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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

Als de bladeren van de boomtakken waaien en de maan er
doorheen gaat schijnen zitten Noordwijkers in de waterkoude
avonden graag voor de kachel met een verse Blauwdotter. Zij
worden op hun wenken bediend met een nieuwe aflevering,
nummer 175 al weer, vol met interessante verhalen over soms
onvermoede gebeurtenissen uit een niet altijd ver weg gelegen
verleden.
We hebben het dan over de recente geschiedenis van Huis
ter Duin in het post-Tappenbeckiaanse tijdperk. Over
de Poppetjesfabriek aan de Schuine Laan in Noordwijk
Binnen, waar ooit groenten werden ingeblikt, prachtig
aardewerk werd geschilderd en gebakken en houten
speelgoed werd geproduceerd, voordat de fabriek in een
vuurzee verdween. We hebben het over de ondergang van
een Engelse Oostindiëvaarder voor de kust van Noordwijk en
de heldhaftige rol, die dominee Abraham van Royen daarbij
speelde. Over een tweetal mislukte pogingen om Noordwijk
op de wereldkaart te zetten met de bouw van een autocircuit
– “het grootste in Europa”- in het Langeveld. Over de gigazandafgravingen aan de zuidkant van Noordwijk, waartegen
maatschappelijke protesten kwamen. En er is een nieuwe –
Noordwijkse – tekst van de evergreen ”Het Dorp” van wijlen
Wim Sonneveld. Een meezinger, ook tijdens de waterkoude
avonden aan de kust. En tenslotte nog enkele vragen en
mededelingen uit de boezem van het Genootschap OudNoordwijk en de aankondiging van weer een nieuw boek
over Noordwijk, nu met de intrigerende titel “Noordwijk aan
de Rijn.”
Afbeelding Voorplaat: Reclamekalender voor het
jaar 1893 van de Stoomfabriek van Verduurzaamde
Levensmiddelen “Anna” van W.A. Blokhuis, die later
zou uitgroeien tot de befaamde pateelfabriek “De
Kroon” en nog later tot de Electrische Speelgoed- en
Houtwarenfabriek “De Kroon”, in Noordwijk destijds
bekend als ‘De Poppetjesfabriek’.
Afbeelding Achterkant: Twee wervende folders van Huis
ter Duin, Jaren Dertig van de vorige eeuw.
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Daar bij die molen
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Willem Baalbergen

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-

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.

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

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.

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.
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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 Johannesnr.
Petrus
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pas 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.

Willem Baalbergen (met dank aan Leo en Harrie Salman)

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.

P7

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

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
|
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Vader Adriaan bleef alleen achter maar samen met
zijn zoon liep de poelierszaak goed. Op 12 febru-

Aangespoeld te Noordwijk:
een historisch relikwie
Koen Marijt

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

Anna Kramer. Zijn zoon Gijsbert, getrouwd met
Ida den Haan uit Rijnsburg, zette het beurtvaartbedrijf voort en ontwikkelde daarnaast tal van andere activiteiten.

P17

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
De zuidelijke brug van Noordwijk wordt op oude woningen aan de Koningin Astrid Boulevard nog
kaarten de St. Jeroensbrug genoemd en gaat over altijd de huizen van Parijs genoemd. Daarnaast
de Woensdagse Wetering. Eeuwenlang was deze bekleedde hij functies in het maatschappelijk
wetering de zuidgrens van het dorp. In de volks- en kerkelijk leven van Noordwijk. Waarschijnlijk
mond is de wetering nog steeds de Spoelsloot; meer als hobby, fokte hij honden van het ras Barin werkelijkheid liep die echter van de Offem- zoi. Ik vond een krantenknipsel waaruit blijkt dat
26 | nr. 174
weg met een haakse bocht naar de Hogeweg. De hij met een reu van dat ras, in 1902, een eerste
gronden ten oosten van de brug lagen tegen het prijs op een tentoonstelling behaalde. Van Parijs
landgoed Offem aan en werden begrensd door woonde aan het einde van de Voorstraat, op numdeze sloot en waren lang eigendom van de familie mer 157 en was tevevns eigenaar van de panden
Troost, overleving en bezwering: emoties teruggebracht tot de essentie in het werk van Maja van
Van Parijs. Zij waren beurtschippers met een lijn Voorstraat 151 en 153. Op de grond achter deze
Hall en Roesja Trimbos
op de steden in de Randstad. Govert van Parijs huizen hield hij kippen, dat wil zeggen, hij bouwkwam uit Lisse naar Noordwijk en trouwde met de daar het hoenderpark Diana. Vermeldenswaard
Museum Oud-Noordwijk, Jan Kroonsplein, 6
oktober 2015 t/m 24 maart 2016

Tentoonstelling

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

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.

P26
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Spookschip boven Noordwijk:
de R33

Peter Mulder

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.

P29
Het zwaar beschadigde luchtschip terug in Engeland na het
uitstapje naar de Hollandse
kust.

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.

P21

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.

komt als laatst

Een gezonken koopvaardijschip nr. 174 | 27
Maar waarom spoelden deze platen pas sinds
2012 aan en waar komen ze vandaan? De media

Geheelonthouders
gaf veel aandacht aan de aangespoelde platen en
De kleinkinderen van de familie van Eijndthoven, Elise en Diederick, met hun aanwinst op

het Noordwijkse strand. (Foto van familie van
Eijndthoven).

al snel deden veel geruchten de ronde van de hergrond,
letters
(N.C.G.O.V.
komst zwarte
ervan. Zo
zouden
de platenen
vanNoordwijk)
de in 1912
op
een geleRMS
ondergrond
een wit schild.
gezonken
Titanic en
afkomstig
zijn. Een plau“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 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’.’

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
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Koen Marijt

De Westeinderbrug

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.

|

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 Textielgroep van het Genootschap OudNoordwijk heeft een voorwerp in bezit gekregen,
waarvan herkomst en betekenis niet helemaal duidelijk zijn. Het gaat om deze vlag: blauwe onder-

Graag uw reactie naar Herma van Veldhuizen-Willemse, Cor van Osnabruggelaan 5,
2251RD Voorschoten of per email: herma.h@
casema.nl
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“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
| nr. 174
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wat
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.

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

vormenvan
van de vele veranderingen
Drie keer Vincent
Goghdie zich in de

afgelopen 150 jaar in Noordwijk hebben voltrokken. De visserij, de bollenteelt, het badleven, de
Van Dam tot Wurft, neemt binnen dit genre een Blauwe Tram – het komt allemaal aan bod. Van
Er zijn
geen aanwijzingen
dat de
Vincent van
Gogh
ooit inlaat
Noordwijk
is Noordwijk
geweest. Hijdewoont
Dam
tot Wurft
zien dat in
tijd
heel
bijzondere
plaats in, omdat
hetschilder
boek opmervan
1869
tot
1873
in
Den
Haag,
dichterbij
is
hij
niet
geweestniet
zijn.heeft
Heelstilgestaan.
misschien heeft
hij ooit
Een boek
volvanuit
gekelijke oude foto’s presenteert van maar liefst 77 bepaald
Den Haag een
bezoekje
aancollectie
Noordwijk
dat is dus
spreksstof
voornimmer
jong enooit
oud.geboekstaafd. Toch zijn
verschillende
locaties
uit de
van gebracht,
het Ge- maar
er 3 kleineOud
geschiedenissen
vanfoto’s,
Gogh met Noordwijk verbinden en het is aardig die eens op
nootschap
Noordwijk. die
De Vincent
teksten en
een rij te zetten, omdat ze tegelijk ook iets over Noordwijk in den brede vertellen.

Peter Mulder

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.
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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
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Van Koegenboeg tot
Heemborgh
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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.
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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. nr. 174 | 23
Het meest concrete plan dat wordt ingediend

komt van de projectontwikkelaar NV Centrale
Steun Stichting Vrienden
Opbouwbelangen Rotterdam,van
onderdeel van de
Dura Bouwgroep (de uiteindelijke bouwplannen
Museum Noordwijk
kwamen vooral bekend te staan onder de naam

Dorine Holman

‘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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Geheelonthouders
grond, zwarte letters (N.C.G.O.V. en Noordwijk)
op een gele ondergrond en een wit schild.

P23

Het beeld “De Filosloof” van Maja van Hall

Net als veel andere musea en culturele organisaties
heeftTextielgroep
Museum Noordwijk
vriendenstichting.
De
van het een
Genootschap
OudDe Stichting
Vrienden
van Museum
Noordwijk
heeft
een voorwerp
in bezitNoordwijk
gekregen,
heeft alsherkomst
doel om en
Museum
Noordwijk
financieel
waarvan
betekenis
niet helemaal
duite ondersteunen
voor
het behoud
en
delijk
zijn. Het gaat
omwat
dezebetreft
vlag: blauwe
onderde uitbreiding van de kunstcollectie door het werven van fondsen waarmee nieuwe kunstwerken
voor het museum kunnen worden aangekocht.

“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.
(1864 - 1923), meerdere beelden van Oswald
Wenckebach
(1895 naar
-1962)
en Charlotte
van
Graag uw reactie
Herma
van VeldhuiPallandt (1898 Cor
- 1997)
schilderijen van H.F.
zen-Willemse,
vanen Osnabruggelaan
5,
Bieling (1887
- 1964) of
en per
J.H.Wijsmuller
(1955
2251RD
Voorschoten
email: herma.h@
- 1925).
casema.nl
Ook voor de tentoonstelling “Troost, overleving
en bezwering” van Maja van Hall en Roesja Trim-

bos heeft het vrijwillige bestuur van Stichting
“Van
Dam
totvanWurft:
Tot op heden zijn
door de inspanningen
de Vrienden van Museum Noordwijk zich ingezet
vriendenstichting al verschillende kunstwerken om geld in te zamelen voor de aanschaf van een
Hoe
beeld van Maja. En dat is niet zomaar, want onaangeschaft, Noordwijk
zoals plateel van Henri Breetvelt 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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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

P35

Zij steunen onze projecten:

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,

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’
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Koningin aan de Noordzee.
Een recente geschiedenis van Grand Hotel Huis ter Duin

Door Koen Marijt
Denken buitenstaanders aan Noordwijk aan
Zee, dan zullen zij in eerste instantie denken aan
Grand Hotel Huis ter Duin. Natuurlijk ook aan
het strand, de zee en de vuurtoren, maar het hotel neemt in hun beeldvorming een belangrijke
plaats in. Het is een groot en imposant gebouw,
direct gelegen aan zee, met een zeer rijke historie. Ook voor veel Noordwijkers is het hotel met
haar geschiedenis, die in 1885 start, erg bekend.
Eenmaal overgenomen door de familie Tappenbeck in 1887 was Huis ter Duin een gerenommeerd hotel, bekend in de internationale wereld
en zelfs een geduchte concurrent van het Kurhaus
in Scheveningen. De familie Tappenbeck zorgde

Nieuw Huis ter Duin in aanbouw

ervoor dat de gasten naar de badplaats kwamen.
Vraagt men echter naar de recente geschiedenis
van het hotel dan blijft het vaak stil. Natuurlijk,
de brand van 1990 heeft een grote indruk achtergelaten en mag zeker niet vergeten worden. Maar
er is de laatste veertig jaar nog meer historie geschreven. De Blauwdotter ging op onderzoek uit
en had een interview met Stephan Stokkermans,
commercieel directeur van Grand Hotel Huis ter
Duin en al sinds 1993 werkzaam in het hotel.
‘’Eigenlijk zijn er twee perioden te onderscheiden
in de recente geschiedenis van het hotel, die van
1976/1984 tot aan de brand, en de periode daarna’’, aldus Stokkermans.

6

|

nr. 175

Noorlander Bouw B.V.
Halverwege de jaren ’60 ging het met het toerisme
in Noordwijk niet goed. Het aantal toeristen nam
af. Door concurrentie van het particuliere verhuur
(“Zimmer mit Frühstück”) en andere badplaatsen
viel het de Noordwijkse hotels zwaar om overeind
te blijven. Ook kwam er concurrentie vanuit het
buitenland, daar waar het weer wel altijd mooi was
en waar de stranden ook reistechnisch en budgettair stukken dichterbij waren gekomen.
Na 85 jaar hield de familie Tappenbeck het voor
gezien. Huis ter Duin werd verkocht. Een woelige
tijd brak aan. Het hotel werd een gewild speculatieobject en ging in snel tempo over van de ene in
de andere hand. Vele verkoopspeculaties volgden.
Ook de Exploitatie Maatschappij Scheveningen
(EMS), onder leiding van de gewiekste zakenman
Reinder Zwolsman, kreeg het hotel in handen.
Zwolsman speelde een grote rol in de verpaupering van de badplaats Scheveningen, maar gelukkig voor Noordwijk werd het hotel al snel door de
EMS doorverkocht. In 1969 kwam het hotel in
handen van de combinatie Polyzathe/Torenhoed.
Die wilde het hotel definitief slopen. De Noordwijkse gemeenschap stond op zijn achterste poten:
dit mocht niet gebeuren! Huis ter Duin was niet
zomaar een hotel, het was onderdeel geworden van
de rijke Noordwijkse historie. In 1972 werd het
voorstel daarom door de gemeenteraad afgewezen.
Enkele jaren later, in 1976, werd Noorlander
Bouw B.V. de nieuwe eigenaar van het hotel. Die
deed een tweeledig voorstel om zowel het hotel
te behouden, als ook enige appartementen aan de
beide zijden van het hotel te realiseren. Begin jaren
’70 was in Nederland de vraag ontstaan naar een
tweede huis, om het drukke leven van de stad te
ontvluchten. De appartementen die Noorlander
wilde bouwen, sloten mooi aan op deze wens. Het
plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Na
enkele jaren van bouw werd het hotel in 1984 op
feestelijke wijze door Prinses Margriet geopend.
De verbouwing had vele miljoenen guldens gekost,

maar het hotel was eindelijk toegekomen aan een
nieuwe periode. De heer Noorlander, eigenaar van
het hotel, had gezegd: ‘’Zolang ik eigenaar ben
van Grand Hotel Huis ter Duin, blijft het hotel
bestaan.’’ Dat is inmiddels al bijna veertig jaar geleden en die belofte houdt nog steeds stand.
De periode tot aan de brand
De heer Noorlander had veel interesse in het hotel
en was van plan om er iets moois van te maken.
Echter, als aannemer had hij nog niet alle kennis
en wijsheid in pacht om zo’n groot en luxe hotel
draaiende te houden. Vandaar dat er een directeur
met ervaring en knowhow werd aangesteld. Die
moest alle zaken omtrent het hotel en het hotelwezen regelen. Dit werd Alois Eberharter, die al
sinds 1966 bij Huis ter Duin werkte en het hotel
van binnen en buiten zeer goed kende. Daarnaast
had hij alle benodigde ervaring. Jaren later nam
de familie Noorlander zelf het hotelwezen op
zich, waarmee Huis ter Duin wederom een heus
familiebedrijf werd. Net als de periode daarvoor
richtte het hotel zich op het hogere segment, aldus Stokkermans. Anno nu is dit nog steeds het
geval.
Een grote verandering die het hotel in deze periode meemaakte, was de verandering van seizoenbedrijf naar ‘jaarrond’ exploitatie. Sinds het
ontstaan van de badplaats was het voor hotels
en pensions heel gewoon om vooral in de zomermaanden open, maar in de wintermaanden
gesloten te zijn. Ook Huis ter Duin was maar 6
maanden in bedrijf, waarna het enkele maanden
haar deuren sloot. Op sommige momenten was
dit wel handig, aldus Stokkermans. Toen Noorlander Bouw B.V. bijvoorbeeld bezig was met de
renovatie van een verzorgingshuis, konden de inwoners een tijdelijk onderkomen krijgen in het
hotel, want dat was op moment van handelen
toch gesloten. Belangrijk voor de landelijke bekendheid van Grand Hotel Huis ter Duin was de
komst van het Nederlands voetbalelftal in de jaren
80. Zo bereidde het team van Rinus Michels zich

nr. 175
hier in 1987 onder andere voor op wedstrijden
tegen Griekenland en Hongarije en kort daarna
het succesvolle EK in Duitsland. Sterspelers waren onder andere Ruud Gullit, Ronald Koeman
en Marco van Basten. Het stimuleren van sport
in het algemeen stond bij de eigenaar in een hoog
vaandel. Het verhoogde de veelzijdige reputatie
van Noordwijk en bestreed daarmee de stereotiepe opvatting dat het verblijf in de badplaats enkel
en alleen synoniem stond voor het urenlang zonnebaden op het strand. Ook lokale clubs zoals
V.V. Noordwijk werden door Grand Hotel Huis
ter Duin gesteund.
De brand en de periode daarna
Een van de meest trieste en volgens Stokkermans
misschien wel de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van het hotel is de brand van januari 1990
geweest. Tijdens een zware storm brak er brand
uit in Grand Hotel Huis ter Duin. Hulpdiensten
werden opgeroepen en de vrijwillige brandweer
van Noordwijk was als eerste ter plaatse. Het vuur
breidde zich snel uit en drie Noordwijkse brand-

Huis ter Duin, de ochtend na de brand
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weerlieden vonden hierbij de dood. Stokkermans:
‘’Niet alleen voor het hotel, maar met name voor
de omgekomen mannen, hun nabestaanden en de
gehele Noordwijkse gemeenschap was dit een hele
trieste periode.’’
Na de brand werd er door de familie hard nagedacht: ‘Gaan we door?’ Het hotel had in 1987
net een grote verbouwing achter de rug, maar de
brand had zoveel schade aangericht dat een vernieuwde renovatie noodzakelijk was. De schouders werden eronder gezet en met de belofte van
Noorlander in het achterhoofd werd het hotel
weer in oude glorie hersteld. En er waren vernieuwingen. Er was een periode aangebroken waarin
congressen en activiteiten van grote bedrijven
hoogtij vierden. In het hotel werden de luxe kamers hersteld en tevens grote congreszalen aangelegd. Ook de organisatoren van internationale
bijeenkomsten wisten de weg naar Noordwijk
en het hotel te vinden. De gasten van de eerste
milieu conferentie in 1989, de NAVO top van
2007 en recentelijk nog de nucleaire conferentie,

8
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verbleven allen in het grote hotel. Stokkermans:
‘’Het hotel is relatief makkelijk te beveiligen. Bij
andere badplaatsen zit er vaak nog een boulevard
tussen het hotel en het strand. Bij Huis ter Duin
is dit niet het geval.’’
Belangrijk was ook de rol die het hotel speelde
in 1997 bij het sluiten van het Verdrag van Amsterdam. Het verdrag bracht onder andere het
Schengenakkoord, waarmee vrij reizen tussen verschillende landen mogelijk was, onder in EU-verdragen. Tony Blair maakte het als nieuwe premier
van Groot-Brittannië tijdens zijn eerste officiële
optreden in Europa zijn collega’s erg lastig, toen
hij dwars lag bij de onderhandelingen. Uiteindelijk bond hij wel in. Speciaal voor deze top naar
Noordwijk had Grand Hotel Huis ter Duin een
loopbrug aangebracht waarmee het hotel direct
verbonden was met het Palaceplein.
Grand Hotel Huis ter Duin: koningin aan de
Noordzee
Het hotel is bijna veertig jaar in handen van de familie Noorlander en heeft de status die zij vroeger
al bezat goed weten te behouden. Naast de fantastische ligging aan zee heeft het hotel veel verschillende faciliteiten die het een uniek hotel maken.
Naast luxe kamers, suites en penthouses, beschikt
het hotel over twee supersnelle liften. Met mooi
weer en goed zicht kunnen de gasten ruim 40 tot
50 kilometer ver kijken. Welke Noordwijker heeft
er niet in de lift gezeten om te genieten van het
uitzicht? Een andere bijzonderheid is de autolift,
die al enkele decennia een bezienswaardigheid is
voor de hotelgasten. De winnaar van de Tulpen
Rally, die al vele jaren bestaat, wordt met auto en
al gehuldigd in de grote zaal op de eerste verdieping. Stokkermans: ‘’Steeds als gasten die auto
daar zien denken zij: hoe komt dat voertuig toch
boven? Ze staan dan vol verbazing te kijken!’’
Misschien is Grand Hotel Huis ter Duin qua historie niet het oudste hotel van Nederland, maar
het is er wel een met een indrukwekkende staat

Nieuw Huis ter Duin

van dienst. Ook grote sterren zoals Richard Burton en Liz Taylor en verschillende internationale
politici zoals President Obama, Madeleine Albright en Helmut Schmidt verbleven in het fameuze hotel, ‘de Koningin aan de Noordzee.’ Al
met al heeft het familiebedrijf de laatste veertig
jaar hard aan de weg getimmerd. En nog steeds
want het hotel blijft in ontwikkeling!
De redactie van de Blauwdotter dankt dhr. Stephan
Stokkermans voor zijn interessante verhalen over de
geschiedenis van Grand Hotel Huis ter Duin die een
groot deel vormen van dit artikel.
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De Poppetjesfabriek

Door Willem Baalbergen

En felle brand maakte op 13 september van het
jaar 1913 een eind aan de Speelgoed- en Houtwarenfabriek De Kroon. Boze tongen beweerden
dat de brand was aangestoken door werkloze
Noordwijkers. Zij werkten eerder in deze fabriek,
waar toen nog porselein werd vervaardigd, maar
waren hun baan kwijtgeraakt. De nieuwe eigenaar
had een voorkeur voor protestantse werknemers
en Noordwijk Binnen was katholiek. De Binders
kwamen dus niet aan de bak en de Zeeërs waren
vissers, dus niet beschikbaar.

len Anna werd in 1882 door W.A. Blokhuis en
B.Warmerlo gebouwd. Het was een groot langwerpig gebouw met in het midden een uitbouw
en voorzien van een 20 meter hoge schoorsteen.
Er werden aardappelen en groenten gedroogd,
maar ook gekookt en ingeblikt. Daarnaast was
soep in blik een van hun specialiteiten. Anna zou
je een multinational kunnen noemen, Men leverde onder meer aan het leger, maar exporteerde
tevens naar Oost- en West-Indië en Zuid-Afrika.
Bij de fabriek stond tevens een woonhuis.

Maar het is beter om bij het begin te beginnen.
De eigenaar van de poppetjesfabriek was de derde
gebruiker van de gebouwen aan de Gooweg. De
Stoomfabriek van verduurzaamde levensmidde-

In 1906 sloot Anna de deuren en werd de fabriek
met het woonhuis gekocht door de bollenkweker
C.L.J. van der Meer. Die verkocht op zijn beurt
het geheel in 1906 aan Egbert Estié, die er de

De ‘Poppetjesfabriek’ in betere tijden
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porseleinfabriek De Kroon in vestigde. Tot 1910
werden door hem vooral siervazen gemaakt van
een bijzondere kwaliteit. Estië was echter meer
kunstenaar dan zakenman. Na vier jaar ging hij
in 1910 failliet. De fabriek werd met het woonhuis geveild en gekocht door Leopold Graaf van
Limburg Stirum. Korte tijd later vestigde zich een
houtwarenfabriek in de panden.
Dezer dagen kwam de Geïllustreerde Prijscourant
van Speelgoederen en Huishoudelijke Artikelen
vervaardigd in de Speelgoed- en Houtwarenfabriek De Kroon boven water. Een lijvig boekwerkje met tal van foto`s van de producten die
werden gemaakt. Wel is er ooit, lang geleden,
door de eerste voorzitter van het genootschap, Jan
van Nes, een stuk over de poppetjesfabriek in dit
blad geschreven. De prijscourant geeft echter de
mogelijkheid om nog wat verder in de geschiedenis van deze voor Noordwijk belangrijke fabriek
in te gaan.
Om te beginnen: Er werkte in de fabriek een
groot aantal mensen. Op een foto in de prijscourant zijn meer dan vijftig medewerkers te zien.
Onder de foto staat: Een deel van het personeel.
Voor de werkgelegenheid in Noordwijk was de fabriek dus van belang. Terecht waren de inwoners
van Noordwijk Binnen niet blij dat dit personeel
niet uit Noordwijk, maar van de Zaankant kwam.
De fabriek werd door de nieuwe eigenaren uitgebreid met enkele gebouwen en bleef onder de
naam De Kroon produceren. Het bedrijf was telefonisch bereikbaar onder nummer 38 en men
ging direct van stoom over op elektriciteit. De
gereedgekomen producten werden met een eigen
boot, met als schipper Van der Lippe, naar het
station in Leiden vervoerd.
De Kroon werkte bij bestellingen met kortingen.
Die liepen bij een order boven de honderd gulden op tot 8%. Er werden een kleine honderd
verschillende producten vervaardigd. Alles van
hout waarbij het gebruikte ijzerwerk in de eigen

smederij werd gemaakt. Wat produceerde men in
de fabriek? Nu, geen poppetjes, dus de volksnaam
poppetjesfabriek is op zijn minst verwarrend geweest. Er staat een foto in de prijscourant van de
monstercollectie, de showroom van de fabriek.
Op de zolder van een gebouw staan de te leveren producten kriskras door elkaar opgestapeld.
Duidelijk is wel dat het veel producten voor kinderen betrof, speelgoed dus. Om maar iets te noemen: een rolbobwagen met autostuur bijzonder
geschikt voor heuvelachtige streken; vanzelfsprekend strandkarren met houten wielen; een groot
assortiment hobbelpaarden en een klein model
badkoets. Opmerkelijk is een spel met een lat en
een bal in een soort doolhof, dat onder de naam
Tilly werd verkocht.
Het is niet bekend in hoeverre de fabricage van
al deze artikelen winstgevend is geweest. Precies
drie jaar na het faillissement van de porseleinfabriek brak er op 13 september 1913, ’s middags
om 17.00 uur brand uit. De uitgerukte brandweer van Noordwijk kon wegens gebrek aan water niet veel meer doen dan nablussen. Van de
eens zo fraaie fabriek, met de bijgebouwen en het
woonhuis, bleef niets meer over dan een rokende
puinhoop.

De ‘Poppetjesfabriek’ in september 1913 na de
allesvernietigende brand
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Duinafzandingen en
duinafgravingen in Noordwijk

Door Harrie Salman

De duinen tussen Noordwijk en Katwijk zijn
maar 600 m breed. Dat heeft zeker te maken met
het feit dat de Rijn hier tot 1163 zijn monding
had. Tot 1928 zijn de duinen hier echter 200 tot
400 m breder geweest. De vorming van de Jonge
Duinen aan de kust is begonnen aan het eind van
de 8e eeuw en heeft tot de 14e eeuw geduurd.
Tussen Noordwijk en Katwijk is dit later op gang
gekomen dan in de Noordduinen omdat de Rijn
hier nog tot in de 12e eeuw in zee uitmondde.
Toch is het hoogste punt in de Koepelduinen, zoals de duinen ten zuiden van Noordwijk heten,
26 meter.
Op de meeste plaatsen is de voet van de Jonge
Duinen vanaf de middeleeuwen niet verschoven.
De oudste kaarten van het Hoogheemraadschap
uit 1615 laten dat zien. De loop van de Duinweg,
waaraan veel boerderijen lagen, is nauwelijks veranderd. In de Noordwijkse belastingregisters van
de 16e en 17e eeuw wordt wel af en toe melding
gemaakt van ondergestoven land waarover de eigenaar geen belasting meer hoefde te betalen.
Vanaf de 18e eeuw kwam de bloembollenteelt in
Noordwijk op en werden nieuwe tuinen aangelegd in het Vinkeveld en aan weerskanten van de
Nieuwe Zeeweg. Hier lag een voormalige strandvlakte tussen de Jonge Duinen en de strandwal
van Noordwijk-Binnen. Door dit gebied liepen
tot 1163 weteringen en sloten die naar de monding van de Rijn afwaterden. De kleilaag die hier
overal voorkomt, was bij de vorming van de Jonge Duinen onder een laag duinzand van minstens
1 m verdwenen. Hoger gelegen stukken werden
vanaf de 18e eeuw afgezand (afzanden is het weghalen van een laag zand), zodat de percelen min

of meer op gelijke hoogte ten opzichte van het
grondwater kwamen te liggen. Aan de Duinweg is
te zien dat het vroegere bollenland een stuk lager
lag. In een deel van het Vinkeveld is tot afzanding
overgegaan. In de 17e eeuw is namelijk sprake van
een dijk (zand) aan de westkant van Het Laantje,
die parallel liep aan de Oude Zeeweg.
Op de strandwal van Noordwijk-Binnen hebben
op kleinere schaal eveneens afzandingen plaats gevonden. In de 17e eeuw is sprake van zanddijken
op het land ten noorden van de Wilhelminastraat.
De kadastrale kaart van 1834 laat zien dat hier
kruidentuinen waren omgeven door zandwallen,
die later zijn weggehaald. Ook in de huidige wijk
Boerenburg is dit gebeurd. In Noordwijk aan Zee
is vanaf het eind van de 19e eeuw zand uit het
duin weggereden om in het duin wegen aan te
leggen en huizen te bouwen, met name in het villapark De Zuid, maar ook ten noorden van de
Schoolstraat.
Duinafgraving
In 1911 begon een grootschalig project van duinafgraving in het gebied tussen het Vinkeveld en
het Uitwateringskanaal in Katwijk. Het was eigendom van de Staatsdomeinen, die toestemming
had gegeven voor de afgraving. Financiële motieven speelden daarin de hoofdrol. De Vereniging
tot Behoud van de Natuurmonumenten had zich
al in 1910 tegen de plannen verzet door te wijzen
op het verlies van natuurschoon en levensgenot.
In 1913 richtte de Noordwijkse Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer zich zelfs tot de Tweede
Kamer. Het VVV betoogde dat de duinen met
haar flora bijdroegen aan de bloei van de badplaats.
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De concessie was echter al verleend en ook het
Hoogheemraadschap had ermee ingestemd. De
duinen moesten wel 600 m breed blijven en er
mocht in deze kuststrook van 600 m niet verder
worden afgezand dan tot 8 m boven NAP. De
duinen daarachter mochten geheel worden afgegraven. Over een lengte van 3 km werd het duin
afgegraven langs een rechte lijn die nog steeds

zichtbaar is, vanaf de “Trap van Rinus” bij de
paardenwei van de Van den Bergh Stichting tot
aan het Uitwateringskanaal in Katwijk. De breedte van het afgegraven duin was 200 tot 400 m en
het hele gebied was bijna 1 vierkante kilometer
groot. De afgraving begon waarschijnlijk vanaf
het Katwijkse duin en liep langs de Zwarteweg en
vandaar naar het begin van de Gerleeweg in het

Kaart met in het zwartomlijnde gebied de van 1911 tot 1928 afgegraven duinen.

nr. 175
Vinkeveld. Op de kaart is dit gebied aangegeven.
Het zand werd in 1928 (en misschien al eerder)
met een locomotief naar het Uitwateringkanaal
gebracht om te worden verscheept. Hoewel zand
(in 1908) maar 10 cent per kubieke meter opbracht, was het een winstgevende onderneming
omdat nieuw bollenland beschikbaar kwam. Dit
land werd verpacht aan de Noordwijkse kwekerij
De Verenigde Bloembollenculturen. Een groot
deel van de ESTEC en het westelijke deel van de
Van den Bergh Stichting liggen nu in dit afgegraven duingebied.
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de Koepelduinen ontlenen hieraan hun naam.
Noordwijkers wandelden graag naar dit mooie
duin om te genieten van het uitzicht. Als gevolg
van protesten uit de bevolking en van de Vereniging van Natuurmonumenten kon de vernietiging van het laatste gedeelte van het duin buiten
de 600 m zone worden verhinderd.

Het afgraven is tot zeker 1928 doorgegaan. Het
had voor de hand gelegen ook de nu uitstekende
duinpunt aan het Laantje af te graven. Hier had
vanaf de 18e eeuw tot 1912 op het hoge duin een
uitzichtpunt met een koepel gestaan die tot het
landgoed Vinkeveld behoorde. De Koepelweg en

Aquarel van O. Verhagen van de duinafgraving in 1928.
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Café-Restaurant
De Nachtegaal

Uit het fotoarchief van Arie Barnhoorn
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Averij voor de kust

De stranding van de General Barker te Noordwijk aan Zee (1781)

Door Koen Marijt
Op de vroege vrijdagochtend van 16 februari
1781 werden de inwoners van Noordwijk aan
Zee opgeschrikt door het oorverdovende geluid
van kanonschoten. Om te zien waar dit kabaal
vandaan kwam, trokken enkele dorpsgenoten
richting het strand. Daar ontdekten zij dat er
zich op het strand tussen Noordwijk, in de richting van Zandvoort, een kleine scheepsramp had
voltrokken. Toen zij namelijk op de plaats van
bestemming kwamen vernamen zij de averij die
het zwaargehavende en gestrande Engelse schip,
de General Barker, had opgelopen. Wat was hier
gebeurd?

Fort St. George te Madras, India. Vanaf deze
plek voer de General Barker met haar kostbare
lading richting Londen. (tekening door Samuel
Scott, c. 1731).

De General Barker
De General Barker was een schip in dienst van
de Britse Oost-Indische Compagnie en was met
24 kanonnen en een gewicht van 758 ton in de
18de eeuw een middelgroot spiegelretourschip.
Deze Compagnie, in feite een tegenhanger van de
Hollandse Verenigde Oost- Indische Compagnie

(VOC) had veel handelsschepen in dienst en voer
uit over de wereldzeeën. Toch was Azië en met
name India een van de voornaamste doelen van
de Britse Compagnie. De Barker was in 1778 in
dienst genomen en maakte in 1780 een reis van
Madras (India) met als eindbestemming Londen.
In Madras lag het schip bij Fort St. George, een
militaire nederzetting van de Britten, voor anker.
Daar werden allerlei kostbaarheden aan boord gehesen. Niet alleen bestond de lading van het schip
uit 900.000 Pond Sterling, ruwe diamanten en
zijde stoffen, ook had zij nog een andere kostbare
vracht aan boord. Het ging om de persoon van
Sir Thomas Rumbold, de gewezen gouverneur
van Madras die voor de Britten het gebied moest
besturen, controleren en beschermen. Voor politieke zaken moest hij echter in Londen zijn en
daarom scheepte ook hij in aan boord van de Barker. Na het inladen van de goederen en de bemanning vertrok het schip onder leiding van kapitein
Todd richting Engeland.
Midden januari 1781 kwam het schip, tezamen
met tien andere schepen uit Azië, in de haven van
Crookshaven (zuidelijkste puntje Ierland) aan. In
tegenstelling tot wat sommige bronnen beweren,
stapte Sir Rumbold hier van boord. Waarom hij
dat deed is niet helemaal zeker, want hij moest
tenslotte in Londen en niet in Ierland zijn. Wel
kan het te maken hebben gehad met de Vierde
Engels-Nederlandse Oorlog, een strijd tussen de
Republiek en Engeland tussen 1780 en 1784
die op dat moment gaande was. Hierdoor waren
er veel oorlogsschepen van de Republiek in Het
Kanaal aanwezig, waardoor Rumbold erg op zijn
hoede was. Hij wilde namelijk niet in vijandelijke
handen vallen.
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Na een korte stop vertrok het schip met haar bemanning richting Duins. Hier lag zij van 9 tot
12 februari te wachten tot er een loods aanwezig
was om de Barker veilig over de rivier de Theems
naar de haven van Londen te leiden. Maar in
Duins ging het goed mis. Een grote storm brak
uit. Dagen achtereen had de Barker last van wind,
hoge golven en onstuimig water. Naast alle ankers verloor het schip, op de voorste mast na, al
haar masten. Hierdoor was zij onbestuurbaar geworden. Door de stuwing van het water werd zij
langzaam richting de Hollandse kust gedreven.
Op 16 februari 1781 raakte het schip om 8 uur
in den vroegen morgen aan lager wal. Er werden
wel pogingen gedaan om het schip weer de zee op
te krijgen, maar tevergeefs. Na enkele uren liep zij
definitief vast voor de Noordwijkse kust.
De redding
Na het vastlopen van de Barker had kapitein Todd

bevolen om enkele kanonschoten af te vuren, om
hiermee de omgeving te waarschuwen voor het in
nood verkerende schip. Dit had het gewenste effect want het strand stroomde vol Noordwijkers,
te zien op de ets van de stranding van de Barker.
Toen de dorpelingen uit Noordwijk arriveerden,
zagen zij iets uit het water hun kant op drijven en
poogden te ontdekken wat dit kon zijn. Het bleek
een man te zijn, drijvend op een stuk hout. De inwoners stapten in de branding om de man uit het
water te halen. Volgens de overlevering was met
name de rol die de predikant van Noordwijk aan
Zee speelde, Abraham van Royen, erg heldhaftig.
Samen met enkele andere Noordwijkers trok hij
de man uit het water. Deze laatste werd levend
en wel naar het huis van Van Royen gebracht
om hem aldaar te verzorgen. De onbekende man
bleek de assistent van de loods te zijn die de Barker veilig naar Londen moest loodsen. Hij was
van boord gesprongen om zichzelf in veiligheid te

Ets van de stranding van de Britse General Barker, door Louis Bernard Coclers. Het Noordwijkse strand
staat vol toeschouwers. (Collectie Rijksmuseum).

nr. 175
brengen. Alhoewel de assistent het overleefde, liep
het avontuur niet voor iedereen even geslaagd af:
‘Zodra was deze man niet behouden, of de oogen
vestigden zich op het eerste aangedreeven stuk
houts, hetwelk men toen bevond dat een hoenderhok was, waarin een Matroos zich begeeven had,
in de hoop van zich dus te salveeren, maar welk
geluk hem niet te beurt mogt vallen, als reeds den
geest gegeeven hebbende, toen het voornoemde
hok aan land geraakte.’
Ondanks het verlies van deze zeeman werden op
de dag van de ramp nog de stuurman en zes andere zeelieden gered. De echte grote redding van
de bemanning vond de dag erna plaats. Predikant
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Van Royen besloot om een visserspink, volgens
sommige bronnen zelfs van eigen geld , in te huren om naar het Britse schip te varen en de zeelui van boord te halen. Van Royen zelf zou ook
meegaan op de pink. Op die manier werden op
zaterdag 17 februari 1781 ruim 100 man (en enkele vrouwen die aan boord waren) van de Barker
gered. Ook bevonden zich 15 Franse krijgsgevangen aan boord. Zij overleefden allen deze tragedie.
Slechts tussen de 15 en 19 personen hadden de
scheepsramp niet overleefd. Zij waren voortijdig
van boord gegaan en hadden de ruwe zee niet
weten te trotseren. Maar ondanks dit verlies was
door het heldhaftige optreden van enkele Noordwijkse inwoners en met name door Van Royen
een grotere ramp voorkomen.
Nasleep van de ramp
De Franse krijgsgevangenen werden op last van
een Franse militaire attaché uit Den Haag vrijgelaten en konden veilig hun thuisland bereiken.
De Britse zeelui hadden echter minder geluk.
Vanwege de oorlog werden zij als krijgsgevangenen gezien, gearresteerd en in Noordwijk vastgezet. Onder hen was ook de secretaris van gouverneur Rumbold. Later werden zij richting Leiden
gestuurd en daar vastgezet in het Pesthuis. Volgens de historische bronnen was het daar mooi
en schoon, en werden de krijgsgevangenen goed
behandeld. Dat was, andersom, bij de krijgsgevangenen uit de Republiek in Londen nog wel
eens anders.

Verslag uit 1781 van de stranding van de General
Barker. (Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Leiden).

Een deel van de lading van het schip werd naar de
kerk van Noordwijk aan Zee gebracht. Hoeveel
dit precies was is niet bekend. Ook is het niet zeker wat er met de rest van de lading van de Barker
is gebeurd. De Britse Oost-Indische Compagnie
was zo onder de indruk van Abraham van Royen
dat hij, tezamen met zijn helpers van de Compagnie een aanzienlijk geldbedrag geschonken kreeg.
Dit vanwege de heldhaftigheid waarmee de predikant optrad. Bijna 150 jaar na de scheepsramp,
besloot de gemeenteraad van Noordwijk in 1928
om de naam van de Achterweg in Noordwijk
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een Zee te wijzigen in Abraham van Royenstraat.
Hierdoor kreeg Van Royen een vaste en levendige
plaats in Noordwijk en haar geschiedenis.
Geraadpleegde bronnen- en literatuur
• Kloos, J., Noordwijk in den loop der eeuwen
(Noordwijk 1973).
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strande Engelsche O.I.C. schip, de Generaal
Barker (Leiden 1781).
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• Meijer, A.H., Straatnamenboek van Noordwijk; Noordwijkse historie vanuit de straatnaam (Hilversum 1992).
• Sutton, Jean, Lords of the East. The East Indian
Company and its Ships (Londen 1981).

Reacties

Van Kees Alders kwam een reactie op het artikel in de vorige Blauwdotter over de molens van
Noordwijk-Binnen. Naar zijn mening was het
kind dat door een klap van de wieken van molen
“De Eendracht” (hoek Molenstraat/Wilhelminastraat) om het leven kwam, niet een zoon van de
familie Van Schie. Het betrof Jantje Alders, zoon
van Petrus Johannes Alders die een winkel had in
de Zeestraat.
In het boekje van Mea Verwey, Een uit Zeven,
staat een stukje over het ongeval:
“Een vierjarig jongetje uit de Bronckhorststraat was
te dicht bij de wieken gekomen en daardoor dodelijk
getroffen. Het was een Rooms-Katholiek kindje, en
het lag opgebaard in de kamer van de familie, in
een wit jurkje, en versierd zoals Vondel aan zijn
Saartje dicht: “O kranke troost, wat baat de groene
en gouden lover? Die staatsie gaat haast over.” Dat
versje kende ik toen nog niet, maar altijd als ik het
later bij mezelf op zei, dacht ik aan dat kind met het
verband om zijn hoofd, de klagende moeder voor het
raam, die herhaalde dat ze daar niet wilde blijven
wonen, waar ze de molen kon zien, en het oudste
zusje, dat aan ons en de kinderen, met wie wij meegelopen waren, vertelde hoe het gekomen was en het
kindje liet zien.”
Overigens ging de molen zelf in 1922 ten onder,
tot groot verdriet van de dichter Albert Verwey
(de vader van Mea), die vanuit zijn Villa Nova een

Molen “De Eendracht”, hoek Wilhelminastraat/Molenstraat

ijkpunt in Noordwijk-Binnen kwijt was:
Niet langer in het landschap staat de molen,
Zijn ronde romp, zijn wiekenkruis.
Waar was zijn plaats? Mijn ogen dolen
En onvoldaan haal ik hen thuis.
Het volle loof is hoger opgewassen,
Van nieuwe daken spitst de vreemde lijn,
Ik zoek vergeefs waar de kolos zou passen,
Daarachter op zijn rond omhaagd terrein.
Van al de trekken die mijn dorpszicht bouwden
Sprak hij het sterkst, behalve alleen de kerk.
Nu, weggevaagd! en alle winden houden
In’t zeilloos ruim een wedloop zonder werk.
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Het Dorp

Het prachtige lied “Het Dorp”, gezongen door Wim Sonneveld, werd geschreven door diens toenmalige partner Friso Wiegersma, onder het pseudoniem Hugo Verhage. Het lied is geïnspireerd op
de jeugd van Wiegersma destijds in Deurne (NB). Een Noordwijkse tekstdichter (wie?) maakte in
1986 een pastiche van het lied en toonzette zijn of haar eigen ‘Noordwijkse’ ervaringen en beelden
in het lied:
Wanneer ik hier een liedje zing, duik ik in mijn herinnering, denk ik aan jaren van weleer.
De kerk was `s zondags vijf maal vol en op de hoek stond Dorus Mol, met nog wel een paar
gasten meer.
`k Zie deken Borsboom, een prelaat, van ver boven de middelmaat, door Noordwijks schone straten
schrijden.
De kapelaans, ook alle drie, woonden toen in de pastorie , met in de huishouding twee meiden.
Ach ja, dat rijke roomse leven, daar denk ik nu nog dikwijls aan.
Ik was een kind hoe kon ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan.
De jongensschool van Sint Jeroen, daar moesten wij het toen mee doen, met veertig jongens in de klas.
Want kin`ren had zo u weet, toen elke roomse bij de vleet, ach ja u weet hoe dat toen was.
En eens per maand in ganzenpas, gingen we met heel de klas, om onze zonden te belijden.
En in de biechtstoel kwam gesmeerd, het rijtje uit je hoofd geleerd, ja mens dat waren nog eens tijden.
En naar de schoolmis elke morgen, dat kwam op je rapport te staan.
Ik was een kind hoe kon ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan.
De Bronckhorstchool was toentertijd, nog aan Maria toegewijd, daar gingen toen de meisjes heen.
De nonnetjes van J.M.J., zwaaiden de scepter daar ach jee, die waren streng in `t algemeen.
En naast de kerk daar stond de keet, waar men zijn vrije tijd in sleet, je hoefde je niet te vervelen.
Conciërge was de heer Van Graas, die was daar weet ik nog de baas, die leerde je biljarten spelen.
En de gezellen van Sint Jozef, met trouw aan Colping in het vaan.
Ik was een kind hoe kon ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan.
Elk clubje dat werd opgericht, herinnert u zich ook wellicht, dat kreeg een geest`lijk adviseur.
En had je in de vastentijd, soms een beetje vrolijkheid, dan maakte ik een hoop malheur.
Was je niet van `d middenstand, dan werd je echt nooit collectant, je kon ten hoogste kerkwacht worden.
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Dat waren mensen met zo`n band, die met een harde werkmanshand, degeen die sliep steeds wakker
porden.
De klare But en Toon de Bagges, wie zag ze in de kerk niet staan,
Ik was een kind hoe kon ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan.
Ook een devotie nog van toen, was de processie van Jeroen, massaal trok men naar `t martelveld.
Ik zie nog heel bouwvallig staan, dat poortje in de Schuinelaan, waarvan ons zoveel werd verteld.
Met Jan de Haas altijd voorop, daar volgde dan het vaandel op, de bruidjes met hun gladiolen.
Het volk herdacht met dit vertoon, hun martelaar en hun patroon, zo tussen `t Noordwijks groen verscholen.
En met de vogels in de bomen, zo hoorde men de preek daar aan.
Ik was een kind hoe kom ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan.
Een jonge vrouw of jonge man, ontkwam er vroeger haast niet an, om naar retraite toe te gaan.
Daar kreeg je daag`lijks een sermoen, je kwam na heel veel boetedoen, er met een schone ziel vandaan.
En in de vasten elke week, kwam door de radio een preek, dat was de lijdensmeditatie.
Heel het gezin werd zogezegd, heel streng het zwijgen opgelegd, en blijven zitten op je plaatsie.
En in de kerk werden al de plaatsen, bij aanbod van de hand gedaan.
Ik was een kind hoe zou ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan.
Paaszaterdag, dan was ik blij, het strenge vasten was voorbij, dan ging je `s morgens allemaal.
Dat was die dag je eerste werk, met een leeg flesje naar de kerk, wijwater halen in `t kerkportaal.
Kwam je te laat, dan was `t op, dan had je wat je noemt een strop, daar moesten wij dan iets op vinden.
Een kreeg er dan een goed idee, zei jongens kom maar met me mee, daar naar de pomp onder de linden.
En eens per jaar was `t eieren eten, `k zie nog die schaal op tafel staan.
Ik was een kind, hoe kon ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan.
Wat ook nog vroeger is geweest, dat was toen `t Aanbiddingsfeest, dat moet hier even toch verteld.
Een weekend lang bad voor `t altaar, geheel onze parochieschaar, met `t Allerheiligst uitgesteld.
En veertig uur gebed en Lof, ook `s middags Vesper, nou en of, de meimaand `avonds Rozenhoedje.
Verloor je soms eens wat op de straat, dan gaf je moeder je de raad, bid jij maar gauw een Weesgegroetje.
En uit het Lof kon je soms wel even, op `n hoekje met je meisje staan.
Ik was een kind, hoe kon ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan.
Kent u nog als ik vragen mag, een vasten- en onthoudingsdag, dan kreeg je vis met botersoep.
Als `t feest was een Drieherenmis, weet u nog wat een Aflaat is, ach `k hou er nou maar echt mee op.
Als iemand aan een ziekte leed, of als je een examen deed, hield de familie een Novene.
Maar als ik alles zingen zou, stond ik hier tot `t morgengrauw, dus ga ik nu maar henen.
Maar ja, dat rijke roomse leven, daar dacht ik nog eens even aan.
Ik was een kind, hoe kon ik weten, dat dit voorgoed voorbij zou gaan.
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Prieken op De Grent

Door Arie Jan Korbee te Bennekom

Bij het kleiner worden van de familie kwam bijgaande foto te voorschijn. Hij moet dateren van
omstreeks 1940 of eerder te zien aan de gebouwen die aan de boulevard stonden waarvan ik me
onder andere café-restaurant “Im Weissen Rössl”
kan herinneren.
Het prieken op “De Grent” zoals de Oude Zeeweg daar werd genoemd was altijd een waar
volksfeest. Er werd dan ook zwaar geprotesteerd
als de zandstrooi-wagen er een eind aanmaakte.
Mijn zus Nelie plaatste zelfs een protestbrief aan
de burgemeester in “De Noordwijker.” Later werden er verkeersborden geplaatst om het verkeer
om te leiden.
In winters, die toen veel sneeuw opleverden, was
het hét gebeuren. Vooral s ‘avonds zag het er zwart
van de mensen. Uit het publiek kwamen vaak
vrijwilligers die de prieken met zittende mensen
een duw gaven en veelal een draai, zodat de priek
zijwaarts naar beneden ging. Maar de meesten
gingen met een aanloop en een sprongetje op de
buik naar beneden en het was dan de kunst om

op de meestal zelf gebouwde priek in het midden
van de baan te blijven. Als dat lukte kwam je tot
voorbij Het Zeepaardje, het café van Jaap Exter.
Lukte het niet dan schoof je naar de zijkant en
koerste je af op de benen van toeschouwers, die
op het hoekje bij Goof Roos stonden. Als je die
wilde ontwijken, vloog je met de zijkant tegen de
stoeprand en gebeurde het dat de zijkant van de
slee het begaf. Gelachen werd er altijd. Soms werd
er ook pijnlijk gekeken.
Wanneer het voldoende vroor, kwamen er vrijwilligers die tonnen water vanaf de Bokkendam
naar boven sleepten en dan was het daarna een
complete ijsbaan. Er waren dan ook wel van die
prieken die – zwaar beladen met op elkaar zittende mensen – meestal geen koers hielden en
onderweg omvielen. Met ‘bedrijfsprieken’ waren
dat hele stapels jongelui. Zelfs waren er priekloze
mensen die op de klompen gingen zitten om naar
beneden te komen,. Kortom, het was altijd een
gezellige toestand die nog altijd in mijn geheugen
zit.
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De Auto-Renbaan in het
Langeveld

Door Peter Mulder

De eerste berichten verschenen begin 1923 in
het Leids Dagblad: er zou een auto-renbaan komen in het Langeveld, gemeente Noordwijk.

De grootste van Europa! Het was de maatschappij
“NV Nationale Sportterreinen ’t Langeveld”, die
de plannen had gemaakt en in gang gezet. Begin
1924 zou er al volop geracet gaan worden daar in
de duinen nabij de Ruigenhoek. Het zou allemaal
anders lopen.
Het circuit
Architect van de baan was de Joodse architect
Harrie Elte. Ik schrijf met opzet “Joods”, omdat
Harrie Elte in Amsterdam bekend stond als dé
architect van de Joodse gemeenschap. Hij was
o.m. de architect van de prachtige synagoge aan
het Obrechtplein in Amsterdam, maar ook van
het nationale sportpark dat voorafging aan het
Olympisch Stadion in dezelfde stad. Hij stierf in
1944 in een Duits concentratiekamp. Elte had
een baan ontworpen van 3 km lengte met volop
parkeerplaatsen voor auto’s en (motor)fietsen,
tribunes, weeginstallaties, een apart circuit voor
wielerwedstrijden, garages en mogelijk een vliegveld in het midden. En niet te vergeten: een grote
verbindingsweg met Noordwijk aan Zee en villa’s
in de nabijheid van het circuit.

Advertentie Algemeen Dagblad, 24 juni 1925
Aandelenemissie NV Nationale Sportterreinen ‘t
Langeveld

De financiering van het geheel liep vooralsnog
niet heel voorspoedig. Nog in 1925 plaatste de
NV Nationale Sportterreinen ’t Langeveld advertenties in de landelijke bladen, waarin geldschieters werden opgeroepen te investeren in de grootse plannen. Om de risico’s tenminste enigszins
af te dekken zou de gemeente Noordwijk garant
moeten staan voor een uit te geven obligatielening voor een bedrag van 500.000 gulden. Medio
1926 leidde dat tot gefronste wenkbrauwen en
zelfs weerstand bij het gros van de gemeenteraad.
De bevolking van Noordwijk was al helemaal
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niet enthousiast en nog minder na een propaganda-avond in het Casino in de voorafgaande
winter. Bij die gelegenheid had de NV Nationale
Sportterreinen de plannen dusdanig positief aangedikt, dat ze alleen maar scepsis oogstte, zeker bij
Noordwijkers die het grootkapitaal uit Amerdam
helemaal niet vertrouwden.
Onnoozelen
De Leeuwarder Courant schreef er een even cynisch als hilarisch stukje over: “Restte alleen nog
iemand te vinden, die het risico zou willen dragen. Hiertoe lieten de heeren hun oog vallen op
den Raad van Noordwijk. Echter de Noordwijkers zijn typische klein-burgers. Initiatief en durf
om iets grootsch aan te pakken, moet men bij hen
niet zoeken. Toch werd niet meer verlangd dan de
garantie van de gemeente voor rente en aflossing
van een half millioen. Meer was niet noodig om
Noordwijk te begiftigen met een auto-racebaan
van 3 km lengte en een uitgestrekt villadorp!
De Raad wikte en woog en bevond het plan te
licht – of het half millioen te zwaar. De boeren
wouen er niet aan! Maar zoo gemakkelijk laten
grondspeculanten en auto-racebaan-scheppers
zich niet afschepen. De dorpelingen hadden immers geen flauw idee van wat zij afsloegen. Het
ging er nu om de onnoozelen een begrip er van te
geven, wat zo’n auto-racebaan eigenlijk is.”
NV Nationale Sportterreinen ’t Langeveld nodigde de voltallige Raad en het College van B&Wvan
Noordwijk uit om met eigen ogen te aanschouwen
wat de gemeente dreigde te laten liggen. Daartoe
bood ze een geheel verzorgde en betaalde trip naar
Parijs aan om in de nabijheid van die stad een
bezoek te brengen aan de autorenbaan Monthléry, tot dan toe de grootste renbaan van Europa
(maar 500 meter korter dan het geplande circuit
van Harrie Elte!). De Leeuwarder Courant schreef
nog steeds berstensvol cynisme dat “aan 7 van de
13 Noordwijksche Raadsleden – eenigen waren
verhinderd – zelfs deze opoffering niet te groot
bleek om het welzijn van de gemeente te behar-
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tigen.” Burgemeester Van Panhuys was op vakantie, de wethouders Van Eeden en Lieferink gingen
mee, de fractie van de AR en van de CH bleef
thuis. De Telegraaf meende dat de Noordwijkers
de baan “eerder met stomme verbazing dan met
verstand van zaken hadden aanschouwd.” Maar
de krant stelde ook de retorische vraag “of het niet
een aanslag is op de vrije stembepaling van een
raadslid, wanneer hij eerst op een gratis retourtje
en een gratis vierdaagsch verblijf in Parijs wordt
getracteerd?” Van scrupules echter hadden de
Noordwijkers blijkbaar weinig last. In september
gingen burgemeester Van Panhuys, gemeentesecretaris Van Deelen en het raadslid C. Alkemade
ook betaald op stap: nu naar het autocircuit bij
Monza in Italië.
Een nieuwe poging
Naar verluidt moet een deel van de gefêteerde
bestuurderen enthousiast teruggekomen zijn,
maar met de plannen werd het helemaal niets
meer. Nadat ook de provincie nog links en rechts
bezwaren had geuit tegen de plannen en men in
Noordwijk toch terug bleef schrikken voor die
borgstelling van een half miljoen gulden werd er
niets meer van gehoord, noch van de auto-renbaan, noch van de NV Nationale Sporttereinen ’t
Langeveld. In 1928 bleek er nog een subsidietoezegging open te staan van 60.000 gulden voor de
exploitatie van de baan, maar de voorzitter van de
raad concludeerde bij die gelegenheid dat het met
die auto-renbaan wel niks meer zou worden. Met
één hamerslag werden de gereserveerde gelden
weer in de gemeentekas gedeponeerd.
Sluimeren deden de plannen echter wel. In het
voorjaar van 1934 worden ze opnieuw uit de kast
gehaald, zij het in ietwat andere vorm en met andere contouren. Dit keer is het de Amsterdamse
ontwikkelingsmaatschappij de NV Centrale Administratie Maatschappij, die de Haagse architect
Co Brandes in de hand neemt voor een nieuw
ontwerp op dezelfde plek. Achter de CAM ging
een conglomeraat aan andere NV’s schuil, alles
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grotendeels in handen van de Gebroeders Van
Dam, die kantoor hielden aan de Sarphatistraat
in Amsterdam. Makelaars in onroerend goed
werden ze genoemd en ook – minder eerbiedig
– grondspeculanten. Tegenwoordig zouden we
ze projectontwikkelaars noemen. Hoe dan ook.

De Gebroeders hadden al sinds langere tijd grote stukken grond in het Langeveld in handen en
zochten naar mogelijkheden om hun eigendom zo
goed mogelijk en zo profijtelijk mogelijk te beheren. Uit het archief-Brandes komt naar voren dat
de architect al het vuile werk moest opknappen en

Het ontwerp voor een Auto-renbaan (1924)van de architect Harry Elte
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opgezadeld zat, niet alleen met de opdracht om
een auto-renbaan te ontwerpen, maar ook met
de vraag hoe zo’n circuit exploitabel te maken en
hoe de plannen bestuurlijk te realiseren (bij de gemeente Noordwijk én bij Gedeputeerde Staten).
Brandes komt tot de conclusie dat exploitatie van
het “cirquit” (hij schrijft ‘circuit’ consequent met
een q) alleen maar mogelijk is als de aanleg ervan gecombineerd zou worden met de bouw en
de verkoop van zo’n 150 villa’s in het duurdere
segment, ongeveer op dezelfde plek, dus in het
Langeveld ter hoogte van de Ruigenhoek. De inmiddels nieuw aangetreden burgemeester Van der
Mortel toont zich enthousiast, maar de gemeenteraad is cynischer. Als Brandes na een bezoek aan
de Nürnburgring tot de conclusie komt dat de
het prijskaartje verhoogd moet worden (er moeten een heleboel voorzieningen worden gebouwd,
waarmee hij aanvankelijk geen rekening had gehouden), wordt het allemaal ingewikkeld. Om de
boel te redden krijgt Brandes te maken met ‘een
adviseur van de gemeente’, ene P. Verhagen, die als
een waakhond over Brandes’ plannen gaat meekijken. Verhagen deelde overigens het eigenaarschap
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van een architectenbureau met Granpré Molière,
die in Noordwijk een buitenhuis bezat. De connecties waren kort.
Brandes moet lijdzaam toezien hoe Verhagen ingrijpt in zijn ontwerp (minder villa’s, eigenlijk liever zomerhuizen in de vorm van barakken, houten tribunes) Brandes’ opdrachtgevers lijken dan
inmiddels wel te hebben afgehaakt, ook al omdat
men elders ook bezig is met autocircuits (in Arnhem bijvoorbeeld, waar overigens evenmin iets
van de grond komt). Naar verluidt schakelen de
Gebroeders Van Dam ten langen leste over van
autoracen naar kamperen: ze begonnen kampeerterrein “Het Centrum” dat echter nog vóór
de oorlog door anderen werd overgenomen. Na
de oorlog werd van de Gebroeders van Dam niet
meer gehoord, laat staan van hun verdere plannen
met het Langeveld. De auto-renbaan zou er wel
komen, niet op instigatie van de Van Dammen,
niet naar een ontwerp van Harrie Elte of van Co
Brandes, en ook niet in het Langeveld, maar een
paar kilometer verderop, in Zandvoort aan Zee.

Het ontwerp voor een autocirquit/villapark (1934) van de architect J.J. “Co” Brandes (Haags Gemeentearchief, Archief Co Brandes 1911-1955 Tekenarchief nr. 219)

26

|

nr. 175

Weet u het?

De tentoonstellingscommissie van het GON is
druk doende met onder andere de voorbereiding
van een tentoonstelling ter gelegenheid van
de viering van ‘150 jaar badplaats’. In verband
daarmee zou de commissie graag willen weten
of iemand op de hoogte is van waar onderstaand
afgebeelde schilderijen zich bevinden? Als u de
tentoonstellingscommissie daarbij verder kunt
helpen, wilt u dan contact opnemen met: Jaques
Dekker, Dompad 4, Noordwijk, tel. 3617584

Het gaat om de volgende werken:
1. Een olieverfschilderij van Daniël Noteboom
voorstellende de strandafgang bij het voormalige Calis- of huidige Palaceplein
2. Een olieverfschilderij van Leo Klein Diepold
voorstellende een winters beeld van Noordwijk aan Zee uit ca. 1915. (De afbeelding
is eerder gebruikt voor een plaat met de titel: Nu zijt wellekome met medewerking
van o.a. Seaside Singers, Echo der Duinen,
Cantate Domino, Soli deo Gloria, Maria ad
Mare en de zingende familie Kortekaas)
3. Een olieverfschilderij van G.A.L. Morgenstjerne Munthe voorstellende de Kapel gezien
vanaf waar nu het Jan Kroonsplein is.

De Hoop
Beeld van de Visserijzolder van Museum Noordwijk met centraal links een reproductie van het
schilderij dat het Genootschap Oud-Noordwijk
onlangs verwierf. Een ingelijste afbeelding van het Hospitaal
Kerkschip “De Hoop III” dat
aan stuurboordzijde benaderd
wordt door een logger. “De
Hoop” bood ook voor menig
Noordwijks visserman een vertrouwde en beschermde plek
op volle zee. Het originele
schilderij is in het bezit van het

Museum Vlaardingen. Het is van de hand van de
kunstschilder Reint Tonnis de Jonge (Amsterdam 1931 – Noordwijkerhout 1993).
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Noordwijk aan de Rijn
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Door Harrie Salman

Tot 1163 stroomde de Rijn tussen Noordwijk
en Katwijk in zee. Waar de monding precies
heeft gelegen is nooit beschreven. In 2012 heeft
een Noordwijkse projectgroep in het Vinkeveld
grondboringen laten verrichten om te onderzoeken of de Rijn door het Vinkeveld stroomde en
onder de duinen van de villawijk De Zuid naar
zee liep. Dit bleek niet het geval te zijn geweest.
Nader onderzoek van het materiaal uit de boringen door een groep specialisten heeft een boeiende kijk op de vorming van het landschap bij
Noordwijk opgeleverd. Zo is een nieuw beeld
ontstaan van het landschap en de bewoning aan
de monding van de Rijn. Ook is onderzocht hoe
de waterproblemen die in Noordwijk ontstonden
door de verzanding van de Rijn, zijn opgelost en
hoe Holland bij de Rijnmonding is ontstaan.
Op 4 november heeft burgemeester Rijpstra het
eerste exemplaar van het boekje Noordwijk aan
de Rijn overhandigd aan een vertegenwoordigster
van de Hoffenne school. Dankzij een subsidie uit
het Erfgoedfonds van de gemeente Noordwijk
zijn 357 exemplaren van het boekje als lesmateriaal voor groep 8 aan de basisscholen ter beschikking gesteld. Het boekje is geschreven door
Harrie Salman en Antoine Wilbers. Het is bij de
Noordwijkse boekwinkels verkrijgbaar.
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Prijs voor Puck

door Sjaan van Kekeren-Brouwer

In het Gemeentehuis van Urk is eerder dit jaar
op 5 maart de zgn. Lelyprijs uitgereikt aan onze
oud-plaatsgenoot Puck van der Zwan vanwege
zijn grote verdiensten op cultuurgebied. Deze
prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland wordt gegeven aan personen of verenigingen
die zich als vrijwilliger gedurende een langere tijd
hebben ingezet voor cultuur en natuur in Flevoland. De prijs bestaat uit een zilveren veer en een
geldbedrag van € 2500.
Zoals velen in Noordwijk weten heeft Puck een
passie voor klederdracht en publiceert hij hier regelmatig over. Ook maakt hij replica’s van (hoofd)
sieraden.
Ook wij zijn nog steeds heel blij met de kennis en
kunde van Puck, die het boekje schreef Op zoek
naar het verleden; de geschiedenis van Noordwijk
deel III: Noordwijk en zijn klederdrachten. We
maken nog steeds graag gebruik van zijn expertise. Puck heeft tussen 1962 en 1966 veel voor het
Genootschap Oud-Noordwijk betekend.

Oud-Noordwijker Puck van der Zwan in Urker
klederdracht

Harmoniumspelers gevraagd
Er staat een uniek Amerikaans orgel (harmonium) in de mooie kamer van ons museum.
Het is zo uniek, omdat er, volgens kenners, nog
maar weinig van over zijn. Het orgel is bespeelbaar, maar het is voor het behoud ook heel belangrijk dat er inderdaad regelmatig op gespeeld
wordt. Het zou heel leuk zijn als er af en toe orgelconcertjes plaatsvinden tijdens de openingsuren of bij speciale gelegenheden in het museum.

Wie zou deze stap willen zetten en ons laten
meegenieten van mooie orgelmuziek? Helpt u
ons a.u.b. dit prachtige instrument te behouden
voor de toekomst, zodat er niet alleen maar een
mooi geconserveerd meubelstuk overblijft, maar
ook het muzikale gedeelte. Het museum zorgt er
voor dat het orgel technisch goed onderhouden
zal blijven. Graag uw reactie naar Sjaan van Kekeren-Brouwer, tel. 071-3615237
e-mail: e-svkekeren-brouwer@hetnet.nl
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Milieuramp bij de Spoelsloot
De Petroleum-gasfabriek van Paul Kleinpenning

door Peter Mulder

Op de open plek aan het begin van de Hogeweg stond vroeger de Eerste Noordwijksche Petroleumgasfabriek. Het zgn. “huisje van Van Woersem” maakte vermoedelijk deel uit van het fabriekscomplex

Van 1869 tot 1903 werd Noordwijk verlicht met
petroleumgas, dat werd opgewekt in een heuse petroleumgasfabriek. Een soort lpg-installatie
avant-la-lettre. De fabriek stond aan het begin van
de Hogeweg nabij de Westeinderbrug, op de plek
waar in later jaren het huisje stond van Van Woersem. Het huisje zelf was ongetwijfeld onderdeel
geweest van de fabriek en diende als een soort opzichterwoning. De fabriek werd bij concessie vanaf 1889 geëxploiteerd door Paulus Elisa Agatho
Kleinpenning. Kleinpenning kreeg de boel niet
echt aan de gang. Niet alleen was er een voortdurend exploitatietekort, maar de fabriek leverde
ook niet genoeg gas om alle verlichting in het dorp
brandende te houden. En dan waren er ook nog
eens milieuproblemen, die als zodanig ook politiek aan de orde kwamen. Zoals in de gemeenteraad van 15 december 1891. Het Leidsch Dagblad
deed verslag:
“Menigeen heeft ongetwijfeld de kleurenpracht
bewonderd , welke nu en dan het water in de

Woensdagsche Watering (de Spoelsloot) te bieden
heeft. De heer Gijsb. Van Parijs (die aan de overkant van de Spoelsloot ‘Hoenderpark Diana’ dreef,
een eieren- en kippenhandel, red.) is van gevoelen
– en wij gelooven dat hij gelijk heeft – dat deze
kleuren ontstaan door lekkage in de petroleumgasfabriek van den heer Kleinpenning. De bodem in
den omtrek schijnt, na ruim twintig jaar voeding,
ruim verzadigd te zijn en ontlast zich nu in den
Watering. Moge de tint van het water nu al eens
aangenaam aandoen, ongetwijfeld wordt de smaak
er niet beter op en de heer Van Parijs beweert dan
ook dat het voor drinkwater van het vee niet meer
geschikt is.”
Het College van B&W beloofde het allemaal uit
te zullen zoeken, maar berichten over dat nadere
onderzoek komen in de kranten niet meer terug.
Wellicht had het College ook helemaal niet zoveel
zin om hier een stevig nummertje van te maken.
Paul Kleinpenning was een zeer gerespecteerd
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burger, die verschillende functies in het openbare
leven bekleedde en in die hoedanigheid wellicht
ook enige macht en invloed niet kon worden ontzegd.
Maar met de energievoorziening bleef het aanmodderen, zoveel was wel duidelijk. En ook de
milieuramp bij de Westeinderbrug werd niet tot
stoppen gebracht met alle gevolgen van dien (niet
in de laatste plaats ook voor de kippen van Gijs
van Parijs, die mogelijk verkeerde eieren legden en
zelf waarschijnlijk ook niet meer te eten waren).
Betrokken Burger
Paul Kleinpenning overleed vrij plotseling op 8
maart 1894. Hij werd slechts 56 jaar oud. In het
In Memoriam in het Leidsch Dagblad werden zijn
verschillende functies en grote verdiensten voor de
gemeente Noordwijk nog eens opgesomd. Hij was
niet alleen concessiehouder en exploitant van de
Petroleum-gasfabriek, maar ook directeur van de
Noordwijksche Stoomboot-maatschappij. Hij had
nog een balletje opgegooid voor de concessie van
een tramlijn tussen Noordwijk en Leiden, maar die
was aan zijn neus voorbijgegaan. De krant schreef
verder: “In de laatste jaren bestond schier geene
corporatie, eenigszins in verband staande met het
openbare leven in ons dorp, of zij telde den overledene onder hare bestuursleden.” Hij was penningmeester van de Werkinrichting en voorzitter
van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het
lager onderwijs, in welke hoedanigheid hij altijd
“met ijver en opgewektheid werkzaam was.” Hij
was ook nauw verbonden aan de Teekenschool,
die was opgericht door de Afdeling Noordwijk van
de Vereeniging ter Bevordering van Fabrieks- en
Handelsnijverheid. Ook die Vereeniging zelf was
al door hem (mede-) opgericht. Kleinpenning –
kortom – was het type maatschappelijk betrokken
burger, die in een kleine dorpsgemeenschap altijd
en overal opdook, die fluitend klussen op zich
nam en die altoos charmant en glimlachend zakken vol aanzien, macht en invloed binnenhaalde.

Ontploffing
Zijn weduwe, Helena Scholte en enige zoon Paul
lieten er na zijn dood geen gras over groeien: de
petroleum-gasfabriek werd al enkele maanden later te koop gezet (de concessie was die zomer al
sowieso verlopen). Zelf trokken ze naar Leiden,
waar Paul een baan kreeg bij de belastingdienst.
Hij overleed echter 10 jaar na zijn vader op 28
jarige leeftijd. De petroleum-gasfabriek was intussen overgegaan in handen van de gemeente
Noordwijk, die dacht er wel een schoner slaatje uit
te kunnen slaan en de capaciteit te kunnen verhogen. Als dat al gelukt is, duurde het allemaal niet
lang, want op 12 maart 1898 ontplofte de fabriek
en was alles over.
Toen al waren er besprekingen gaande in de gemeenteraad over de tot stand koming van een
steenkolengasfabriek. Het leek het erop dat je daarmee schoner kon produceren en in ieder geval
meer capaciteit kon creëren. Tegenwoordig denken we daar anders over en dreigen zelfs pas gebouwde kolencentrales alweer gesloten te worden,
maar in Noordwijk had men daar toen geen weet
van en boodschap aan. De steenkolengasfabriek
aan de Losplaatsweg leverde voor het eerst op de
avond van de 17e april 1903 toen de lantaarns aan
de Voorstraat op dat nieuwe steenkolengas gingen
branden. De steenkolengasfabriek zou tot 1973 in
dienst blijven, toen massaal werd overgeschakeld
op het Groninger aardgas.
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Mondain en Exclusief
Adviezen uit 1947 over de toekomst van de badplaats

Door Koen Marijt
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) had voor
de badplaats Noordwijk aan Zee vervelende gevolgen. De toeristen die voor de oorlog voornamelijk in het zeedorp verbleven en waar de hotels
en cafés het van moesten hebben, waren voornamelijk Duitsers en Oostenrijkers. Maar die waren met de Engelsen, Fransen en Russen in een
grote oorlog verwikkeld. Zij kwamen vanaf 1914
niet meer naar Noordwijk. Alhoewel tijdgenoten
dachten dat de oorlog catastrofale gevolgen had
voor het badleven , kunnen we achteraf stellen
dat dit nog wel mee viel. Natuurlijk, internationale gasten werden niet of nauwelijks meer gezien
in Noordwijk, maar hun plaats werd ingenomen
door landgenoten. Veel Nederlanders ging op vakantie in eigen land en trokken naar de kust. In
1915 was het aantal badgasten al op een hoger

niveau dan de vooroorlogse jaren (zie het staatje
hieronder). Het strand was gewoon vrij toegankelijk en de hotels en cafés waren open. Zo trokken
bijvoorbeeld elk badseizoen veel inwoners uit de
Domstad richting Noordwijk aan Zee. Noordwijk
werd in die tijd dan ook wel spottend Utrecht aan
Zee genoemd. Ook tegenwoordig vind men nog
veel ‘baliekluivers’ in het dorp.
De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) had voor
het badleven en het toerisme in Noordwijk veel
grotere en verstrekkende consequenties. Na de
bange meidagen van 1940 en de snelle overrompeling door het Duitse leger, betekende de capitulatie niet meteen een einde aan de komst van badgasten naar Noordwijk. In de zomers van 1940
en 1941 konden nog geregeld bezoekjes aan het

Aantal badgasten te Noordwijk aan Zee tussen 1896 en 1927. Let op de oorlogsjaren 1914-1918. Bron:
J. Kloos, Noordwijk in den loop der eeuwen (2de druk 1973, Noordwijk), pagina 369.
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strand worden gebracht. Dit gebeurde echter niet
zonder gevaar. Zo werden in de nacht van 6 op
7 juli 1941 verschillende bommen boven Noordwijk gelost. Hierbij werden twaalf badkoetsen en
het Oranjebad beschadigd. Ook ondervonden de
hotels en restaurants de Zeeleeuw, Seinpost en
Hoek glasschade. Tenslotte spoelden er geregeld
losgeraakte mijnen op het strand aan, iets wat de
veiligheid van de badgast ook al niet ten goede
kwam. Met ingang van 1 mei 1942 was het echter
gedaan met het kusttoerisme. Het strand tussen
Den Helder en Hoek van Holland werd verboden
gebied. De Duitsers verwachtten een geallieerde
aanval en de hele kuststrook werd Sperrgebiet. Er
werd een grote anti-tankmuur op de boulevard
aangebracht en het strand lag vol met mijnen.
Hiermee kwam tot na de oorlog een einde aan de
eens zo rooskleurige badhistorie van Noordwijk:
de badgasten bleven weg en de hotels stonden
leeg.
Na de oorlog wilde men zo goed als het ging langs
de gehele Nederlandse kust de badplaatsen weer
opbouwen. Als we de verschillende Nederlandse

badplaatsen net na de oorlog met elkaar vergelijken, kunnen we concluderen dat Noordwijk aan
Zee de oorlog qua badplaats-infrastructuur relatief weinig beschadigd is doorgekomen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ameland, waar 90% van
de zomerhuizen afgebroken was, en Katwijk, waar
veel bebouwing aan de boulevard verdwenen was
viel het in Noordwijk nog wel mee. Slechts een
klein aantal logiesgelegenheden was verdwenen.
Dat waren met name Café-Restaurant Im Weissen Rössl en het Oranjehotel, die op last van de
Duitsers met de grond gelijk waren gemaakt.
Wederopbouw der Noordzeebadplaatsen
Het waren niet alleen de regionale overheden die
het economische belang van een goedlopende
badplaats inzagen. Ook de landelijke overheid
begon plannen te maken om de Noordzeebadplaatsen weer iets van hun oude grandeur terug te
geven. In 1947 verscheen er een rapport over de
wederopbouw van de Nederlandse badplaatsen.
Met de titel Beschouwingen betreffende de wederopbouw der Noordzeebadplaatsen was een onderzoek
ingesteld naar de gevolgen van de oorlog voor het

Foto van de plaats waar voorheen Im Weissen Rössl en het Oranje Hotel hebben gestaan. Door de
Duitsers werden hier mijnen gelegd.
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badtoerisme. Door middel van adviezen en berekeningen hoopte de uitvoerder van het rapport,
het Bureau van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, de badplaatsen een stevige zet te geven
in de richting van volledig herstel. Er werd zelfs
gedacht aan potentiele groei van het aantal badgasten!
Ook voor Noordwijk aan Zee werden adviezen
geschreven en vergezichten voor de jaren 1955 en
1970. Dat was allemaal wel gebaseerd op schattingen, want: ‘Een exacte voorspelling van de toekomstige ontwikkeling is (…) een onmogelijke eis:
daarvoor zijn onder de factoren, welke de groei van
een badplaats beïnvloeden, te veel onzekere en onbekende elementen.’ Toch kunnen we, als we het
rapport beter bestuderen, enkele toekomstidealen
eruit pakken die voor een groot deel werkelijkheid
zijn geworden.
Behoud van Noordwijk aan Zee
Noordwijk aan Zee werd in het rapport geclassificeerd als een badplaats met de categorieën A en B.
De eerste categorie stond voor exclusief en mondain, de tweede voor een locatie met een behoorlijk aantal vakantiebezoeken. Naast Noordwijk
had alleen Scheveningen een A status gekregen;
de meeste andere badplaatsen hadden een combinatie van B, C (badplaatsen met vakantiehuizen)
en D (badplaatsen met massaal bezoek). Hiermee
verkreeg Noordwijk in het rapport een nogal
uniek karakter. Een van de eerste adviezen waarmee het rapport kwam, was om de ontsluiting
van het strand van Noordwijk zo lang mogelijk
uit te stellen. Waar andere badplaatsen juist behoefte hadden aan betere vervoersmogelijkheden
en ontsluiting met het achterland, werd dit voor
Noordwijk juist geadviseerd niet te doen.
Waarom niet? Dit had alles te maken met het
karakter van Noordwijk van voor de oorlog als
exclusieve en mondaine badplaats, gericht op het
hogere segment. Alhoewel men zou verwachten
dat meer badgasten, als gevolg van een volledige
ontsluiting, meer inkomsten zouden genereren,
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werd gedacht dat dit juist voor Noordwijk averechts zou werken. Noordwijk had nu eenmaal
een bijzonder karakter en diende dat ook te behouden. Zoals het rapport schetste: ‘Ontsluiting
van het strand tussen Noordwijk en Zandvoort zal
zo lang mogelijk moeten worden vermeden ten einde Noordwijk als exclusieve badplaats te kunnen
handhaven.’ Met name het vervoer per spoor of
weg kon bij de ontsluiting een belangrijke rol spelen: ‘Wil men de betrekkelijke rust van plaatsen als
Noordwijk en Bergen niet verstoren, dan dient men
het vervoer per rail naar deze plaatsen niet zodanig
te veranderen, dat zij hierdoor ongewild het massale
dagbezoek tot zich zouden trekken.’ En dat massale dagbezoek moest men nu juist voorkomen in
Noordwijk.
De toekomst
Alhoewel het rapport in 1947 werd opgesteld en
slechts een grove schatting kon maken voor het
jaar 1970, is het interessant om enkele ‘Noordwijkse’ adviezen van de onderzoekscommissie tegen het licht te houden. Eén daarvan was de voorspelling dat er in 1970 nog twee stille stukken
strand langs de gehele Nederlandse kust zouden
zijn. Het zou dan gaan om het strand bij Bergen
en het strand tussen Noordwijk en Zandvoort.
Als we naar de tegenwoordige tijd kijken, blijkt
dit voor het strand ten noorden van Noordwijk
wel grotendeels te kloppen.
De twee andere adviezen hebben te maken met
de bouwwijze en bouwkunde die in het zeedorp moest worden toegepast. Als Noordwijk
zijn A-kwalificatie wilde behouden, was het van
belang dat de boulevard breed zou zijn. Hierbij
moest het flaneren langs de kust hand in hand
gaan met de mogelijkheid om ‘autovoertuigen’
aan de kust te parkeren. Natuurlijk is de boulevard door de jaren heen vaak op de schop geweest,
maar ook dit beeld van het Bureau uit 1947 is
wel uitgekomen. Tenslotte nog een laatste advies
met betrekking tot het bouwen van huizen en villa’s in Noordwijk. Om het duinlandschap niet te
verpesten werd geadviseerd om vrijstaande woon-
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huizen en zomerhuisjes niet op de duinen te verwezenlijken, maar tegen het talud. Hierbij moest
de bouwhoogte beperkt worden tot één woonverdieping met kap, met de mogelijkheid tot het
realiseren van een souterrain. Een antwoord op de
vraag of dat advies wel goed is uitgevoerd laat ik
graag aan de lezer.

der Noordzeebadplaatsen (Den Haag 1947).
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), nummer
toegang 900, inv.nr. 1443, notulen vergadering
gemeenteraad 12 augustus 1914.
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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’

