Later werden ze ook
gekocht door de wat minder bedeelden.

De ‘hoerenhondjes’ in Museum Oud-Noordwijk

Sjaan van Kekeren-Brouwer
Nu was Koningin Victoria nogal preuts.
Onzedelijk gedrag werd niet getolereerd. Het
was er natuurlijk wel, maar het ging stiekem
onder de dekmantel van iets anders. In die tijd
gingen Noordwijkse vissers op haringvangst
bij de Shetland eilanden bij Schotland. Aan
de wal ontdekten ze de hondjes in bepaalde
havenbuurten voor de ramen. Publieke vrouwen
verkochten deze hondjes. Wie ze kocht kon ook
“de rest” erbij kopen. Aan de stand van de hondjes
kon men zien of de betreffende vrouw mannelijk
bezoek had. Zo ja, dan stonden de hondjes met
de snuiten naar binnen. Was ze vrij dan keerde ze
de hondjes om.
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Of de vissers de betaalbare hondjes alleen als
souvenir kochten, vertelt het verhaal niet. In ieder
geval gingen er heel wat de Noordzee over naar
ons land. Of Nederlandse vissersvrouwen ook
“bijverdienden” door de hondjes in de vensterbank
te zetten tijdens de afwezigheid van hun mannen,
om zo n hun onderhoud te voorzien? Daar is geen
zekerheid over. In ieder geval waren er heel wat
huizen die met deze porseleinen beesten werden
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opgesierd, op kasten, commode of schoorsteen.
De hondjes waren helemaal wit, of wit met
bruinrode, zwarte of blauwe vlekken. En mét
of zonder halsbandketting. Later kwamen er
ook poedels met mandjes om de nek en andere
soorten honden. Zelf hebben mijn man en ik ook
een stel in de vensterbank staan. U begrijpt dat ze
altijd met de snuitjes naar binnen staan.

Sjoel in het Patershuis
Nieuw boekje over de Joodse inwoners van Noordwijk
Onder de titel “Sjoel in het Patershuis: De
Joodse inwoners van Noordwijk” stelden Dorine
Holman, Wim van der Lee en Willem Baalbergen
een mooi boekje samen over de (kleine) Joodse
gemeenschap in Noordwijk in de 19e eeuw. Ook
komen de vaak tragische lotgevallen voorbij van
enkele Joodse families die zich voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Noordwijk bevonden.
Het boekje geeft de nodige inkleuring aan de
namen van Joodse burgers die in de oorlog
uit Noordwijk zijn weggevoerd en niet meer
terugkwamen. Hun namen staan gebeiteld op de
gedenksteen die in 2013 werd onthuld naast het
oorlogsmonument aan de Oude Zeeweg.
Het boekje verhaalt over de eerste vestiging –
rond 1600 – van een groep Portugese Joden in
Amsterdam. In het midden van de 17e eeuw
komen ook uit andere delen van Europa Jiddisch
sprekende Joden naar Nederland, op de vlucht
voor de pogroms in met name Oost-Europa. Ook
zij vestigen zich grotendeels in Amsterdam. Na
1700 verspreiden enkele Joodse gemeenschappen
zich ook over de kleinere steden in Holland,
waaronder Leiden, maar als een eeuw later de
economische recessie toeslaat, komen veel Joodse
families ook in de omliggende dorpen terecht.
Ook in Noordwijk vestigen zich aldus enkele

Joodse families, vooral in de oude dorpskern
rond de Kerkstraat. Toch maken ze niet echt deel
uit van het dorpsleven. Beroepsmatig, maar ook
cultureel leven ze enigszins in de marge van de
toch al kleine Noordwijkse samenleving.
Het boekje brengt hun geschiedenis in kaart: de
families, hun adressen, hun aantal. Wat dat laatste
betreft schommelt dit gedurende de gehele 19e
eeuw zo tussen de 20 en 40 personen, maar bij de
volkstelling van 1895 is dit aantal ingekrompen
tot 9 personen.
Deze kleine Joodse gemeenschap had in
Noordwijk ook een eigen sjoel, een eigen synagoge.
Aanvankelijk in het woonhuis van de familie Van
Kleef, maar dan vanaf 1839 in het Patershuis – een
restant van het voormalige Barbaraklooster – op
de hoek van de tegenwoordige Raadhuisstraat/
Heilige Geestweg. Later verhuist de Sjoel naar
een achterhuis aan de Voorstraat, vlakbij de
Westeinderbrug, beschikbaar gesteld door
beurtschipper Gijs van Parijs. Maar een sjoel
kan alleen bestaan bij de gratie van tenminste 13
mannelijke deelnemers en in 1895 is de sjoel dan
ook – mét zo ongeveer de hele Joodse gemeenschap
in Noordwijk – verdwenen.
In het begin van de Jaren Twintig arriveren
rijkere Joodse families in Noordwijk, die er
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villa’s bewonen, doorgaans als zomerhuis in de
opkomende badplaats. Als de oorlog uitbreekt,
moeten zij vluchten of onderduiken en dan
arriveren ook van elders Joodse onderduikers,
die bij verschillende Noordwijkse families
onderdak vinden. Omdat Noordwijk een
relatief rustige ‘vesting’ is, alleen door een Duits
marinedetachement in de gaten gehouden, biedt
het dorp een betrekkelijk veilig onderkomen, zij
het dat in een enkel geval Leidse ‘Jodenjagers’ ook
hier lafhartig toesloegen.
“Sjoel in het Patershuis” vertelt het allemaal
en geeft een beetje gezicht aan de kleine Joodse

“Sjoel in het Patershuis”

gemeenschappen die in Noordwijk woonden.
In de 19e eeuw en in de eerste helft van de 20e.
Kleine, maar mooie en respectvolle verhalen.
‘Opdat we niet vergeten’ schrijven de auteurs aan
het einde.
Het boekje “Sjoel in het Patershuis: De Joodse
inwoners van Noordwijk” is te koop bij Boekhandel
Van der Meer aan het Vuurtorenplein in Noordwijk
aan Zee
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Boerderij Veldzicht Vernieuwd
Donderdag 9 april opende wethouder Marie-José
Fles het vernieuwde Streekmuseum Veldzicht aan
de Herenweg. In de afgelopen wintermaanden is
hard gewerkt om het museum een ander aanzien
te geven. Zo is de entree gewijzigd, zijn er vloeren
vernieuwd en is er andere verlichting aangebracht.
Met dank aan de technische vrijwilligers onder leiding van Willem Peschier. Nieuw is ook de tijdlijn
waarin de geschiedenis van Noodwijk op panelen
is uitgebeeld. Deze tijdlijn kan men nu door het
museum volgen. Vanzelfsprekend is er nog steeds
aandacht voor de kruiden- en bollenteelt en de
blaarkopkoeien. Maar er is meer te zien, zoals het
ontstaan van Noordwijk Binnen, de verering van
Jeroen, de geschiedenis van de kostscholen en het
ontstaan en weer verdwijnen van de touwslagerijen. Daarnaast kunnen bezoekers door middel van
enkele ingebouwde schermen oude films over de
geschiedenis van het dorp bekijken.

Ook worden in de vitrines tal van archeologische
vondsten tentoongesteld die bij opgravingen zijn
gevonden.
Wat niet is veranderd is de kruidenwinkel van
de familie Alkemade. Dit typisch stukje geschiedenis van Noordwijk is gehandhaafd. Ook het
zogenaamde zomerhuis, de keuken en de kamer
aan de voorzijde van de boerderij zijn in de oorspronkelijke staat gebleven. Dat geldt ook voor de
kruidentuin, die juist in het voorjaar uitbundige
bloei laat zien. Al met al is, zeker nu, een bezoekje
aan Veldzicht de moeite waard. Het museum is in
de zomermaanden op zaterdag- en zondagmiddag
van twee tot vijf, en op verzoek open. Veldzicht
biedt tevens de mogelijkheid voor bezoek van
groepen en bijeenkomsten. Als laatste: er worden
nog enkele suppoosten gezocht. Informatie: Dies
Griffioen (diesgriffioen@gmail.com tel.5176301).
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Ex-Keizer Wilhelm II van Duitsland als balling in Nederland
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Ex-Keizer Wilhelm II in
Noordwijk
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Peter Mulder

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog bleef het neutrale Nederland nog wel zitten met één
probleem: de Duitse Keizer was op de vlucht geslagen en belandde uiteindelijk in Nederland
waar hij tot zijn laatste oude dag in 1941 ging wonen eerst op Kasteel Amerongen, later in Huis
Doorn, kort achter Utrecht. Daarmee was wel enige verlegenheid ontstaan, want neutraliteit is
een mooi ding, maar in dat geval had men Wilhelm II eigenlijk wel naar Duitsland terug moeten
sturen. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar het verblijf van de ex-keizer werd wel aan grote
restricties gebonden.
Ook voor Friedrich Wilhelm Viktor Albert von
Preußen was het leven in Nederland niet bepaald
een tot tevredenheid stemmend verhaal: Hij
werd geboren in Berlijn en stierf in Doorn. Zijn
leven begon in vorstelijke luister en eindigde –
óntluisterd – als balling in een vreemd land. Hij
begon als Kroonprins en eindigde als houthakker
(want om te tijd te doden had hij in Doorn van
houthakken zijn hobby gemaakt).
In zijn gevolg bevond zich ook Sigurd von
Ilsemann, die door Wilhelm tot vleugeladjudant
werd benoemd, een functie die in feite neerkwam
op de secretariaatsvoering van des Keizers in
ballingschap verkerende Hof. Sigurd huwde
een dochter van de Baron Bentinck die hij in
Amerongen had ontmoet. Over zijn leven met
de Keizer schreef Von Ilsemann later het boek
“Der Kaiser in Nederland” (Baarn 1969). Deze
Sigurd von Ilsemann verkeerde op 13 juli 1923
in Noordwijk, waar hij – naar ik aanneem – voor
de vakantieperiode een villa had gehuurd. Volgens
een bericht in het Utrechts Nieuwsblad van die
dagen heette de villa aan de Zuidboulevard
“Groenedak”, maar een villa met die naam valt
met de beste wil van de wereld en in de diepste
archieven nergens terugvinden.
Op die 13e juli kreeg Von Ilsemann bezoek van
zijn schoonvader, de Baron Bentinck, in het
gezelschap van ………ex-keizer Wilhelm!

Het gaf volgens de krant allemaal nogal wat
stampei – ook in de Duitse pers – want de
balling Wilhelm II mocht niet teveel vrijheid
krijgen en het moest allemaal al helemaal niet
op een vakantie gaan lijken. Daarom maakte de
keizer er maar een kort bezoekje van, tegen de
avond vertrok hij alweer naar Doorn. Sommige
kranten, daartoe wellicht door de autoriteiten
aangespoord, berichtten dat dit bezoek helemaal
niet had plaatsgevonden. Maar in het dagblad
“De Volksstem” van 23 september 1923 gaf de
keizer zelf toe dat het bezoek van die 13e juli aan
Noordwijk wel degelijk had plaatsgevonden.
Wie veronderstelt dat het bij dit éénmalige bezoek
aan Noordwijk gebleven is, kan zich vergissen:
er is een bron die vermeldt dat Wilhelm vaker
(geheime) ontmoetingen had met Prins Hendrik
van Mecklenburg-Schwerin, de eega van HM
Koningin Wilhelmina, “meestal in Zandvoort en
Noordwijk.” (J.A. de Jonge: “Wilhelm II - Keizer
van Duitsland”, Amsterdam 1986). Duitsers
onder elkaar, zullen we maar denken.
Von Ilsemann pleegde op 6 juni 1952 zelfmoord
in Huize Doorn. Zijn keizerlijke chef lag toen al
11 jaar opgebaard in het kleine mausoleum, dat
daartoe speciaal gebouwd was iets verderop in de
tuin van het huis. Die situatie duurt tot op de dag
van vandaag voort.
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In alle teederheden
ruischen hooren

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind — dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren
in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten
en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
Henriëtte Roland Holst (1869-1952)
Uit: Verzonken grenzen (1918)
Uitgever: W.L.& J. Brusse, Rotterdam
Muurschildering: Joke Bos (2005, nabij het Vuurtorenplein)
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Lijst van Sponsoren
Genootschap Oud-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

De club van 100 steunt ons met een vast bedrag per jaar:
Alexander Hotel – R. A. H. van Egmond – A.C. Groeneveld – Hotels van
Oranje B.V. – J. & B. van Stijn B.V. – Krijn van der Bent Keurslager – Van der
Meer Makelaars en Taxateurs – Gebr. Van der Putten B.V. – Salman Ruimtelijk
Advies B.V. – Stichting Landgoed Veldzicht – Van Egmond Totaal Architectuur
- J.A. Verbeek & H. Kors – Vlak en Strak Onderhoudsbedrijf – Vlieland
Dierenspeciaalzaken – Volmerk – Van der Wiel Bouw B.V. – Restaurant
De Duinrand –Handelsonderneming Van der Linden

Zij steunen onze projecten:
Rabobank Bollenstreek- Lions Club Noordwijk – Stichting Baalbergenfonds –
Fonds 1818 – Gemeente Noordwijk – Prins Bernhard Cultuurfonds – Gravin van
Bylandt Stichting – Stichting Vrienden van Museum Noordwijk – De Engel van
Jan Ka Foundation – Gifted Art – Hallart Foundation – Zabawas – Lang Leve de
Kunst

Voor speciale tarieven kunnen we terecht bij:
ASP Administratiekantoor - Buro Binnen – Joop Faase – Lassooy De Verfspecialist
– Boekhandel Van der Meer – Notariskantoor Kruis-Sweere – Putman Installaties
B.V. – Marca Bultink – Rabobank Bollenstreek – Peut Abswoude

