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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”
Voorzitter:
Leon Guijt
Secretaris:
Leo Meiland
Penningmeester:
Leo Schaap

Lid:

Jan Hoogeveen

K. Kok †
A. Weelen †
L. v.d. Bent †
A. van Duijn †
J. v. Kan

071-3620751
06 19122477
06 53626663
06 53554722

B. Koemans
W. Baalbergen
Sjaan van KekerenBrouwer
Eli van Kekeren

voorzitter@g-o-n.n
secretaris@g-o-n.nl
penningmeester@g-o-n.nl
alkajan@casema.nl

Conservator en Contact vrijwilligers: conservator@g-o-n.nl
Lidmaatschap G.O.N. 2014: Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42

15,00 euro per jaar - 17,50 euro per jaar buiten Noordwijk
20,00 euro per jaar buiten Nederland

Over schenkingen, erfenissen en legaten:

Heeft u wel eens overwogen om ons Genootschap “Oud Noordwijk” geld of goederen te
schenken, of ons in uw testament op te nemen? De fiscus heeft ons volledige vrijstelling van
successie- en schenkingsrechten verleend. Schenkingen kunt u fiscaal aftrekken onder bepaalde
voorwaarden. Neem hierover contact op met onze penningmeester 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 Mulder

is een uitgave van het
Genootschap “Oud Noordwijk”

Eindredacteur
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Het Zomernummer van de Blauwdotter is vertraagd en
verschijnt aan het begin van de herfst. Excuses daarvoor.
De redactie probeert naarstig de opgelopen achterstand
in te lopen en met het winternummer weer op tijd te zijn.
Intussen met twee artikelen van ons nieuwe redactielid, Koen
Marijt, die in de vorige Blauwdotter al een groot verhaal
over Burgemeester Pické had. Nu een verhaal over vreemde
vondsten aan het strand en een kleine geschiedenis van het
aloude Noordwijkse poelierbedrijf Waal. Verder twee studies
van Willem Baalbergen over de oude Noordwijkse molens en
over de bedrijvigheid van beurtschippers, hoenderhouders
en schelpenmaalders aan de Westeinderbrug. En een
korte terugblik op de roerige bouw en exploitatie van De
Heemborgh eind jaren 70 en op de mysterieuze vlucht van
een Engels luchtschip over Noordwijk in april 1925. Maar
ook vooruitblikken: op de bijzondere tentoonstelling van
werken van Maja van Hall en Roesja Trimbos en de speciale
rol van de Stichting Vrienden van Museum Noordwijk.
Peter Mulder, eindredacteur

Afbeelding Voorplaat: de advertentie waarmee makelaars
in de landelijke en regionale dagbladen de appartementen
aanprezen in het Heemborgh-complex aan de Koningin
Wilhelminaboulevard
Afbeelding Achterkant: de tekening die de heren
Wassenaar en Kloos in 1934 maakten van de molen in de
Zwetterpolder
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Daar bij die molen
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Willem Baalbergen

Rijk bedeeld met molens in Noordwijk niet geweest. Voor zover bekend waren er ooit vier, en
is er nu nog een. De nog bestaande, de Hogewegsche molen, houdt sinds 1652 (vernieuwd in
1711) het waterpeil van de Hogewegpolder op
peil. Het betreft een zogenaamde kleine wipmolen met scheprad. Als bijzonderheid kan nog vermeld worden dat het Oud Hollandse wiekenkruis
meer dan zeventien meter beslaat.
Van de tweede molen die in de Zwetterpolder
stond is weinig bekend. In een van de aantekenboekjes van Kloos staat iets over deze molen. Gebouwd in 1772 diende deze voor het bemalen van
het westelijk deel van de Zwetterpolder. In 1934
werd een motorgemaal geplaatst en is de molen
buiten werking gesteld en afgebroken. Voor de
afbraak bezocht Kloos, samen met D. Wassenaar,
de molen een maakte er een schetsje van (zie achterpagina van deze Blauwdotter). De Zwetterpolder ligt tussen Noordwijk en Voorhout en werd
in 1657 bij de aanleg van de trekvaart in tweeën
gedeeld.
De derde molen, die de Zuidmolen werd genoemd, stond aan de achterweg (nu de Offemweg), bij de ingang naar het landgoed Offem. Van
deze molen is verder niet veel bekend. Alleen de
oude naam voor de Zwanensteeg, de Molensteeg,
herinnert nog aan deze molen.
Van de vierde, ook verdwenen molen, is wat meer
te vertellen. De Eendragt stond op de hoek van
de Wilhelminastraat en de Molenstraat. Het betrof een korenmolen die stamde uit 1457. In dat
jaar verleende Philips van Bourgondië aan Jan van
Nortich octrooi voor deze korenmolen. Daarbij
werd bepaald dat men `nergent anders dan updie muelens aldair staende te malen ..ende dat op

De Hogewegse molen

zeker boete te verbueren.` In 1703 was de molen in een dusdanige toestand dat tot nieuwbouw
moest worden overgegaan. De ambachtsheer van
Noordwijk liet een nieuwe molen bouwen met
als voorwaarde dat de molenaar jaarlijks 150 gulden windrecht moest betalen. De molen kende
een lange lijst van eigenaren variërend van Jelys
die molenair tot in 1825 Johannes Petrus Cleopas de molen van Abraham de Graaf kocht. Ook
hij moest aanvankelijk, evenals zijn voorgangers
windrecht aan de ambachtheer van Noordwijk,
de Graaf van Limburg Stirum, betalen. Dat was
kennelijk niet naar zijn zin. Hij spande en proces aan tegen de ambachtheer en kwam onder het
windrecht uit.
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Nadat zijn zoon Johannes Petrus Cleophas nog
enkele jaren eigenaar was, kochten Gerardus van
Eeden en Gerardus van Konijnenburg de molen in 1868. Dit voor het bedrag van 4810 gulden. Vanwege de samenwerking tussen die twee
Noordwijkers kreeg de molen de naam De Eendragt. Volgens de stukken was het een merkwaardig tweetal. Beide waren bakker van beroep, maar
tevens veehouder en landbouwer. Daarnaast waren ze actief in het gemeenschapsleven. Beide lid
van de gemeenteraad en wethouder en verbonden
aan de Spaarbank voor Noordwijk en Omstreken.
Als laatste bekleedden ze de functie van kerkrentmeester, Van Eeden in de rooms katholieke parochie en Van Konijnenburg in de hervormde
gemeente.
In 1891 kwam er ook voor beide heren een einde
aan het molenaarschap. Na een jaar in het bezit

van Elisabeth Verhoeven uit Sloten geweest te zijn,
werd Gerardus Arie van Rijn voor 5000 gulden de
eigenaar. Nog drie jaar later kwam de molen in
het bezit van de familie De Groot. Pieter de Groot
uit Lopik kocht de molen voor zijn zoon Roelof
Jan. Deze hield de molen tot 1922 draaiende,dit
ondanks te weinig wind door de bouw van huizen
rondom de molen. Voor de bewoners van deze
huizen was een draaiende molen niet zonder gevaar. Dat ondervond een zoontje van de familie
Van Schie die de klap van een molenwiek met de
dood moest bekopen. Ook het mechanisch malen werd in de jaren van de Eerste Wereldoorlog
steeds meer toegepast. De Groot verhuisde naar
het einde van de Voorstraat en ging zich op het
malen van schelpen toeleggen. De fijn gemalen
schelpen leverden kalk op, met grover malen werd
kippengrit gemaakt.

Molen De Eendragt, op de hoek van Molenstraat en Wilhelminastraat
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Zo stond de molen doelloos in het dorp en kwam
de sloper in zicht. Ondanks de pogingen van de
vereniging Hendrick de Keyser om de molen tot
monument te verklaren, ging de beuk er in. De
stenen romp met het daarin aanwezige hout werd
op 20 april 1922 in hotel Centraal bij opbod en
afslag verkocht. Ook de grond waarop de molen
stond kwam die dag, in vier percelen, onder de ha-
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mer. Dit alles tot verdriet van veel Noordwijkers
waaronder Jan Kloos. Hij bracht de teloorgang
van de molen als volgt onder woorden: Gedaan
is `t: de wiektooi van Cerus product / Vergaan
in het schoon door zijn stempel gedrukt / Heeft
Noordwijk zich steeds in zijn teek`nen verheugd
/ Gedaan is `t: de molen in rouw en in vreugd!

De kippetjes van Waal:
de historie van het poeliersbedrijf in Noordwijk

Koen Marijt

Menig Noordwijker kan zich de heerlijke kippen
uit de grill en de andere lekkernijen van poelier
Waal aan de Oude Zeeweg nog goed herinneren.
Fazanten, overheerlijke hazenpeper of gewoon een
kippetje van het spit: alles was bij de familie Waal
te verkrijgen. Vooral met de Kerstdagen was het
erg druk, want dan moest er voor de Noordwijkse families iets speciaals op tafel komen te staan.
Er gingen met die dagen veel wildgerechten over
de toonbank. Naast de drukte was het ook reuze
gezellig. Veel vrienden en familieleden hielpen in
die dagen mee in het poeliersbedrijf.
Bijna honderd jaar heeft het bedrijf bestaan, toen
Adriaan en Ada Waal op 31 december 2006 de
deuren van de zaak definitief sloten. Het bedrijf
heeft een rijke geschiedenis, een geschiedenis die
voor Noordwijk niet vergeten mag worden.
Het begin
Dirk Waal en Jantje Slot huwde op 23 januari 1878 in De Beemster, Noord- Holland. Zij
kregen in 1881 een zoon, Adriaan Waal. Toen
Adriaan ouder werd, trok hij naar het westen van

Nederland om bij poelier Van den Burg aan het
werk te gaan. Dit gebeurde voornamelijk om het
vak van poelier te leren. Na een aantal jaar had
hij de kennis en kundigheid in handen om zijn
eigen zaak te beginnen. In Noordwijk aan Zee
kocht Adriaan een stuk grond aan de Oude Zeeweg. Daar liet hij een huis bouwen, maar kwam
er tevens een werkplaats om zijn poeliersbedrijf
te beginnen. Adriaan trouwde met Neeltje Bouwmeester en het echtpaar kreeg een zestal kinderen:
vier dochters en twee zoons. De zoons, Dirk en
Simon Waal, gingen bij hun vader in het bedrijf
werken en leerden zo het vak van poelier. Dirk
vertrok na een aantal jaar richting Den Haag om
aldaar een eigen poelierszaak te beginnen.
De tweede generatie
Simon Waal bleef in Noordwijk en trouwde in
1938 met Truus van Duin. Het echtpaar verhuisde naar de Bomstraat. Toen Simon 18 jaar was,
overleed zijn moeder Neeltje op 48-jarige leeftijd.
Vader Adriaan bleef alleen achter maar samen met
zijn zoon liep de poelierszaak goed. Op 12 febru-
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De familie Waal tijdens een koffiepauze. Van links naar rechts: Simon, Evert, Adriaan en Truus. Op de
achtergrond de bedrijfsbus, die nogal eens beschadigd raakte.

Adriaan Waal, derde generatie te Noordwijk aan Zee, poseert met de nieuwe bedrijfsbus. Na zijn
diensttijd ging Adriaan fulltime in het bedrijf werken.

nr. 174

|

9

Poelier A. Waal, wildhandel. Ganzen achter het hek. Het telefoonnummer is een van de eerste telefoonnummers van Noordwijk.

ari 1942 werd Adriaan Waal geboren, vernoemd
naar zijn grootvader. De oorlog was in volle gang
en het gezin moest eind 1943 noodgedwongen
naar opa Waal vertrekken toen de Bomstraat in
Noordwijk tot ‘Sperrgebiet’ was verheven. De
Duitsers verwachtten langs de gehele kust een
mogelijke invasie, vandaar dat het strand, de duinen maar ook het gebied net achter de duinen
zwaar beveiligd werden.
Na de oorlog nam Simon de zaak van zijn vader
over. Er werden op de Oude Zeeweg nog twee
kinderen in navolging van Adriaan geboren: Evert
en Neeltje Simone. Adriaan hielp zijn vader na
schooltijd in de zaak. Simon zei hem: ‘Als je het
vak van poelier wilt leren, weet ik een poelier Van
Vollenhove in Den Haag waar dat kan. Dat is
beter, dan dat ik het vak aan je leer.’ Zo vertrok
Adriaan naar Den Haag. Naast fileren en uitbenen van wild en gevogelte, leerde hij alles wat met
het vak te maken had. Dit gebeurde toentertijd

met de hand, terwijl het fileren en uitbenen tegenwoordig veelal machinaal gebeurd. In geheel
West-Europa heeft het beroep poelier enorm aan
belangstelling ingeleverd. Doordat veel kip en gevogelte voor goedkope prijzen in de supermarkt
werden verkocht, konden de zelfstandige poeliers
hier niet meer tegen op en moesten zij het hoofd
buigen.
De kippen, ander gevogelte en het wild van poelier Waal werden op de kippenmarkt in Barneveld
verkregen. Simon bleek erg sterk in het inkopen
hiervan te zijn, waardoor hij ze voordelig op de
kop kon tikken. Maar ook Simon had zijn mindere kanten. Menig keer kwam hij met schade aan
de auto terug in Noordwijk, wat bij het thuisfront
niet in dank werd afgenomen. Naast Simon en
Adriaan had de familie Waal ook een knecht in
dienst, met de achternaam Hoogheid. Hij hielp
mee in het bedrijf en werkte van doordeweeks
bij de familie. Omdat hij oorspronkelijk in Den
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De winkel en de etalage aan de Oude Zeeweg, zoals die er jaren achtereen hebben uitgezien.

Haag woonde, verbleef hij in de tussentijd als gast
in Noordwijk. Op zaterdag trok de knecht echter
terug naar de hofstad om aldaar de kroegen te bezoeken. Hij hield nogal van een drankje, wat betekende dat hij het hele weekend erg dronken was.
In veel gevallen moest Simon al op zondag naar
Den Haag rijden om daar zijn dronken knecht op
te halen, zodat deze op maandag op tijd aan het
werk kon beginnen.
De laatste der Mohikanen
Na zijn diensttijd ging Adriaan, inmiddels de derde generatie Waal, volledig bij zijn vader in het
poeliersbedrijf werken. In 1976 verhuisde Simon
en Truus naar het Rederijkersplein te Noordwijk
Binnen. Hierop trok Adriaan, die inmiddels Ada

Haasnoot had leren kennen, naar de Oude Zeeweg. Met veel plezier hebben zij daar tot aan 2006
gewoond en gewerkt. Ze kregen in de tussentijd
drie dochters: Simone, Petra en Eveline. Ook zij
hielpen in drukke tijden samen met familie en
vrienden mee in de zaak. Zij hadden echter andere ambities en kozen niet voor het poeliersbedrijf.
Na een kleine eeuw stopten Adriaan en Ada met
de zaak om van hun welverdiende rust te genieten. Hiermee kwam er een einde aan het bestaan
van een welbekende en gerenommeerde poelierszaak in Noordwijk. Nog steeds een groot gemis in
Noordwijk.
(Voor dit artikel is informatie gebruikt, die door het
echtpaar Waal ter beschikking is gesteld)
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Van Koegenboeg tot
Heemborgh

|

11

Peter Mulder

Recent is weer enige commotie ontstaan rond de uitbreiding (vooral in de hoogte) van de Hotels
van Oranje. Dergelijke commotie is niet nieuw. Begin Jaren Zeventig van de vorige eeuw begon
een proces dat leidde tot de aftakeling van een aantal voormalige familiehotels en de opbouw van
een appartementencomplex dat pas na 10 jaar werd gerealiseerd en toen lange tijd half leeg stond.

De Heemborgh in aanbouw

Eind Jaren Zestig liep het hoteltoerisme in Noordwijk aan Zee, zoals langs vrijwel de gehele Noordzeekust, aanzienlijk terug. De perspectieven voor
de oude familiehotels in Noordwijk zagen er dan
ook niet zo goed meer uit, een gezonde exploitatie raakte steeds verder uit zicht. In die situatie
vinden de gemeente Noordwijk en ambitieuze
projectontwikkelaars elkaar en in 1971 is het zo
ver. Er ligt een globaal bestemmingsplan “Kern
Noordwijk aan Zee”, eigenlijk een ‘vlekkenplan’
dat veel ruimte laat voor interpretatie. Familieen middenklassehotels zijn “geen haalbare kaart”
meer en de blikken zijn vanaf nu vrijwel uitslui-

tend gericht op de bouw van appartementen, met
daaronder de nodige horecavoorzieningen. Maximale bouwhoogte: 8 verdiepingen.
Het meest concrete plan dat wordt ingediend
komt van de projectontwikkelaar NV Centrale
Opbouwbelangen Rotterdam, onderdeel van de
Dura Bouwgroep (de uiteindelijke bouwplannen
kwamen vooral bekend te staan onder de naam
‘Dura-complex’). De besluitvorming over het
plan komt moeizaam op gang. Pas in november
1974 wordt de gemeenteraad voor het eerst geconfronteerd met de plannen. Wethouder Cees
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van Duyn verbindt er zijn ziel en zaligheid aan,
maar de Raad is nog helemaal niet overtuigd van
de kwaliteiten van “het plan Koegenboeg”, zoals
het in eerste instantie heette. De Noordwijkse bevolking al helemaal niet, want er was ook sprake
van een “afgeladen publieke tribune vol met roerige Noordwijkers”, zoals het Leids Dagblad niet
vergat te melden.
Politiek Steekspel
Er ontwikkelde zich een mooi politiek steekspel
die avond: de oppositie in de Raad deed wat van
de oppositie werd verwacht: men opponeerde.
PVDA-voorman Jaap Bedijn was er van overtuigd
dat met het plan “het hele dorp naar de bliksem
geholpen werd” en “dat we hier geen behoefte
hebben aan een tweede Zandvoort of een tweede Benidorm.” De kritiek van de kant van PVDA
en PPR was fundamenteel: te grootschalig allemaal, een aantasting van het dorpse karakter van
Noordwijk en liever terug naar vernieuwde familie- en middenklassehotels. Beide partijen kregen

De eerste bouwwerkzaamheden

zowaar steun van de VVD in de persoon van de liberale voorman Leen Korbee, zij het dat de VVD
het niet ten principale met het plan oneens was,
maar slechts op onderdelen de nodige aanpassingen wilde zien. “Daarom stemmen we nu tegen”,
liet hij al aan het begin van de vergadering weten.
Wethouder Van Duyn dacht de Raad nog wel te
kunnen overtuigen met de kracht van argumenten. Maar zijn fractievoorzitter, Leo Alkemade,
gepokt en gemazeld in het politieke spel, zag de
bui al hangen. Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald. Met een negatief besluit zouden
de plannen jaren achterop raken, moet hij hebben
gedacht en uitstel van besluitvorming zou betere
kansen bieden. Een vooruitziende blik, waar wethouder Van Duyn weinig oog voor had. Die legde
zich niet anders dan mokkend bij het uitstel neer.
Overigens speelde ook nog de vrees dat een dreigend ‘njet’ van de Raad zou leiden tot een schadeclaim van miljoenen door de projectontwikkelaar.
Die was per slot van rekening met zijn plannen
binnen de eisen van het – vage – bestemmings-

nr. 174
plan gebleven en zou het niet zou pikken, als de
Raad opeens met nieuwe criteria zou aankomen
om die plannen te verwerpen.
Artikel 19
Het wachten was op een nieuwe kans. En die kans
diende zich aan in de zomer van 1975. Het College van Burgemeester en Wethouders had intussen
nieuw overleg gevoerd met de projectontwikkelaar, wat resulteerde in enkele, met name door de
VVD gewenste aanpassingen van het oorspron-

De verloedering van Hotel Hollander in beeld
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kelijke plan (maximaal 8 bouwlagen, verder weg
bouwen van de rooilijn, etc.). Ook wijziging van
het bestemmingsplan was nodig, maar daarvoor
had het College een mooie bestuurlijke truc bedacht: artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening biedt het College van B&W de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van het geldende
bestemmingsplan. Daartoe hoefde de Raad alleen
maar een voorbereidingsbesluit te nemen, waarna
Gedeputeerde Staten van de provincie alleen nog
maar een verklaring van geen bezwaar hoefde af te
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geven. Door op die manier een paar bureaucratische bochten af te snijden, zou de bouwvergunning snel kunnen worden verleend. De nieuwe
plannen werden aldus ter inzage voorgelegd in de
maanden juli, en augustus, maanden waarin menig Noordwijker wel wat anders aan zijn of haar
hoofd had.
Dat laatste was ook de kern van het protest dat
medio september oplaaide. Er was intussen een
actiegroep gevormd, de “Stichting tot Behoud
Eigen Gezicht Noordwijk.” Die actiegroep kwam
weer met nieuwe argumenten tegen de plannen:
angst voor een ongebreidelde ontwikkeling van
horecavoorzieningen, criminaliteit en prostitutie
moest aanleiding zijn voor heroverweging van de
plannen volgens de Stichting en er moest daartoe
alsnog een hearing worden belegd. Maar daar wilde het College van B&W niet aan. Uiteindelijk lagen er 6 bezwaarschriften op tafel, waaronder één
van de genoemde Stichting, die allemaal door het
College van B&W van tafel werden geveegd. Het
College was het zat. Alles bij elkaar was de plan-

nenmakerij al 4 jaar onderweg en verder uitstel
was niet meer opportuun. Alle bezwaarschriften
werden keurig gefileerd en te licht bevonden. Ook
het bezwaarschrift van een bewoner van het Dobbelmannduin, die meende dat het Dura-complex
hem zijn uitzicht op zee zou ontnemen (het College van B&W meldde dat de afstand van Dobbelmannduin tot de zee 600 meter bedroeg en dat
die afstand al voldoende uitzicht bood).
De Raad gaf in grote meerderheid het College
van B&W en stemde met 12 stemmen voor en 5
(PVDA en PPR) tegen het plan. Bedijn en Schelvis haalden nog één keer alles uit de kast, maar
de hechte overeenstemming tussen CDA, VVD
en Gemeentebelang viel niet meer te doorbreken.
Adniraal (Gemeentebelang) en De Geus (CDA)
lieten niet na nog wat sneren uit te delen naar de
degenen die bezwaarschriften hadden ingediend:
allemaal niet overtuigend genoeg en al helemaal
niet representatief voor de brede opvattingen onder de Noordwijkse bevolking als geheel.

De zandvlakte die ontstond nadat de verpauperde panden van Hollander, Hoek en Seinpost/De Parasol gesloopt waren
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Startsein
Pas in juni 1977 kon burgemeester Bonnike het
startsein geven voor de bouw van het complex
dat “Heemborgh” zou gaan heten, naar het Frankische epos van de 4 Heemskinderen Adelaert,
Reinout, Ritsaert en Writsaert. Hij prees het ontwerp van architect ir. W.J. van der Jagt de hemelen
in (“speels en exclusief ”) en memoreerde enigszins
cynisch dat het hele proces en het hele plan in
ieder geval de “Stichting Behoud het gezicht van
Noordwijk” hadden opgeleverd, een actiegroep
die hij overigens bij een andere gelegenheid omschreef als zijnde niet meer dan een logo en een
postbusnummer. Dat was allemaal overigens niet
dan nadat hij mandenlang had moeten soebatten
bij Dura en zelf aanschrijvingen naar Rotterdam
had moeten zenden om de bouwer een beetje aan
de gang te krijgen.
De verpaupering van het voorziene bouwterrein
was groot: de voormalige hotels Hoek en Hollander en het voormalige restaurant Seinpost
stonden te verteren in zon en zeewind en sloop
van die panden werd te lang uitgesteld. Michiel
Hekkens en Dirk-Jan Booij brachten de verpaupering van Seinpost, Hoek en Hollander treffend
en melancholiek in beeld in een 8mm-filmpje, dat
nog steeds op YouTube is te zien (zoek op ‘parasolfilm’).
Toen de sloop uiteindelijk daar was en er een
woestenij van een zandvlakte was ontstaan, moest
de gemeente de bouwers wederom manen om
tenminste een schutting om het bouwterrein heen
te zetten, om zandverstuivingen te voorkomen en
toeristische onappetijtelijkheid te verdoezelen. In
april 1979 tekenen de contouren van “de Heemborgh” zich al sterk af tegen de boulevard, maar
een bouwput is het allemaal nog wel. En de vooruitzichten voor de boulevard als geheel zijn verder
gekelderd: eind 1978 ging het Palace Hotel in
vlammen op, was De Zeeleeuw gesloten (er zouden appartementen komen), stonden de Beachclub en Neerlandia leeg en kondigde De Zinger
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sluiting aan (er zouden appartementen komen op
die plek). “Noordwijks parel dof geslagen’, kopte
het Leids Dagblad van die dagen.
Wat de Heemborgh betreft rolden de makelaars
over elkaar heen om de appartementen aan de
man en vrouw te brengen. Maar grote advertenties in de regionale en landelijke pers konden niet
verhinderen dat de verkoop moeizaam verliep. De
economische tijden waren er ook niet naar. Vooral
de appartementen aan de zeezijde bleken aardig te
verkopen, zij het soms aan speculatieve types, die
bij de oplevering fikse winsten hoopten te maken
met een onmiddellijke doorverkoop. Dat bleek
valse hoop: veel van deze speculanten kwamen
in problemen en Dura zag zich in enkele gevallen
zelfs genoodzaakt sommige appartementen weer
terug te kopen. Nog in 1981 moest een fiks aantal
appartementen door notaris Pasma noodgedwongen worden geveild, omdat de eigenaren hun
verplichtingen niet meer konden nakomen. Maar
uiteindelijk zou het allemaal nog wel goedkomen
met De Heemborgh.
Schoonheidsprijs
De hele besluitvormingsprocedure rond De
Heemborgh verdiende – terugvlikkend – geen
schoonheidsprijs, zoveel is wel duidelijk: inspraakmogelijkheden werden door het gemeentebestuur nauwelijks verleend en soms zelfs weggemoffeld. Het iets te enthousiaste gebruik van
artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening
ging achterlangs de gemeenteraad en achterlangs
de Noordwijkse burger, die zich overigens nauwelijks had weten te organiseren; ook de “Stichting
tot Behoud Eigen Gezicht Noordwijk” was niet
bij machte een breed gedragen oppositie op gang
te brengen. Onderzoeker Jan van Haperen van de
Universiteit van Leiden concludeerde al in oktober 1977: “Formeel is er niets aan te merken op
de gevolgde procedure. Maar net dat beetje om
de mensen er meer bij te betrekken: dat ontbrak
er wel aan.”
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De advertentie waarmee de appartementen in de regionale en landelijke dagbladen werden aangeprezen
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De Westeinderbrug				
Willem Baalbergen (met dank aan Leo en Harrie Salman)

De Hogeweg vanaf de Westeinderbrug. Links hoenderpark Diana van Gijs van Parijs

De omgeving van de Westeinderbrug was ooit
het toneel van tal van bedrijfsmatige activiteiten.
Daar waar nu in hoofdzaak wordt gewoond, werd
er in vroeger jaren vooral gewerkt. Er was sprake
van het telen van bollen, het houden van hoenders en honden, het slaan van touw en drogen van
groente. Tevens werden er schelpen gemalen en
waren er een beurtvaartbedrijven gevestigd.
De zuidelijke brug van Noordwijk wordt op oude
kaarten de St. Jeroensbrug genoemd en gaat over
de Woensdagse Wetering. Eeuwenlang was deze
wetering de zuidgrens van het dorp. In de volksmond is de wetering nog steeds de Spoelsloot;
in werkelijkheid liep die echter van de Offemweg met een haakse bocht naar de Hogeweg. De
gronden ten oosten van de brug lagen tegen het
landgoed Offem aan en werden begrensd door
deze sloot en waren lang eigendom van de familie
Van Parijs. Zij waren beurtschippers met een lijn
op de steden in de Randstad. Govert van Parijs
kwam uit Lisse naar Noordwijk en trouwde met

Anna Kramer. Zijn zoon Gijsbert, getrouwd met
Ida den Haan uit Rijnsburg, zette het beurtvaartbedrijf voort en ontwikkelde daarnaast tal van andere activiteiten.
Gijs Parijs, zoals hij in de volksmond werd genoemd, was een ondernemende man. Naast zijn
beurtvaartbedrijf exporteerde hij bollen en bouwde hij huizen. Zo worden de drie geschakelde
woningen aan de Koningin Astrid Boulevard nog
altijd de huizen van Parijs genoemd. Daarnaast
bekleedde hij functies in het maatschappelijk
en kerkelijk leven van Noordwijk. Waarschijnlijk
meer als hobby, fokte hij honden van het ras Barzoi. Ik vond een krantenknipsel waaruit blijkt dat
hij met een reu van dat ras, in 1902, een eerste
prijs op een tentoonstelling behaalde. Van Parijs
woonde aan het einde van de Voorstraat, op nummer 157 en was tevevns eigenaar van de panden
Voorstraat 151 en 153. Op de grond achter deze
huizen hield hij kippen, dat wil zeggen, hij bouwde daar het hoenderpark Diana. Vermeldenswaard
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Groente- en aardappeldrogerij “de Kwakel” op het voormalige hoenderpark van Gijs van Parijs

is nog de schuur van Parijs, achter Voorstraat 153.
Op zaterdagen werd deze van ongeveer 1860 tot
1880 als synagoge door de joodse gemeenschap
van Noordwijk gebruikt (zie het boekje Sjoel in
het Paterhuis). Deze schuur was later de opslagplaats van het verwarmingsbedrijf van Kees Putman.
Op de plek van het hoenderpark werd in de Eerste Wereldoorlog de groentedrogerij De Kwakel
gebouwd. Het drogen van groente is rondom
Noordwijk meer gedaan, op de Kwakel echter
werden ook aardappelen gedroogd. Eigenaren
waren de bollenkwekers Jacob van Eeden, Willem
Alkemade en P.J. de Groot. In die oorlogsjaren
waren de bollen onverkoopbaar en lag gedroogde
groente goed in de markt. Met deze handel was
het met het bereiken van de vrede echter snel gedaan. De drogerij werd afgebroken en Van Eeden

ging op de gronden weer bollen telen .
In de laatste huizen van de Voorstraat woonden
verschillende schippers. Op nummer 161 vestigde
zich in 1839 de marktschipper Arie Gordijn. Hij
voer op Leiden en Haarlem. Twee jaar later kocht
hij ook Voorstraat 163, terwijl van 1904 tot 1910
Nicolaas Duijndam als schipper het huis bewoonde. Aan de overzijde, op de nummers 136 en 140,
is vanaf 1894 het schippersbedrijf van Gijsbertus
Verdoes van Leeuwen gevestigd. Als uitvalbasis
naar de steden van Holland was het in het gebied
voor schippers goed wonen en werken. In de drie
zijsloten van de Woensdagse Wetering, twee aan
de oostzijde en een aan de westzijde van de brug,
konden zij hun schepen aanleggen.
Op het adres Voorstraat 161 woonde en werkte
van 1876 tot 1940 de familie Leenheer. Zij wa-
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ren klompenmakers. De robuuste producten van
hun hand stonden als `Leenheers` bekend. Op
De Kwakel, iets meer tegen het landgoed Offem
aan, woonde in de tweede helft van de 19e eeuw
Toon Salman. Hij kwam uit een familie van kuipers en oefende ook zelf dit beroep uit. In die
tijd gebruikte men tonnen voor de aanvoer en de
verkoop van haring. Over haring gesproken, in
het zeedorp waren verschillende rokerijen, maar
opmerkelijk genoeg, ook twee in Binnen. Een
daarvan stond op De Kwakel. De families Onderwater en Hoek waren daar van 1764 een eeuw
lang eigenaar en gebruiker van een bokkinghang.
De gerookte haring, de bokking of bokkum, werd
met binnenschepen vanuit zijn rokerij direct naar
de consument vervoerd.
Voortsraat 132 en 134 waren eigendom van de
familie Brouwer. Met drie broers dreven zij hier
een transportbedrijf en waren zij werkzaam in de
mechanische landbouw. Op de grond achter de
laatste huizen van de Voorstraat is rond 1922 de
stoomschelpenmaalderij van De Groot ingericht.
De schelpen van het strand werden hier niet alleen tot kalk gebrand, maar ook tot grit vermalen.
Het verhaal gaat dat dit op initiatief van Gijs van
Parijs tot stand kwam. Hij had dit grit voor zijn
hoenderpark nodig. Het huidige Gritpad herinnert nog aan deze bedrijvigheid. Na het beëindi-
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gen van de malerij vestigde zich op het terrein een
grossier in bloemisterijartikelen, de firma Heemskerk. Verder naar de Boekersloot toe zijn nog twee
voormalige bedrijven te noemen.
Aan de overzijde van de wetering woonde de
familie Steenvoorden. Het wordt wat eentonig,
maar ook zij waren schippers. Niet zozeer met een
vaste lijndienst, maar actief in de vrije binnenvaart. Alles nog in de tijd dat het vervoer voornamelijk over water plaats vond. Aan de overzijde
van hun bedrijf lag de lijnbaan van Passchier, een
familie die eeuwenlang touw vervaardigde. Achter
het woonhuis aan de Douzastraat liep de baan tot
aan de wetering. De baan was afgezet met bomen,
die precies op een bepaalde afstand stonden. De
lengte van het te maken touw kon zo worden afgemeten. Alleen de drukkerij van Buijze, veel later
gebouwd, is nu nog in het beschreven gebied in
bedrijf. Het werken heeft grotendeels plaats moeten maken voor het wonen.
Jacobus vander Valk bezong (wat vrij vertaald)
in 1748 de omgeving van de Westeinderbrug als
volgt: Komt ziet nu eens de Spoelsloot weder, elk
zet zich op haar brugge neder / En `t praampje
boordevol gedaan, vaart vrolijk heen, hier weer
vandaan.
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De stoomschelpenmaalderij v/h R.J. de Groot: “Grit waar pit in zit!”

Het gedeelte tussen Douzastraat en Woensdagse Wetering met rechts de touwslagerij van de familie
Passchier
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Aangespoeld te Noordwijk:
een historisch relikwie
Koen Marijt
Sinds 2012 spoelden er op de kusten van Spanje,
Engeland, Frankrijk maar ook Nederland rubberachtige platen aan. Vierkante blokken van ongeveer 30x 30 cm met de opdruk ‘Tjipetir.’ Ook
in Noordwijk aan Zee werd een van deze platen
door kleinkinderen van de familie van Eijndthoven op 23 oktober 2014 op het strand gevonden
(zie foto). Jarenlang bleef het een mysterie waar
deze platen vandaan kwamen en waar ze voor gebruikt werden. Maar het grootste geheim bleef de
onbekende naam Tjipetir. Door onderzoek van
een Engelse strandjutter, Tracey Williams, die zelf
per toeval ook een rubberen plaat op strand vond,
is dit mysterie inmiddels opgelost. Hierdoor kan
ook de geschiedenis van de ‘Noordwijkse’ Tjipetir
tegel uit de boeken worden gedaan

Guttapercha
De blokken die aanspoelden op de stranden zijn
gemaakt van guttapercha. Het is een product wat
verkregen wordt uit het melksap van de guttaperchaboom, een boomsoort uit Indonesië. In eerste
instantie lijkt het op rubber, maar is van natura
veel harder. De naam is afgeleid uit het Maleisisch. Getah staat voor rubber en percha voor
boom. Guttapercha werd jarenlang gebruikt voor
elektrische isolatie, maar ook voor bijvoorbeeld
het fabriceren van golfballen. Aan het begin van
de vorige eeuw werd het tevens als isolatiemateriaal gebruikt om telefoon en telegraafkabels op de
zeebodem te isoleren (zie foto). Men kan het zien
als een voorloper van het plastic dat tegenwoordig voor veel uiteenlopende doeleinden gebruikt
wordt.
Tjipetir was de naam van een guttapercha plantage in Indonesië, West Java om precies te zijn, waar
de platen werden gefabriceerd. Eind negentiende
en begin twintigste eeuw werden op deze plantage vele guttapercha platen geproduceerd en door
middel van schepen wereldwijd getransporteerd.
Door middel van een grote stempel werd Tjipetir
in de platen gedrukt. Momenteel bestaat alleen
het dorp Cipetir op West Java nog, de plantage
is verdwenen.

De kleinkinderen van de familie van Eijndthoven, Elise en Diederick, met hun aanwinst op
het Noordwijkse strand. (Foto van familie van
Eijndthoven).

Een gezonken koopvaardijschip
Maar waarom spoelden deze platen pas sinds
2012 aan en waar komen ze vandaan? De media
gaf veel aandacht aan de aangespoelde platen en
al snel deden veel geruchten de ronde van de herkomst ervan. Zo zouden de platen van de in 1912
gezonken RMS Titanic afkomstig zijn. Een plau-
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Afbeelding van de guttapercha platen op de plantage te Tjipetir. (Fotocollectie Tropenmuseum)

sibele verklaring, daar het schip niet enkel passagiers maar ook verschillende typen lading aan
bord had. Toch bleek dit door de ligging van het
wrak van de Titanic geen uitkomst van het mysterie. Door middel van de zeestromen kon men
uiteindelijk opmaken dat het niet de Titanic, maar juist een ander schip was die
de guttapercha platen had meegenomen.
Op 31 mei 1917 werd het Japanse
vrachtschip, de Miyazaki Maru, door
de Duitse onderzeeboot, de U-88, tot
zinken gebracht. Zoals zo veel neutrale
koopvaardijschepen werd ook de Maru
door de Duitse strijdkrachten uitgeschakeld. De reis van Yokohama, een Japanse
stad, naar Londen kwam zo vroegtijdig
tot zijn einde. Tezamen met 8 Japanse
zeelui ging ook de gehele lading, bestaande uit veel guttapercha platen, van het schip verloren. Bijna 100 jaar lang lag de Miyazaki Maru
op de bodem van de oceaan, zo’n 150 zeemijlen
van de Scilly-eilanden. Tot in 2012 een onbekend
bedrijf bezig was met het bergen van de lading

van de Miyazaki Maru. Hierbij kwamen de blokken los en dreven zij de oceaan op. Met als gevolg
dat ze later op de Europese kusten aanspoelden.
Met als gevolg dat het mysterie van de Tjipetir
blokken lijkt opgelost.

Het stoomschip, de Miyazaki Maru, zonk in 1917
ten gevolge van een Duitse onderzeebootaanval.
Het schip werd door een torpedo getroffen en
zonk tot de bodem. Hierbij vonden 8 opvarenden
de dood.
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Steun Stichting Vrienden van
Museum Noordwijk

Dorine Holman

Het beeld “De Filosloof” van Maja van Hall

Net als veel andere musea en culturele organisaties
heeft Museum Noordwijk een vriendenstichting.
De Stichting Vrienden van Museum Noordwijk
heeft als doel om Museum Noordwijk financieel
te ondersteunen voor wat betreft het behoud en
de uitbreiding van de kunstcollectie door het werven van fondsen waarmee nieuwe kunstwerken
voor het museum kunnen worden aangekocht.
Tot op heden zijn door de inspanningen van de
vriendenstichting al verschillende kunstwerken
aangeschaft, zoals plateel van Henri Breetvelt

(1864 - 1923), meerdere beelden van Oswald
Wenckebach (1895 -1962) en Charlotte van
Pallandt (1898 - 1997) en schilderijen van H.F.
Bieling (1887 - 1964) en J.H.Wijsmuller (1955
- 1925).
Ook voor de tentoonstelling “Troost, overleving
en bezwering” van Maja van Hall en Roesja Trimbos heeft het vrijwillige bestuur van Stichting
Vrienden van Museum Noordwijk zich ingezet
om geld in te zamelen voor de aanschaf van een
beeld van Maja. En dat is niet zomaar, want on-
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danks dat Maja al decennialang in Noordwijk
woont en werkt, is er niet veel werk van haar in
de gemeente Noordwijk te vinden. Tijd dus om
daar verandering in aan te brengen. En dan is een
mooie, opvallende plek bij de ingang van het Museum Noordwijk de best denkbare.

Paul Overmars benadrukt dat hij als voorzitter
namens het hele bestuur van Stichting Vrienden
van Museum Noordwijk spreekt:

Het bestuur van De Stichting Vrienden van Museum Noordwijk. Van links naar
rechts: Arjan Slobbe, Dorine Holman, Inge Ramselaar-Nederveen, Paul Overmars en Gerard Duijndam. Op de foto ontbreekt; Christianne den Houting-Stevens (foto © Thomas Steenvoorden)
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“Graag wilden wij voorafgaand aan de tentoonstelling Troost, overleving en bezwering van Maja en
Roesja een belangrijk werk van Maja aanbieden aan
Museum Noordwijk en dus aan de Noordwijkse bevolking. We hebben in overleg met het museum gekozen voor de Filosloof, dat in onze optiek een kunstwerk is dat als symbool goed past bij het moderne
tijdbeeld. Namelijk de verdeling tussen werk en privé,
of zoals ze dat tegenwoordig noemen ‘work-life balance’. Museum Noordwijk geeft met de kunstwerken
die er getoond worden op een kunstzinnige manier
weer hoe onze identiteit als Noordwijkers tot stand
is gekomen. In het verleden en het heden. Kunst zet
aan tot reflectie en confronteert met de werkelijkheid
van iedere dag. De Filosloof past dus uitstekend in de
bestaande collectie. We hopen dan ook dat iedereen
die zich daar in herkent een financiële bijdrage wil
leveren. Zodat we als onafhankelijke Stichting Vrienden van Museum Noordwijk in de gelegenheid worden gesteld om niet alleen dit bijzondere kunstwerk
aan te schaffen, maar ook op de langere termijn het
museum kunnen blijven ondersteunen in het behoud
en de uitbreiding van de collectie.”

Wilt u bijdragen aan het behoud en de uitbreiding van de collectie van Museum Noordwijk
en/of aan het beeld van Maja van Hall? Neem
dan contact op met de penningmeester Christianne den Houting via het gastenboek op www.
vriendenmuseumnoordwijk.com of stuur een
email naar algemeen@vriendenmuseumnoordwijk.com. Uiteraard kunt u ook direct een bedrag storten op bankrekeningnummer NL76
RABO 0132599724 ten name van Stichting
Vrienden van Museum Noordwijk onder vermelding van ‘beeld Maja van Hall’ of onder
vermelding van ‘bijdrage collectie Museum
Noordwijk’.

Maja Blom is in 1937 geboren in Voorburg in een
kunstenaarsfamilie. Na verschillende kunstopleidingen in Den Haag en Amsterdam trouwt zij
in 1959 met Eylard van Hall. In 1968 heeft zij
haar eerste expositie in de Amsterdamse Galerie
d’Eendt waarna haar bekendheid snel toeneemt.
In 1978 ontmoet zij de veel oudere beeldhouwster Charlotte van Pallandt waar zij tot aan diens
overlijden een innige vriendschap mee heeft. In
1982 heeft Maja haar eerste internationale solo-expositie op de Kunstbeurs in Basel (Art 13’82).
Haar werk is aangekocht door verschillende nationale en internationale musea, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, instellingen en particulieren.
Ze wordt regelmatig gevraagd zitting te nemen in
jury’s en adviescommissies. In 2012 kreeg zij als

eerste nog levende kunstenaar een overzichtstentoonstelling en presentatie van monografie met
oeuvrecatalogus in museum Beelden aan Zee in
Scheveningen. Meer weten over Maja van Hall?
Kijk op www.majavanhall.nl

Roesja Trimbos (1983) heeft gestudeerd aan de
kunstacademies van Utrecht, Den Haag, Amsterdam een Sydney, Australië. Haar afstudeerrichting in Utrecht was beeldende kunst en daarna
heeft zij zich verdiept in grafische vormgeving en
‘art direction’. Tegenwoordig woont en werkt zij
in Leiden. Ze schildert, fotografeert en illustreert.
Kijk op www.roesjatrimbos.com voor meer informatie over haar en haar werk.

26

|

nr. 174

Tentoonstelling

Troost, overleving en bezwering: emoties teruggebracht tot de essentie in het werk van Maja van
Hall en Roesja Trimbos
Museum Oud-Noordwijk, Jan Kroonsplein, 6
oktober 2015 t/m 24 maart 2016
De al jaren levende wens bij het Museum Noordwijk om aandacht te schenken aan de beeldhouwer Maja van Hall (1937) gaat in vervulling met
de tentoonstelling ‘Troost, overleving en bezwering’.’
Maja vindt het belangrijk om kennis en kunde
door te geven aan jongeren en heeft daarom gekozen voor een samenwerking met de jonge en
veelbelovende beeldend kunstenaar Roesja Trimbos (1983). De tentoonstelling toont het werk
van twee kunstenaars, beide uit een andere tijd,
gebonden door het heden en met raakvlakken
in hun werk. Beide kunstenaars gebruiken hun
talent om kunst te maken die aanspreekt en humor bevat. Van Maja van Hall worden meerdere
beelden getoond die de titel van de tentoonstelling verbeelden en die herkenbaar zijn voor het
publiek. Roesja Trimbos heeft voor deze gelegenheid een serie tekeningen gemaakt over overleven,
waarbij de troost voorop staat. Het bezweren van
gevoelens is daar een antwoord op.
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Geheelonthouders
en Noordwijk) op een gele ondergrond en een wit
schild.
“N.C.G.O.V.” staat voor Nederlandse Christelijke Geheel Onthouders Vereeniging en er was
ongetwijfeld ook een afdeling Noordwijk. Maar
wie weet meer? Bijvoorbeeld bij welke gelegenheden de vlag werd gebruikt, of er foto’s zijn,
waarop de vlag wordt meegevoerd en in het algemeen: meer informatie over de geschiedenis van
de NCGOV-Noordwijk.
De Textielgroep van het Genootschap
Oud-Noordwijk heeft een voorwerp in bezit
gekregen, waarvan herkomst en betekenis niet
helemaal duidelijk zijn. Het gaat om deze vlag:
blauwe ondergrond, zwarte letters (N.C.G.O.V.

Graag uw reactie naar Herma van Veldhuizen-Willemse, Cor van Osnabruggelaan 5,
2251RD Voorschoten of per email: herma.h@
casema.nl

“Van Dam tot Wurft: Hoe
Noordwijk verandert “ door
Kees Verweij
Sinds de uitvinding van de fotografie in de jaren
twintig van de negentiende eeuw hebben velen,
beroepsfotografen zowel als amateurs, de markante plekken in hun woonplaats vereeuwigd. Nogal
wat van deze opnamen zijn bewaard gebleven in
collecties van officiële archieven, lokale historische genootschappen en particulieren. Ze vormen
de basis van de talrijke populaire ‘toen en nu’-boeken die de afgelopen decennia zijn gepubliceerd.
Van Dam tot Wurft, neemt binnen dit genre een
heel bijzondere plaats in, omdat het boek opmerkelijke oude foto’s presenteert van maar liefst 77
verschillende locaties uit de collectie van het Genootschap Oud Noordwijk. De teksten en foto’s,

aanvankelijk door Kees Verweij geschreven en
geselecteerd als losse publicaties zijn nu gebundeld in een prachtige uitgave, die eind oktober
verschijnt.
Dankzij het fotomateriaal en de prettig leesbare
begeleidende teksten, kan de lezer zich een beeld
vormen van de vele veranderingen die zich in de
afgelopen 150 jaar in Noordwijk hebben voltrokken. De visserij, de bollenteelt, het badleven, de
Blauwe Tram – het komt allemaal aan bod. Van
Dam tot Wurft laat zien dat in Noordwijk de tijd
bepaald niet heeft stilgestaan. Een boek vol gespreksstof voor jong en oud.
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Het boek was voor leden van Genootschap
Oud-Noordwijk bij voor-inschrijving te koop
voor €10. Inmiddels is van die mogelijkheid
door zo’n 200 leden gebruik gemaakt. Daarmee
is het aantal boeken voor de verkoop waarvan het
GON-bestuur zich in de richting van de uitgever
heeft garant gesteld, ruimschoots gehaald. Met

het verschijnen van deze Blauwdotter is de mogelijkheid dit boek tegen een gereduceerde prijs in
bezit te krijgen dan ook beëindigd. Vanaf 30 oktober a.s. komt het boek in de reguliere verkoop
en zal dan in ieder geval bij boekhandel Van der
Meer te verkrijgen zijn.
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Spookschip boven Noordwijk:
de R33

Peter Mulder

Minder bekend dan de reguliere Duitse Zeppelins zijn de Britse luchtschepen, waarvan er één,
de R33, geschiedenis zou schrijven. De Britse
luchtschepen werden al in de Eerste Wereldoorlog
gebouwd voor de Britse marine, maar ze werden
pas na het eind van die oorlog operationeel. Ze
waren gebaseerd op een tijdens de oorlog veroverde Duitse Zeppelin (de L33). De R33 was het
‘vlaggenschip’ van de Britse luchtvloot. Het was
gestationeerd op de basis in Pulham Market in
Norfolk en kreeg vanwege zijn vormen en locatie
de wat oneerbiedige bijnaam ‘The Pulham Pig”
De R33 vloog voor het eerst op 6 maart 1919 en

maakte dat jaar nog 23 vluchten. In 1920 werd
het schip net zoals zijn zusterschepen ‘gedemilitariseerd’, militair waren ze uiteindelijk van te weinig waarde gebleken. De luchtschepen werden
als proefkonijnen overgeleverd aan allerlei testen
voor burgerlijke doeleinden: van het in de lucht
lanceren van kleine vliegtuigjes tot het inspecteren van verkeersstromen. In 1921 ging de R33
in de mottenballenen, maar al in 1925 werd het
daar toch weer uitgehaald. Opnieuw begonnen de
knutselaars met allerlei experimenten, het trotse
luchtschip eigenlijk onwaardig.

Het zwaar beschadigde luchtschip terug in Engeland na het
uitstapje naar de Hollandse
kust.
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Van het anker
In de nacht van 16 op 17 april 1925 gebeurde het:
de R33 sloeg de R33 los van haar ankers in Pulham en verdween met de hevige wind de Noordzee op. Achterna gezeten door een hele Britse
vloot van marineschepen en reddingsboten, maar
toch voor even onvindbaar, dook het schip ‘s morgens om 7 uur op aan de Nederlandse kust. The
Times van 18 april 1925 deed vanuit Noordwijk
opgewonden verslag met een speciale verslaggever, die om onnaspeurlijke redenen en volstrekt
toevallig in Noordwijk was aangeland.
Volgens deze correspondent raakte de halve bevolking van Noordwijk – net als hijzelf – enorm
opgewonden van de gehavende zeppelin, die de
hele nacht al over de Noordwijkse dreven zou
hebben gekruist. Blijkbaar was de bemanning
in staat geweest het op drift geraakte apparaat
weer onder controle te krijgen en poogde men
met de beschikbare motoren het apparaat weer
richting Engeland te bewegen. Dat alles tot teleurstelling van de Noordwijkse bevolking, die
blijkens het bericht in The Times al druk in de
weer was met Bed and Breakfast voor de Britse
bemanning, mocht die uit de hemelen neerdalen.
Maar dat gebeurde niet. De Britten aan boord van
de R33 hadden helemaal geen trek in een continental breakfast en kregen het gehavende schip
met ploegende motoren en een gehavend kompas
uiteindelijk toch weer nog diezelfde 18e april terug in Pulham. Daar werd het schip onder groot
enthousiasme van het meelevende Engeland (Koning George V was in Pulham hoogstpersoonlijk
aanwezig) verwelkomd.
Overigens ademen de verslagen in de Leidse
kranten een heel andere sfeer dan het aangedikte verhaal in The Times: van enige opwinding in
Noordwijk hadden die kranten weinig bespeurd.
De R33 was wel in die dreven gesignaleerd, maar
ook ’s avonds in IJmuiden en Zandvoort en boven de katholieke kerk in Sassenheim en boven
de hervormde kerk in Noordwijkerhout. En op

Het bericht van de Times-correspondent die
toevallig in Noordwijk aanwezig was.
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de ochtend van de 18e zou het schip al heel vroeg
in de ochtend richting Engeland zijn gegaan,
nog vrijwel in het aardedonker, toen veel mensen gewoon nog op bed lagen. Dat klonk heel
anders dan de hijgerige zinsnede uit The Times:
“The streets of Noordwyk were filled with excited
townspeople.”

Suikerzakje van het voormalige Hotel Hollander

Golfbad - Noordwijk aan zee
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Enfin. In 1928 was het voor de R33 helemaal
over: er was metaalmoeheid in het schip geconstateerd en dat was voor deze legendarische Pulham Pig de doodsteek. Het schip werd afgelegd
en gesloopt. Alleen een gedeelte van de stuurhut
is bewaard gebleven en wordt tot op de dag van
vandaag tentoongesteld in het RAF Museum in
Hendon.
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Drie keer Vincent van Gogh

Peter Mulder

Er zijn geen aanwijzingen dat de schilder Vincent van Gogh ooit in Noordwijk is geweest. Hij woont
van 1869 tot 1873 in Den Haag, dichterbij is hij niet geweest zijn. Heel misschien heeft hij ooit vanuit
Den Haag een bezoekje aan Noordwijk gebracht, maar dat is dus nimmer ooit geboekstaafd. Toch zijn
er 3 kleine geschiedenissen die Vincent van Gogh met Noordwijk verbinden en het is aardig die eens op
een rij te zetten, omdat ze tegelijk ook iets over Noordwijk in den brede vertellen.
Zo weten we dat zijn zussen Wil en Anna in de
zomer van 1884 in Noordwijk verbleven. Vincent schrijft op 2 juli van dat jaar aan zijn broer
Theo: Zomer is m.i. niet makkelijk uit te drukken. Meestal, althans dikwijls, is een zomereffekt
of onmogelijk of leelijk – dit is mijn gevoelen
althans – daar staan echter tegenover de schemeringen.Maar ik bedoel, het is niet makkelijk een
zomer zoneffekt te vinden dat even rijk en even
eenvoudig en even prettig om te zien is als de karakteristieke effekten der andere jaargetijden. De
lente is teer groen (jong koren) en rose (appelbloessem), de herfst is het contrast der geele blaren tegen violette toonen, de winter is de sneeuw
met de zwarte silhouetjes. (…….) Nu, ik ben zeer
verlangend eens te vernemen hoe het staat met
Uw reis n. Londen enz. Het blijft nog maar weinig vooruitgaan met het loopen van Moe. Wil is
naar Noordwijk en dat is een goed ding.
Wil van Gogh
Wil of Wilhelmina van Gogh was met haar zus
Anna en haar zwager Joan van Houten op vakantie in Noordwijk, waar ze hun intrek hadden genomen in een pension. De kosten werden betaald
door Theo van Gogh. Dit staat allemaal te lezen in
het prachtige brievenboek met alle correspondentie van en aan Vincent van Gogh, dat integraal op
internet te raadplegen is. Uit andere bron weten
we dat de beide zussen en zwager van Vincent en
Theo verbleven bij de heer Verloop, timmerman
te Noordwijk aan Zee. Maar daarmee is de vraag
nog niet beantwoord waar men zich nu precies
bevond. Verloop had een timmerwerkplaats aan

de Hoofdstraat, toen ook nog ‘Dorpsstraat’ geheten. Maar hij had ook een verbinding met een
pand aan de ‘Strandweg’, waarmee vermoedelijk
de boulevard werd bedoeld (die toen nog geen
‘boulevard’ mocht heten). Denkbaar is dat het
dan om de Villa Cato, moet zijn gegaan. Eén van
de oudste logementen in die omgeving, ook wel
‘Gouda Helena’ geheten en later ‘Im Weissen
Rössl”.
De aanwijzingen zijn dunnetjes, ik geef het toe,
maar de Villa Cato zal in ieder geval bij Wil en
Anna in beeld zijn geweest.
Wil van Gogh (1862-1941) was overigens het
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jongste zusje van Vincent en Theo van Gogh. Ze
behoorde tot de eerste feministes in Nederland
en verwierf zich in die kringen een zekere faam.
Maar al in 1902 werd ze opgenomen in een psychiatrische inrichting in Ermelo met de diagnose
van vroegtijdige dementie. Het is nooit helemaal
duidelijk geworden of ze werkelijk dement was,
een juiste behandeling zal ze in die tijd nog niet
gekregen hebben, maar ze zou uiteindelijk in datzelfde tehuis in Ermelo sterven.
Jo Van Gogh-Bonger
In augustus 1898 (Vincent en Theo waren al
enkele jaren daarvoor gestorven) verbleef Jo van
Gogh met haar zoontje Vincent in de Villa Jacoba
aan de Noordboulevard in Noordwijk. Johanna
Gezina, kortweg ‘Jo’ van Gogh-Bonger 18621925 was getrouwd met kunsthandelaar Theo
van Gogh en dus de schoonzus van de schilder
Vincent. Ze is algemeen bekend geworden door
de zorgvuldigheid waarmee zij waakte over de erfenis van de gebroeders Van Gogh. Ze bezorgde
de briefwisseling tussen beide broers, die voor de
kunstgeschiedschrijverij een voorbeeld blijven en
ze beheerde de collectie schilderijen die Vincent

gemaakt had en die Theo haar had nagelaten.
Sommige van die schilderijen moest ze verkopen,
maar tegelijk gebruikte ze die schilderijen ook
om de schilder Vincent van Gogh ‘aan de man de
brengen’ via allerhande bruiklenen aan gerenommeerde musea en overzichtstentoonstellingen. En
daarin was ze - zoals we in retrospectief wel weten
- uitermate succesvol.
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In augustus 1898 schurkte ze stevig aan tegen
de kunstenaarskring rond Albert Verwey, waartoe in ieder geval ook (en misschien wel meest
prominent) Karel Alberdingk Thijm behoorde,
alias Lodewijk van Deyssel. Aan de vrouw van
Karel/Lodewijk schreef ze vanuit de Villa Jacoba
op 14 augustus een kaartje: ‘Villa Jacoba/Noordwijk a/Z, 14 Augustus. Beste C., Ik kom je even
zeggen dat ik er op reken, dat je Woensdag hier

komt logeeren. De Verwey’s verwachten jelui met
de koffie (de tram uit Leiden komt hier 12.01
spoortijd aan). Vincentje en ik komen er ook - en
‘s middags en ‘s avonds ben je mijn gast (als je
‘t goed vindt). We hebben wel een klein logeerkamertje maar er is een bed over voor Jopie - en
Vincentje zou ‘t heerlijk vinden als hij meekwam.
Als het kan breng hem dan mee - en knoop er nog
een nachtje aan. In elk geval tot Woensdag dus.
De trein gaat om 8.36 uit Baarn. Met vriendelijke
groeten ook aan Karel t.à.t. Jo v. Gogh.’

Lodewijk Enthoven
Alleen nog de geest van Vincent van Gogh, geen
familie, dook weer later op aan de Prins Hendrikweg in de Villa Duinhorst, in de volksmond
de Villa Goudklompje (later Sans Souci). Het
prachtige huis, een Mediterraan ogend palazzo,
werd in 1901 gebouwd door Lodewijk Cornelis
Enthoven (1854-1920) uit Den Haag. Enthoven
was een groot verzamelaar van kunst en beschikte
over een bijzondere collectie schilderijen van Jan
Veth en Floris Verster (beide heeft hij misschien
via buurman Albert Verweij leren kennen), maar
hij bezat ook werken van Paul Gaugin en Vincent
van Gogh.

Het ‘palazzo’ hing nokvol met schilderijen en tekeningen tot in het toilet toe. Er waren - volgens
getuigenissen van Enthovens achternichtje, die er
vaak kwam - tekeningen van Van Gogh die met
een punaise (!) bevestigd waren tegen een houten
wand. De Van Goghs en de Gaugins kwamen na
de dood van Lodewijk Cornelis Enthoven in bezit
van Helene Kröller-Müller en verhuisden uiteindelijk naar de Hoge Veluwe. Maar er hebben dus
echte Van Goghs in Noordwijk gehangen.
En er zijn dus in Noordwijk echte Van Goghs geweest!
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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 – Berkhout Doe
Het Zelf Markt’

