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Ereleden Genootschap “Oud Noordwijk”
W. Baalbergen
J. van Kan
L. v.d. Bent †
B. Koemans
A. van Duijn †
K. Kok †
Eli van Kekeren †
J. v. Nes †
Sjaan van Kekeren - Brouwer
A. Weelen †

0620370408
0622707624
0645022569
0648007337
0639250942
0653554722

voorzitter@g-o-n.nl
secretaris@g-o-n.nl
penningmeester@g-o-n.nl
info@excapite.nl
leendertvanduin@gmail.com
alkajan@casema.nl

Lidmaatschap Genootschap “Oud Noordwijk” 2017: 15,00 euro per jaar - 17,50 euro per jaar buiten Noordwijk
20,00 euro per jaar buiten Nederland
Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42
Over schenkingen, erfenissen en legaten:
Hebt 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 Kees Langeveld, telefoon 06-45022569, email-adres: 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 Streekmuseum Veldzicht
Herenweg 144, Noordwijk
Het hele jaar door geopend op zaterdag en
zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Toegangsprijzen voor beide musea: € 5,- voor
volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12 jaar.
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Openingstijden Museum Noordwijk Jan
Kroonsplein 4 Noordwijk aan Zee
Van 1 maart tot en met eind september is Museum
Noordwijk van maandag tot en met zaterdag
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zondag van
11.00 uur tot 16.00 uur.
Van 1 oktober tot en met eind februari is het
museum geopend van dinsdag tot en met zaterdag
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Op zondag van 11.00 uur
tot 16.00 uur. Maandag gesloten.

Inhouds
opgave

COLOFON
De Blauwdotter is een
uitgave van het Genootschap
“Oud Noordwijk”
Redactie
Michel van Dam
Koen Marijt
Peter Mulder
Jeroen Verhoog
Beeldmateriaal
Genootschap “Oud Noordwijk”
Erfgoed Leiden en Omstreken
Delpher
Artboutique/Peter Zuidhoek
Omroep Bollenstreek / Willem Krol
De Sportwereld
Arie Barnhoorn
Bureau Maris Media
Beeld cover:
Schilderij van Rob van Assen
www.artboutique.nl.
Vormgeving & Productie
Riet Simoen en Judit Floor,
Maris Media, Noordwijk
Reacties:
Jan Kroonsplein 4,
2202 JC Noordwijk
e-mail:
redactie.blauwdotter@g-o-n.nl
Het copyright op alle artikelen
in dit blad berust bij het G.O.N.
Niets uit deze uitgave mag geheel
of gedeeltelijk worden over
genomen of vermenigvuldigd,
in welke vorm dan ook, dan
na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

4 Een inspirerend redacteur: Willem Baalbergen
5	Terugblik & vooruitblik
Redactioneel - Bericht van het bestuur
7	
in gesprek met . . . - Bram Mol van de Hotels van Oranje
13 Nieuwe aanwinsten Genootschap Oud Noordwijk
14 De Oude Werf en de ‘Poerelel Ballevoer’
16 De zwarte dominee
18 Sport - Driebeenlopen en Turfrapen in Noordwijk
24 Sporen van en naar Noordwijk
27 Tropisch Noordwijk
30 Gedoe om reclame-uitingen
32 in beeld -Een Noordwijker voor het voetlicht:
Paul Harland
36	Hoe Indroevig! De Spaanse griep in Noordwijk (1918)
Deel 2
40 Noordwijk (-erhout)
42 gevraagd historisch materiaal!!!
43 Kerst in Noordwijk 1963

SSN:1381-1592

3

De Blauwdotter • Kerst 2017

Terugblik & vooruitblik

een inspirerend redacteur:

Willem Baalbergen
Door Peter Mulder

Hij werd nog niet zo lang geleden
door een wethouder neergezet als
“De Nieuwe Jan Kloos” en niet alleen
omdat hij tot tweemaal toe (mede-)
winnaar was van de Jan Kloos Prijs.
Willem Baalbergen heeft zich in
verschillende gedaanten en op
verschillende wijzen zeer intensief
bezig gehouden met de geschiedenis
van Noordwijk.
Hij is de (mede-) auteur van verschillende
boeken over de natuur in Noordwijk, maar
ook - en vooral - over de geschiedenis van
Noordwijk. Zo was hij medeauteur van het
“Noordwijk in de Loop der Eeuwen 2.0”:
“Noordwijk: Aan Zee en Op de Geest”. En
- samen met Gerard de Lange en Huig van
der Niet - van een monografie over zijn bijna-evenbeeld onder de titel “De Late Bakker”
(want zo werd Jan Kloos ook wel genoemd).
Redacteur De Blauwdotter
Zijn publicatiedrift stopte echter niet bij boekwerken alléén. Willem Baalbergen is al sinds
2004 redacteur van De Blauwdotter en in die
hoedanigheid de leverancier van vele mooie
en weemoed opwekkende verhalen. Een
greep uit de vele titels waaronder zijn artikelen verschenen: Een Noordwijkse Spion, de
Oude Jeroenskerk, Veldzicht, Gaspar Fagel, de
Hukasch, het Reddingswezen, de Joodse Gemeenschap, Noordwijkse Vissers in Lerwick,
het Eerste Eeuwfeest van het Koninkrijk in
Noordwijk, Maria Montessori, de Walvisvaart,
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Redactioneel
De Blauwdotter begon het jaar 2017 met nummer 178 nog in het oude, vertrouwde, blauwe
jasje. En eindigt het jaar met nummer 181, de derde versie in de nieuwe, kleurrijke vormgeving. Dikker dan ooit te voren. Met nieuwe en mooie verhalen. Met méér verhalen en
ook met verhalen uit recentere tijden. Nu u nog: ga op zoek naar abonnees, of geef iemand
een abonnement (minimaal € 15 per jaar!) cadeau. Voor onder de kerstboom. Zodat we De
Blauwdotter in 2018 nóg kleurrijker, mooier en nieuwer kunnen maken. Met de beste
wensen van de redactie.

Bakker De Witt, de Noordzijderpolder, de
Engelandvaarders, een Brief van Kees van der
Wiel, Isadora Duncan in Noordwijk, de Museumboerderij van Oud-Noordwijk, de Geschiedenis van de Blauwdotter, Boek- en Oorijzers,
de kunstschilder Maarten Jungmann, de wijk
Boeckhorst, de zanger Jacques Urlus, Gijs van
Parijs, een Krijgshaftige Dominee, Lombok,
Radio Nora, het Noordwijkse Badvisje, de
Molens van Noordwijk en de Westeinderbrug.
Inspirator
Willem treedt met ingang van dit nummer
van De Blauwdotter terug als redactielid.
Het is mooi geweest en er is tijd nodig voor
nog zoveel andere dingen. De redactie is
Willem dankbaar niet alleen voor zijn vele
artikelen, maar ook voor zijn creatieve, inspirerende en humorvolle inbreng tijdens
redactievergaderingen. We gaan dat allemaal
erg missen. Maar gelukkig zullen er nog wel
verhalen blijven komen. Dat heeft-ie beloofd
en aan die belofte hoeven we hem niet te
herinneren: in het voorliggende nummer van
De Blauwdotter zijn al weer twee artikelen
van zijn hand opgenomen!

Bericht van het Bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk
Het Genootschap en de beide musea, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht,
kunnen opereren en voortbestaan door de inzet van onze 125 vrijwilligers. Zonder hen
konden de musea en de VVV-balie niet open zijn, kon er geen onderzoek worden gedaan
om het cultuurhistorisch erfgoed te bewaren, uit te breiden en tentoon te stellen, konden er
geen (wissel)tentoonstellingen worden georganiseerd, kon er niet gewerkt worden aan uitbreidingsplannen en kon er ook geen Blauwdotter verschijnen. Ongekend veel dank gaat dan
ook uit naar onze vrijwilligers. Maar ook naar u als lid van het Genootschap. Mede door uw
lidmaatschap is het mogelijk om plannen te blijven ontwikkelen en in uitvoering te nemen.
De maand december, waarin deze Blauwdotter verschijnt, is niet alleen de maand van de
warme gevoelens rond mooie feestdagen maar ook de maand van overdenking. Wat heeft het
jaar gebracht en wat gaat het komende jaar brengen? Wij hebben in 2017 belangrijke stappen
gezet waardoor Streekmuseum Veldzicht een nog mooiere locatie is geworden dan het al was.
De grote uitbreidingsplannen voor Museum Noordwijk zijn, na zeer zorgvuldige voorbereiding, gepresenteerd aan het College van B&W en aan de gemeenteraad. Wat in 2017 gezaaid
is wordt mogelijk in 2018 al geoogst. Op de drempel van het oude en nieuwe jaar mag je wensen uitspreken. In genoemde oogst zou het mooi zijn wanneer nog meer leden zich melden
om zich op wat voor manier dan ook samen met de huidige vrijwilligers in te zetten voor het
Genootschap en de beide musea. Het zou maar een van uw goede voornemens kunnen zijn.
Verder wensen wij u en uw dierbaren natuurlijk alle geluk, voorspoed en
gezondheid toe in het nieuwe jaar!
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in gesprek met...

5 Jaar!
Hollands vertrouwd maar lekker eigenwijs!

Hartelijk welkom!

Bram Mol van de
hotels van oranje
Door Koen Marijt

5 Tafelbereidingen bij DUTCH!
Gamba
flambée

Ossenhaas geserveerd
als Chateaubriand

Zeetong
à la Meunière

Kaaswagen

Geflambeerd fruit met
vanille ijs

Hermitage Salon
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Maak nu uw reservering
www.dutchnoordwijk.nl
+ 31 (0) 71 367 68 54

In gesprek met Bram Mol, samen met
Charles de Boer eigenaar van de
Hotels van Oranje en Beachclub O..
Een interview over de geschiedenis van
het Boulevard Hotel, de opkomst van
de congresindustrie en het verrijzen
van een van de eerste permanente
strandpaviljoens in Noordwijk. In het
kader van de jongste geschiedenis van
Noordwijk als badplaats keren we
terug naar de jaren ’80. Een tijd waarin
de hotels, restaurants en cafés het
in Noordwijk nog weleens moeilijk
hebben. Maar daarnaast is het ook
een tijd waarin enkele ondernemers
de kans aangrijpen om Noordwijk
op de kaart te zetten, zeker op de
internationale congresmarkt.

gasten wisten de weg naar dit etablissement te vinden. Ooit was het hotel als villa
ontstaan: Villa Zeezicht. Een van de eerste
bewoners was de Leidse hoogleraar en historicus P.J. Blok, die al in 1895 wordt genoemd
als inwoner van Noordwijk aan Zee. Eind
jaren twintig wordt het woonhuis omgezet
in een hotel met restaurant. In de jaren ’60
komt er tegen de villa een uitbouw van maar
liefst zestien kamers en gaat het gebouw
langzaam de vorm krijgen van - om in woorden van historicus Peter Mulder te spreken
- een heuse blokkendoos. Deze vorm heeft
het gebouw heden ten dage nog steeds, maar
het is in de jaren ‘90 wel verfraaid met een
nieuwe buitengevel.
Eind jaren ’70 wordt het hotel door de familie
te koop aangeboden. Een ontwikkelaar neemt
het project op zich, maar het is geen gunstige
tijd. De tweede oliecrisis van 1979 zorgt ervoor dat het hotel twee jaar dicht blijft.
Toch blijft het hotel in die jaren niet geheel
leeg. In oktober 1979 verschijnen de eerste
Vietnamese bootvluchtelingen. Door onrust
in Vietnam en de oorlog die in dat jaar is
uitgebroken met Democratisch Kampuchea
(het huidige Cambodja) vluchten veel
»

Op de Noord-Boulevard staat sinds jaar en
dag Hotel De Zeeleeuw, in handen van de
familie van Rijn-Smits. Jarenlang heeft deze
familie het hotel in bezit en veel Duitse
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jonge mensen weg naar de Verenigde Staten,
Canada, Australië en West-Europa. Ook in
Noordwijk worden 120 bootvluchtelingen
opgenomen. De Vietnamezen trekken bij de
lokale bevolking veel bekijks. Soms leidt dit
ook tot kleine conflicten tussen de Vietnamese en de Noordwijkse jeugd.
Nadat de Vietnamezen later elders in het
land onderdak hebben gevonden, heropent
het hotel in het badseizoen van 1981 zijn
deuren, nu onder de naam ‘Boulevard Hotel’. Jan de Boer - in de volksmond ‘Ome Jan’
genoemd - huurt het hotel voor een aantal
jaren. Door middel van diverse advertenties
hoopt hij de toeristen weer naar Noordwijk
te trekken. Hij blaast daarmee het hotel weer
nieuw leven in. Na de crisis is het begin jaren
’80 namelijk niet veel soeps.

De Blauwdotter • nr. 181

Veel panden op de boulevard staan leeg en er
is veel buitenlandse concurrentie. Waarom
naar de Nederlandse kust gaan met het wisselvallige weer als men net zo goed in zonnig
Spanje terecht kan?
Na enkele jaren loopt het contract af en
Charles de Boer - neef van Jan de Boer - en
Bram Mol zijn wel geïnteresseerd om het van
Ome Jan over te nemen. Ze hebben namelijk
besloten om niet in de zaken van hun vaders
te gaan, maar liever samen een eigen zaak
te beginnen. In het najaar van 1984 komt het
Boulevard Hotel te koop te staan en begin
1985 is het in handen van Bram en Charles.
Beginjaren
Het hotel is nu dus in handen, maar er is een
klein probleem; ondanks dat beide heren

ondernemers zijn, hebben ze geen echte
ervaring in de hotellerie. Charles, geboren
in de familie van een supermarktconcern,
raakt op jonge leeftijd via Ome Jan bekend
met Noordwijk - en daardoor ook met het
toerisme. Voor Bram is het allemaal nieuw.
Hij is geboren in een aannemersfamilie en
later werkzaam in de diamanthandel en de
olie-industrie. Twee takken van sport die geheel anders zijn dan de horeca. Toch gaan ze
allebei vol goede moed aan de slag. De eerste
jaren verlopen moeizaam.
In die tijd zijn er eigenlijk twee seizoenen;
het bollenseizoen - het voorjaar van april en
mei, èn het zomerseizoen - het hoogseizoen
in de maanden juli en augustus. Tijdens het
bollenseizoen komen de gasten uit binnenen buitenland om de bollenvelden die in
bloei staan, het Bloemencorso en de Keukenhof te aanschouwen. Er moet door de twee
jonge eigenaars voornamelijk nog op het
zomerseizoen gedraaid worden, waarbij de
Duitse gasten gelukkig de weg naar de badplaats nog weten te vinden. Bram en Charles
kiezen hierbij voor herkenbare en succesvolle
gerechten die zij hun gasten aanbieden: biefstuk en zeetong.
Het is de eerste jaren hard werken en de
gasten moeten bijna naar binnen worden
getrokken om enigszins te kunnen draaien. Maar er wordt ook hard gewerkt aan de
uitstraling van het hotel. De rode bakstenen
gevel wordt wit geverfd. Tevens komen er
vlaggen voor het hotel en wordt er verlichting aangebracht. Beetje bij beetje krijgt het
hotel meer uitstraling. Het idee bestaat om
niet alleen in de zomer te draaien, maar ook
in de winter.
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Het plan is om het restaurant zo goed mogelijk te benutten. In Noordwijk is dit vrij
uniek; de meeste hotels en pensions zijn
’s winters dan gewoon dicht, wachtend op
het nieuwe voorjaar en zomerseizoen. Ook
worden de eerste partijen voor het Boulevard
Hotel binnengehaald. Diverse Noordwijkse
families zoals Van der Lippe en Kapel, weten
de weg te vinden en vieren hun familiefeest
binnen de muren van het hotel. Bram en
Charles halen veel voldoening uit deze tijd.
Normaal gesproken gaan de koks in de winter uit dienst maar nu kunnen deze ook in de
winter blijven werken. Er wordt een Balzaal
aan het hotel toegevoegd; daar worden de
grote feesten en partijen gegeven.
In 1987 is men klaar voor een nieuwe periode
en wordt er een nieuwbouwplan voor het
Boulevard Hotel gemaakt. Er is een grote
uitbreiding gepland met 140 kamers. De
vergunningen zijn binnen en de plannen
worden uitgewerkt. Maar tegen die tijd verschijnt er net naast het Boulevard Hotel een
nieuw hotel: Hotel Oranje. Ondanks deze
concurrentie zijn Bram en Charles hier toch
blij mee.
»
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De Koningin Wilhelmina Boulevard die al
enkele jaren een slechte uitstraling heeft,
wordt langzaam iets opgeknapt. De twee
eigenaars van Hotel Oranje, De Geus en
Kuypers, raken echter al snel in financiële
moeilijkheden met hun onderneming. Op
Kuypers wordt in december 1985 nog een
moordaanslag gepleegd voor zijn huis aan
de Emmaweg in Noordwijk. Hij overleeft het
gelukkig echter wel.
Een nieuwe periode
In 1988 krijgen Bram en Charles te horen dat
het financieel niet goed gaat met hun buren.
Sinds de opening in maart 1987 heeft Hotel
Oranje een schuld opgebouwd van 36 miljoen gulden en in oktober 1988 wordt uitstel
van betaling aangevraagd. Langzaam komt
de gedachte bij Bram en Charles; zetten we
onze eigen nieuwbouwplannen door of proberen we Hotel Oranje te kopen en het hotel
daarmee van een langzame dood te redden?
Er volgen moeizame onderhandelingen.
Onderling gaat het tussen de eigenaren
van Hotel Oranje niet lekker en tevens is
de financiering niet een-twee-drie rond te
krijgen. Begin januari 1989 is de kogel door
de kerk. Hotel Oranje is failliet en binnen het
uur zijn Bram en Charles de nieuwe eigenaren. Voor 19.5 miljoen gulden wordt de onderneming gekocht en een groot deel van de
medewerkers kan daardoor blijven. Hiermee
breekt een nieuwe periode aan voor de twee
ondernemers.
Er volgt een goede wisselwerking tussen
de twee hotels. Het Boulevard Hotel heeft
namelijk relatief veel zalen, maar weinig
hotelkamers. Hotel Oranje heeft veel hotelkamers en verhoudingsgewijs minder zalen.
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Met de opkomst van de congressen is dit
ideaal. Vanaf 1986 wordt hier een begin mee
gemaakt. Arbeidsbureau Amsterdam geeft in
een klein zaaltje van het Boulevard Hotel een
cursus aan werklozen om hen weer in het
arbeidsproces te helpen. Even later volgt RegioBaak, een bedrijf dat cursussen aanbiedt
en vergaderingen organiseert. Ook trainen
zij junioren en het middenmanagement. Al
deze bedrijven weten voor de huur van zalen
en de congressen die daarop volgen de hotels
van Bram en Charles te vinden. En zo groeien kleine cursussen uit tot vergaderingen in
Hotel Oranje, die enkele jaren later dan weer
uitgroeien tot nationale en internationale
congressen.
In januari 1989 worden meteen plannen
gemaakt om Hotel Oranje op enkele punten aan te passen. Het kinderparadijs - een
zwembad voor de allerkleinsten, gelegen
aan de voorzijde van het hotel - wordt
weggehaald. Daarvoor in de plaats komt
Restaurant De Orangerie, dat vandaag de
dag - geheel vernieuwd - nog steeds open is
voor ontbijt, lunch en diner. Een jaar later
ontstaat het plan om een fly-over loopbrug
tussen beide hotels aan te leggen. Het is dan
gemakkelijk voor de congresgangers om
binnendoor van het ene hotel naar het andere te lopen zonder een stap buiten te hoeven
zetten.

Ook wordt aan de verbetering van de onderneming gewerkt. Uit de gehele regio
worden de beste koks en andere vakkundige
medewerkers naar de hotels gehaald. Er
is veel voor over om een goed team neer te
zetten en de kwaliteit te waarborgen. Maar
ondanks de grote stappen is 1990 mede door
de overname, de grote investeringen en het
uitbreken van de Golfoorlog in augustus, wel
een moeilijk jaar. Door dit internationale
conflict komen er weinig internationale gasten richting het hotel. Ook congressen worden als gevolg daarvan bijna niet gehouden.
Gelukkig voor Bram en Charles is de oorlog
in 1991 al snel voorbij, maar de overname,
investeringen en oorlog hebben toen wel hun
impact op het hotel gehad.
Naar een internationaal georiënteerd hotel
Halverwege de jaren ’90 komt Boulevard
Hotel Oranje -zoals de beide ondernemingen
dan worden genoemd- niet alleen regionaal
en nationaal, maar ook internationaal op de
kaart te staan. In die beginjaren reist de sales

director naar de Verenigde Staten af om de
hotels onder de aandacht te brengen en organisaties van intercontinentale congressen
te interesseren voor Noordwijk. Er zit zo’n
groei in dat er in 1993 al studio’s van het
Beach Hotel moeten worden gehuurd om alle
gasten en congresgangers te kunnen onderbrengen. In 1994 is de tijd rijp om ook dit
hotel te kopen waarna de naam Hotels van
Oranje ontstaat. Ook de villa’s op het achterliggende terrein worden aangekocht. Hier
verrijst een parkeerterrein om alle auto’s van
de gasten te kunnen herbergen. Jammerlijk
voor de Noordwijkse historie is hierbij een
groot deel van de daar aanwezige panden
verdwenen. Maar volgens Bram en Charles
was dit niet te voorkomen: ‘No parking, no
business.’
»

Hotel Oranje nog in het oude jasje.
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En Noordwijk kent in die tijd weinig parkeerruimte (en veel autoverkeer). Grote
bedrijven die langskomen zijn onder andere
Shell, Unilever, KLM en Nationale Nederlanden. Maar ook het internationale bedrijfsleven weet de weg naar Noordwijk te vinden.
Er is grote internationale bekendheid en
sales director Jaap Liethof maakt veel reizen
naar de Verenigde Staten. Er is sprake van
internationalisering van het bedrijf. Ook
congressen in China en Azië wil men naar
Noordwijk halen. In het NBTC - Nederlands
Bureau voor Toerisme en Congressen- komt
Noordwijk met betrekking tot de congressen
momenteel op de tweede plek, op nummer
één staat Amsterdam. Tenslotte zijn er ook
goede banden met Engeland, want volgens
Bram is ‘England the gateway to the USA.’
Geen alcohol, geen frites
Een van de meest recente ontwikkelingen
is de komst van een jaarrondpaviljoen, Beachclub O.. De voorgeschiedenis hiervan
begint eigenlijk al met stichting Zeebad. Het
is een stichting die in 1911 wordt opgericht
en in de loop der jaren inhoudelijk erg veranderd, maar waarbij de exploitatie op het
strand altijd een van de leidraden is geweest.
De aandeelhouders zijn voornamelijk eigenaars van hotels, pensions en restaurants in
Noordwijk. Halverwege de jaren ’80 doet het
bestuur van Zeebad het in de ogen van de
gemeente Noordwijk en de aandeelhouders
niet goed. Als gevolg daarvan komt er een
nieuw bestuur mét Bram Mol. Volgens hem
mocht er in de tweede helft van de jaren ’80
niet veel op strand; er mocht geen alcohol
en geen frites worden verkocht, maar het
ging toen voornamelijk om de verhuur van
strandtentjes, stoelen en schermpjes.
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Nieuwe aanwinsten Genootschap Oud Noordwijk
Het Genootschap Oud-Noordwijk heeft recent - door tussenkomst van Jaques Dekker en
mede dankzij een gulle schenking - twee schitterende schilderijen kunnen aanschaffen,
de één (Gezicht op Noordwijk) van de hand van Ludolph Berkemeier (1864-1931), de ander
(Bollenpelsters) van de hand van Leo Klein (von) Diepold (1865-1944).
Beach Club Palm Plaza in de jaren negentig

De consument wil echter steeds meer en
langzaam gaat men in Noordwijk de slag
naar voren maken. Ondanks dat het moeilijk te bewerkstelligen is, wordt er steeds
meer op het strand verkocht qua eten en
drinken. Inmiddels heeft het Noordwijkse
strand diverse mooie en luxe beachclubs en
strandpaviljoens. In 1992 wordt de strandexploitatie geprivatiseerd en kopen Bram en
Charles een paviljoen direct voor hun hotel:
Palm Plaza. Dit strandpaviljoen is nog steeds
seizoensgebonden, maar met de kustversterking in de winter 2007/2008 wordt een
strandpaviljoen dat wel het hele jaar mag
staan realiseerbaar. Met een dijk in de grond
is de weg vrij voor permanente paviljoens.
Voor de Hotels van Oranje is dit extra fijn
gezien de congressen die ook ’s winters
gehouden worden. Beachclub O. is dan een
mooie aanvulling op het aanbod dat Bram en
Charles al jaren in Noordwijk bieden.

En een boekje . . .
In het boekje zijn 49 werken van de schilder
opgenomen, samen met nog ander beeldmateriaal. In totaal 60 spraakmakende illustraties. De van oorsprong Duitse schilder
Ludolph Berkemeier is één van de belangrijkste kunstenaars die in Noordwijk gewoond
en gewerkt heeft. Een aantal van zijn ‘Noordwijkse’ werken is in het museum aan het Jan
Kroonsplein te bewonderen.

Met dank aan Bram Mol en Mariëlle Koper.

Geraadpleegde bronnen en literatuur:
• Leidsch Dagblad, 15-11-1986: ‘Onderzoek naar mislukte huurmoord op
Noordwijkse zakenman zit muurvast’
• De Telegraaf, 05-01-1989: ‘Hotel Oranje failliet en verkocht’
• hetnoordwijkblog.worldpress.com (Peter Mulder)
• noordwijksevillas.blogspot.nl

Jaques Dekker heeft bij gelegenheid van
de verwerving van ‘de Berkemeier’ een
boekje samengesteld over de schilder
Ludolph Berkemeier.

Het Genootschap biedt het boekje aan tegen
de bijzondere prijs van € 4,-. Te koop in
Museum Noordwijk of via een mail aan
algemeen@g-o-n.nl. Bij verzending worden
portokosten doorgerekend).
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De oude werf en de ‘poerelel Ballevoer’
Door Karel Kok †

Het Redershuis met links de oude timmer- annex botenschuur en dezelfde plek anno nu.

‘De Oude Werf en de ‘Poerelel Ballevoer’. Het eerste deel van dit opschrift zal
elke Noordwijker boven de 15 jaar nog begrijpen, want het redershuis dat samen
met de grote timmerschuur ‘de Oude Werf’ vormde, is nog maar tien jaar geleden
gesloopt (in 1968, red.). Het tweede deel van de titel is wat een oude Noordwijker
van de naam ‘Parallelboulevard’ maakte. Diezelfde Parallelboulevard, waarvan
het fraaie redershuis het slachtoffer werd.
Het redershuis wordt in ‘Noordwijks Volksleven’ omstreeks 1955 uitvoerig beschreven
door de stedenbouwkundige Robert Hekker,
die ook een vurig pleidooi hield om het te behouden. Het gebouw, de oude Noorderwerf,
bestond al rond 1450. Op die werf werden
de vissersvaartuigen voor de Noordwijkse
reders gebouwd: bomschuiten, ook wel ‘bommers’ genoemd. Er was ook een zuiderwerf,
maar die werd omstreeks 1850 opgeheven.
Die was gelegen aan de tegenwoordige
Maarten Kruytstraat. In 1869 nam de familie
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heette, heeft tot het laatst in het eeuwenoude
huis gewoond. In de rechter helft woonde
jarenlang de reder Engel Smit. De scheiding
tussen beide woningen werd gevormd door
300 turven tussen dubbele deuren. In het
linkerdeel bevond zich in een achterkamer
een schouw met tegeltableau (voorstellingen
uit de Bijbel) dat nu in Villa Roodkapje, iets
verderop richting de vuurtoren, is ondergebracht.Links van het redershuis was de
houten timmerschuur, waarin de bommen
werden gebouwd. Was de romp van het vaartuig gereed, dan werd deze op houten rollen
met paarden uitgetrokken, waartoe men de
gehele voorgevel moest wegnemen.
Rond de eeuwwisseling is de schuur nog even
gebruikt als noodkerk voor de Gereformeerde
gemeente. Vermoeide vissers plachten wel
eens tijdens de dienst in slaap te vallen op
een stapel netten achter in de schuur. Later
was de schuur onder andere in gebruik bij
reder Willem van Beelen voor het drogen van
ringnetten. Na de oorlog is er nog enige tijd
een pottenbakkerijtje als toeristenattractie in

gevestigd geweest, maar het gebouw raakte
steeds meer in verval.
Gemis aan cultuurbesef
En hiermee komen we aan het gemis aan
cultuurbesef dat de eigenaars van dit pand
en het gemeentebestuur van Noordwijk in
de zestiger jaren kenmerkte: de enige overgebleven werf met bijbehorend woonhuis
(dat in uitstekende staat verkeerde) werden
botweg gesloopt, ondanks alle pogingen
van onder andere het ‘Genootschap Oud
Noordwijk’ om in ieder geval het redershuis
te redden en elders weer op te bouwen om
als museum in te richten. Zeer tegen hun zin
moesten de laatste Van Duyns hun huis verlaten en wat er voor in de plaats is gekomen
toont de foto anno 1976:een straat die tot snel
auto riiden uitnodigt: de ‘poerelel ballevoer’.
Leen van Duin stuitte bij toeval op bovenstaand
artikel van wijlen Karel Kok. In de vorm van een
krantenknipsel van zo’n veertig jaar oud. Het
was waarschijnlijk opgenomen in De Noordwijker
van die dagen.

Van Duyn het bedrijf aan het Noord-end over
van Cornelis van der Schalk, maar dertig jaar
later kwam het definitieve einde van de bommenbouw: loggers en trawlers waren toen al
in aantocht.
Tegeltableau
In 1902 bewoonde Nicolaas van Duyn,
scheepstimmerman bij Taat in Katwijk, de
linkerhelft van het pand. Deze Nicolaas Van
Duyn had vier zoons: Piet, Kees, Maarten en
Dirk. De zoon van Kees, die ook Nicolaas

Tegeltableau boven de schouw in het oude Redershuis
en het interieur van het oude redershuis.

15

De Blauwdotter • Kerst 2017

De Blauwdotter • nr. 181

De Zwarte
Dominee
Door Willem Baalbergen

Lodewijk Ekering was ooit predikant in
Noordwijk aan Zee. In zijn pastorietuin
had hij een mooie toom kippen lopen, die
in een donkere nacht werden gestolen.
In het dorp ging het gerucht dat de
plaatselijke veldwachter, zijn salaris
was niet al te groot, de dader was. Deze
gerechtsdienaar pakte eens Hoesie,
een bekende dorpsfiguur in de kraag
wegens openbare dronkenschap. Deze
protesteerde en riep 'He, he, ken het
niet wat minder, je hebt de kippen van
dominee Ekering niet voor je.'
Gezien predikant
Ekering was maar kort predikant in het
dorp, van 1916 tot 1921, maar wel in een woelige periode. Hij kreeg te maken met vissersschepen die op een mijn liepen waarbij de
opvarenden, ook Noordwijkers, om het leven
kwame. De Spaanse griep maakte tal van
slachtoffers in het dorp en in 1919 kwamen
drie redders bij een ongeval met de reddingsboot om het leven. Ekerings pastoraal optreden en zijn steun voor de achtergebleven
familieleden werden daarbij van alle kanten
geprezen. Ook in sociaal opzicht was hij in
het dorp actief. Zo was hij secretaris van de
Christelijke Schoolverenigingen. Daarnaast
was hij actief op het gebied van de drankbestrijding, zowel plaatselijk als landelijk. Zijn
vertrek naar Amsterdam werd om al die redenen als een groot gemis ervaren.
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Ds. Ekering (omcirkeld)
met o.m. NSB-leider
Anton Mussert, voorste rij,
derde van links.

Intussen zag hij ook nog kans om af te studeren in de rechten.

Biografie over ds. Ekering van
Henk Tijssen: “NSB-Predikant”.

Ook in de hoofdstad was hij een gezien predikant. Hij werd voorzitter van een landelijke jongerenorganisatie en gaf lezingen op
scholen. Hij was een begenadigd redenaar en
hield morgenwijdingen voor de AVRO. In de
crisisjaren leefde hij mee met diegenen die
van een uitkering moesten rondkomen. Zo
schreef hij, met vele anderen, een brief aan
premier Colijn met het voorstel de geldelijke
steun voor werklozen te verhogen. Dat leidde
tot grote verbolgenheid bij de premier die
vond dat een predikant zich niet zou moeten bezighouden met zulke zaken. Bij de
stormramp in Borculo in 1929 startte hij een
landelijke actie voor hulp aan de bevolking.

Paria
Ekering was - zoals veel hervormden - lid van
de Christelijk Historische Unie, maar schoof
geleidelijk op naar rechts. Zo werd hij in 1936
lid van de N.S.B. Kennelijk een gematigd lid,
want bij een feestje van de AVRO, waar hij
zo’n tien jaar actief was, zat een joodse kennis van hem in het jubileumcomité. Het veranderde allemaal, toen hij vanaf 1939 lid werd
van de Amsterdamse gemeenteraad. Hij ging
zich toeleggen op kerkdiensten speciaal voor
nationaalsocialisten, bevestigde hun huwelijken en deed een oproep aan jongeren om
zich vooral voor het oostfront aan te melden.
Zijn zoon Willem gaf daarbij het ‘goede’
voorbeeld (en sneuvelde in 1945).
Ekering ging redevoeringen voor de NSB in
het land houden, zoals in 1943 in Rijnsburg,
een centrum van verzet in de oorlogsjaren.
Hij trok er dan ook weinig bezoekers. Opmerkelijk was zijn hechte vriendschap met

Mussert, ze kwamen zelfs op elkaars verjaardagen. In de kerkelijke wereld kwam hij
meer en meer aan de kant te staan. Uiteindelijk werd hij in die kringen simpelweg als
paria beschouwd en ook zo behandeld.
Na de bevrijding werd Ekering gearresteerd
en veroordeeld tot vier jaar internering. Bij
zijn proces is hij van verraad beticht, maar
die beschuldiging werd ontkracht. Eerder
zou hij juist bij de bezetter gepleit hebben
voor zijn collega-predikanten. Toch werd hij
uit zijn ambt gezet.
Na zijn internering was hij ambteloos burger
tot hij in 1953 zijn werk als predikant weer
mocht opnemen. Na een verkeerde keuze in
zijn leven nam hij tot zijn dood in 1964 op positieve wijze weer deel aan de gemeenschap.
Over Noordwijk zou hij op latere leeftijd nog
hebben gezegd: “Mijn beste gemeente; ik had
haar nooit moeten verlaten.” Misschien besefte
hij wel met spijt dat de wereld er voor hem
heel anders - beter - had uitgezien, als hij in
Noordwijk gebleven was.
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sport
Dit alles voor jongeren in verschillende leeftijdscategorieën, maar ook voor volwassenen. Met voor de meisjes minder spannend
klinkende activiteiten als draad in de naald
steken, draadjes knippen en turfrapen.

Driebeenlopen
en Turfrapen in
Noordwijk
Door Jan Luitzen

Op 31 augustus 1898 vond de inhuldiging
plaats van Wilhelmina als Koningin
der Nederlanden. De inhuldiging
was het startsein voor een grootse
landelijke viering, met onder meer
sportmanifestaties en talloze
lokale feesthappenings, waarbij de
volksspelen doorgaans een hoogtepunt
waren. Noordwijk liet zich daarbij
van zijn beste kant zien. In de duinen
stonden onder meer mastklimmen en
boegsprietlopen op het programma.
Vrouwen en meisjes mochten
garenwinden en boezelaarstrikken.
In de aanloop naar de kroningsfeesten in
Nederland en in de overzeese koloniën was
in de eerste helft van augustus 1898 een
boekje verschenen onder de titel Volksfeesten
en volksoefeningen, geschreven door ene
S. van Aken, gymnastiekdocent aan het
Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.
Samen met een aantal stadgenoten had hij
een paar jaar daarvoor in opdracht van de
Rotterdamse gemeenteraad een onderzoek
gedaan naar het verloop van kermissen en
volksfeesten. Vooral op basis van zijn eerdere
ervaringen bij gymnastiekfeesten in Zwitserland, Duitsland en Nederland had
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De jury bezig bij het turfrapen.

hij aan de gemeente voorstellen gedaan om
de bestaande volksfeesten georganiseerder
en doordachter vorm te geven en vooral ook
‘een waardiger, aantrekkelijker en meer opvoedend
karakter te geven’, ter vermijding van een ‘drinkende en schreeuwende, doelloos voortgezweepte
menigte, waarvan het eentonige gejoel slechts
afgewisseld wordt door een marktschreeuwer of
draaiorgel’.

Zoals gezegd: Noordwijk liet zich in dit
nationale feestgewoel nadrukkelijk gelden.
De festiviteiten in de badplaats werden uitvoerig beschreven in een ongepubliceerd
gebleven losbladige manuscript Gedenkboek
der Inhuldigingsfeesten te Noordwijk dat dorpschroniqueur Jan Kloos in 1898 had samengesteld, inclusief een aantal prachtige foto’s.
In Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee
ging het kroningsfeest aan de vooravond van
Wilhelmina’s verjaardag van start met de
uitreiking van een feestgave, bestaande uit

vlees, ‘aan hen die zich daartoe bij de SubCommissie hebben aangemeld’. Dat waren de
‘minderbedeelden van onzen plaatsgenooten,
zoodat ieder dus op den dag dat H.M. de
Regeering aanvaardt, een stuk vleesch op tafel
kan hebben’. De Sub-Commissie voor de feestgave was zelf nogal content over de nog te
slachten twee koeien die voor dat doel waren
aangekocht: ‘Het leken ons prachtstukken, die
een lekker stuk vleesch zullen verschaffen.’
Overigens kregen de ingezetenen van
Noordwijk via een circulaire op het hart
gedrukt dat het vooral een waardige viering
moest worden. Volgens het organisatiecomité waren er helaas nog veel te veel mensen
‘die de dwaze leer zijn toegedaan dat geen vreugde,
geen pleizier, geen genot denkbaar is zonder
alcohol’. Wenselijk zou dus zijn ‘dat onze
»

Mastklimmen in de duinen van Noordwijk, als onderdeel van de volksspelen
op 13 september 1898. De paal is met groene zeep ingesmeerd en aan de
uitstekende staken in de topring hangen nog een paar prijsjes. Bron: Kloos,
J. Gedenkboek der Inhuldigingsfeesten te Noordwijk. Noordwijk: 1898.
Ongepubliceerd, aanwezig in het Archief Kloos in het Museum Noordwijk.

De festiviteiten in Noordwijk
Uit krantenverslagen rond de inhuldigingsfeesten valt af te leiden dat Van Akens naslagwerkje als blauwdruk-in-grote-lijnen
werd gebruikt voor de opzet en invulling
van de ruim 440 ‘kroningsfeestvieringen’,
waarbij de details werden aangepast aan de
plaatselijke gewoontes en voorkeuren. Zo
vonden overal in het land activiteiten plaats
als touwtrekken en hardlopen met hindernissen, tonnetje kruien en tobbesteken en
vogelschieten en varkensvangen.
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herbergiers op de Nationale Feestdagen geen
sterke dranken wilden schenken, maar slechts
bier en gazeuse dranken: men zou dan waarschijnlijk niet het ellendige gezicht te verdragen
hebben van het galmen van schoone vaderlandsche liederen uit dronkemanskeelen’.
Feestviering in twee etappes
De eigenlijke feestviering in Noordwijk
was over twee dagen opgesplitst. Woensdag
31 augustus speelde de fanfare St. Jeroen
koraalmuziek van de toren, werden de
klokken geluid en vonden in alle kerken
‘godsdienstoefeningen’ plaats. ’s Middags
stond in het teken van de plusminus 640
schoolkinderen die allen op het Lindenplein
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opgesteld werden om een aantal liederen
ten gehore te brengen, begeleid door de St.
Jeroen fanfare. Daarna gingen de kinderen
in een optocht naar een terrein tussen de
duinen dat geprepareerd was voor de wedstrijden voor de leerlingen van de derde
en hogere klassen. Op het programma
stonden onder meer haltersrapen, hink- en
duwkamp, blaasslaan en zaklopen. Meisjes
konden prijsjestrekken, blokjesrapen en een
elastieken bal overbrengen op een omgekeerd bord. En voor de hele kleintjes was er
een poppenkast.
Pas twee weken later, op dinsdag 13 september, werd het kroningsfeest voortgezet, nu
voor de volwassenen.

Hoogtepunt van de morgen was een ‘Optocht
van Vertegenwoordigers van Vakken, Bedrijven, Vereenigingen enz. enz.’. In de middag
waren er weer volksspelen, die eveneens
gehouden werden ‘op de terreinen der Noordwijksche Duin-Exploitatie-Maatschappij’. Die
terreinen bestonden in feite uit twee partijen duingrond, ter weerszijde van het dorp
Noordwijk aan Zee. Dat was sportief gebied
aan zee in spe, want in 1908 liet de Noordwijksche Sportvereeniging daar een zestal
lawntennisbanen aanleggen.
Scheiding mannen en vrouwen
Ook in de Noordwijkse duinen was er een
scheiding in volksspelen voor het mannelijk en vrouwelijk deel van de bevolking.
Jongens en mannen konden mastklimmen,
boegsprietlopen, driebeenlopen en zaklopen,
meisjes en vrouwen hielden zich bezig met
turfrapen, boezelaarstrikken en garenwinden. Volgens Van Aken in zijn Volksfeesten en
volksoefeningen was het lopen op een evenwichtsbalk (boegspriet), evenals het mastklimmen, waarschijnlijk ‘uit de practijk van het
zeemansleven op het feestterrein (…) overgebracht’.
Hij had deze activiteit slechts eenmaal bij
een volksfeest op een werkelijke boegspriet
uitgevoerd zien worden.
‘De boegspriet van een tjalk was horizontaal
gelegd, met zeep besmeerd en aan het uiteinde
van vlaggetjes voorzien. De deelnemers, die allen
goed zwemmen konden, waren gekleed in linnen
pantalon, boezeroen en pantoffels van zeildoek.
By het verliezen van het evenwicht, tuimelden ze
in het water.’

De optocht van de ambachten: Noordwijkse bakkers met leden van het feestcomité.
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Dat was een geestig schouwspel natuurlijk,
vooral voor het toekijkende publiek. Net zo’n

Verkoop van versnaperingen tussen de feestelijkheden door.

grote amusementswaarde had het driebeenlopen, al was het maar vanwege het duinzand als extra handicap: ‘Van twee naast elkaar
geplaatste loopers, die ongeveer van dezelfde lengte
moeten zijn, worden de binnenste beenen boven
de enkels en boven de knieën te zamen gebonden,
zoodat deze beenen slechts tegelijk kunnen bewogen worden. Zij houden elkaar met de binnenste
armen om den hals vast. Het is wenschelijk, dat
de loopers zich twee aan twee eenige weken te
voren met elkaar verstaan en oefenen. Als ze goed
geoefend zijn, kan de baan 75 M. lang genomen
worden; anders moet ze korter zijn.’
Aan het eind van de middag was er in de
Voorstraat in Noordwijk Binnen nog een
ringrijderij met ‘paard en tilbury’ voor paren,
met prijzen die vooral door de lokale paardenhandel gesponsord waren: rijtuig»
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Een van de eerste tennisvelden nabij Huis ter Duin.

lantaarns, een stel leidsels, paardentuig,
een boekentafeltje, een hoofdstel, un pièce
de melieu, een zweep, een paardendeken,
een beschilderd wandbord en sigaren. De
‘eereprijs’ was aangeboden door ‘graaf Van
Limburg Stirum Noordwijk’: een regulateurklok (een wandklok met slinger). De
desinteresse in de vrouwelijke deelname
kwam tot uiting in deze zin: ‘De uitslag van
den gehouden wedstrijd in het ringrijden was
als volgt (de dames-ringsteeksters mogen het ons
vergeven, dat wij kortheidshalve alleen de namen
vermelden der mannelijke deelnemers).’
Middeleeuwse taferelen
Ongetwijfeld moet men zich in Noordwijk
geamuseerd hebben bij de inhuldigingsfees-
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ten. En de oproep om de feesten waardig en
kalm te vieren was niet aan dovemansoren
gericht. De Leidsche Courant schreef tenminste dat het er in Noordwijk misschien
wel té kalm was toegegaan. Maar intussen
was in Nederland de discussie over de volksspelen al losgebarsten: in Het Sportblad van
22 september 1898 verscheen onder de titel
‘Van de zijgrenzen’ deze stevige tirade:
‘De lust tot en de belangstelling in het voetbal in
alle kringen op te wekken is de schoone taak van
den N.V.B., het peil van onze volksvermaken te
doen rijzen en den dood te doen aan middeleeuwsche, kermisachtige genietingen als boegsprietloopen, mastklimmen en dergelijke, die onder den
naam van “volksspelen” door kronings- of andere

comités het volk worden aangeboden.’ Ook de Voetbalalmanak 1898-1899 ging los op de volksspelen:
‘Intusschen wordt het tijd, dat onze z.g. volksspelen eens een beetje beschaafder worden. Het is vernederend om arme menschen tot amusement en bespotting van anderen ter wille van een horloge, spek of geld,
te doen kruipen door tonnen, onder zeilen door, in met zeep besmeerde masten, of stroop te laten likken.
Het doet denken aan de middeleeuwen. (…) Het zijn geen volksspelen. Ons volk heeft haast geen spelen,
behalve het kaatsen, kolven en boogschieten.’
Dit artikel is op een enkel onderdeel bewerkt, overgenomen uit “De Sportwereld, Geschiedenis en Achtergronden van de Sport”,
nummers 77/78, 2016. Met dank aan auteur Jan Luitzen. Voor informatie over “De Sportwereld”: https://www.desportwereld.nl.
Noten:
1] Z ie bijvoorbeeld De Gooi- en Eemlander (3 en 9 september 1898): 3 en 1, Leeuwarder Courant (8 september 1898): 1 en De Graafschap-bode (3 september
1898): 2.
2] Kloos, Gedenkboek der Inhuldigingsfeesten te Noordwijk. Noordwijk, 1898.
3] Kloos, Gedenkboek.
4] Z ie voor de geschiedenis van het ontwikkelen van Noordwijk aan Zee tot een badplaats, inclusief de rol voor sport, bijvoorbeeld http://www.
hugovandermolen.nl/scripophily/textsVVOF-periodiek/BADPLAATS%20NOORDWIJK%20AAN%20ZEE.pdf. Een interessante rol daarbij speelde
Jan Alle Bientjes, over wie Jan Luitzen en Wim Zonneveld in de SPORTWERELD nr. 71 (2014: 31-40) het artikel ‘Weg met die “eenzijdige gestesdressuur”’
schreven.
5] ‘Van de zijgrenzen.’ Het Sportblad 6, nr. 38 (22 september 1898): 3.
6] Voetbal-Almanak 1898-1899. Amsterdam: Nederlandsche Voetbalbond, 1898, 54-55.
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Sporen van en
naar Noordwijk
Door Peter Mulder

Al in 1860 woedde er in deze dreven
een heftig debat over gewenste nieuwe
spoorverbindingen: de lijn AmsterdamHaarlem-Leiden-Den Haag-RotterdamUtrecht was al volop in gebruik. Maar
toen er plannen werden gesmeed om
ook een directe lijn aan te leggen van
Den Haag naar Gouda en verder, kwam
men in de regio-Leiden direct in actie.
Als Scheveningen een aansluiting kreeg op
de lijnen naar Utrecht en zelfs verder, genoot
die vissersplaats wel een aanmerkelijk distributievoordeel boven andere vissersplaatsen
als Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Dat
voordeel moest ook de andere plaatsen ten
goede komen. Vandaar de plannen voor het
doortrekken van het Rijnspoor van Leiden
naar Woerden, waar dan vervolgens aansluiting kon worden gevonden op de doorgaande lijnen richting het oosten. Een soort van
Rijn-Gouwelijn avant-la-lettre. Het zou er
allemaal niet van komen. Blijkbaar was het in
1860 allemaal te begrotelijk en het ‘Rijnspoor’
van Leiden naar Woerden (en door naar
Utrecht) zou pas veel later worden aangelegd
(1878). Toen was de ‘Goudse Lijn’ vanuit Den
Haag al bijna 10 jaar in gebruik. Noordwijk
moest zich vooralsnog tevreden stellen met
een stoomtram naar Leiden, een lijn die in
1885 geopend werd en - later geëlektrificeerd
- door zou boemelen tot 1960. Dat was
allemaal een beetje behelpen, ofschoon
wel gezegd en geschreven mag worden

24

Situatiekaart met ontwerp voor een spoor- en
tramverbinding door Ir. A.J. Krieger.

dat Noordwijk met de komst van de tram
tenminste enigszins uit een zelfverkozen
isolement werd gehaald. Dat mocht ook wel
met alle ambities die de gemeente opeens
gekregen had om uit te groeien tot een internationale badplaats. Voor minder deed men
het niet.
De Plannen van Krieger
Ir. A.J. Krieger uit Soest ontwierp aan het
begin van de vorige eeuw diverse spoor- en
tramlijnen in Nederland. Gevraagd en ongevraagd, daar deed hij niet moeilijk over.
Hij vroeg concessie voor die lijnen aan om
die concessie vervolgens weer over te dragen
aan een daarvoor opgerichte maatschappij,
waar hij zelf ook nog eens een vinger in de
pap had.

Een projectontwikkelaar avant-la-lettre.
Krieger was eerder al aan het stoeien geweest met een tramlijn vanuit Den Haag
naar Katwijk via Wassenaar, die grosso
modo langs de duinen moest lopen en dwars
door de Kieviet. Daar kreeg hij in ieder geval
in Wassenaar niet de handen voor op elkaar.
Wassenaar hechtte meer aan een tramlijn
die langs de Leidschestraatweg, de latere
A44, zou lopen, maar dat vond Krieger weer
een onzalig plan. Dat zou in feite neerkomen
op een uitbreiding van het bestaande HTMnet en Krieger koesterde een groter visioen.
In dat beeld paste het om een lange spoorbaan aan te leggen met ruime bochten,
waarlangs ook groter (trein-) materieel zou
kunnen rijden. Om steun te zoeken voor die
plannen kwam hij in 1917 met het idee om de
door hem ontworpen lijn verder door te trekken naar Noordwijk met een eigen station
halverwege de Nieuwe Zeeweg. Vervolgens
zou de lijn afbuigen richting Noordwijkerhoek, vanwaar aansluiting gevonden zou
kunnen worden op de bestaande lijn richting
Piet Gijzenbrug en verder richting Haarlem en Amsterdam. In een wat flemerige
brief aan het de Noordwijkse gemeenteraad
schreef hij op 15 juni 1917 “dat eene doorgaande

spoorwegverbinding in de eerste plaats met
Amsterdam van groot gewicht voor de toeneming
der belangrijkheid Uwer badplaats zal blijken,
die door dit plan ook meer rechtstreeks met de
groote plaatsen in N-Holland verbonden zal
worden. Door deze voorstellen zal ook eene onmiddellijke spoorweggemeenschap van Noordwijk met
het zuiden mogelijk kunnen worden. Ondernemingsgeest, welstand en geschikte toeneming der
bevolking zal (sic!) door een en ander ten Uwent
stellig worden bevorderd.”
Krieger verzocht de Noordwijkse gemeenteraad om met hem mee te willen denken. Het
waren allemaal nog voorlopige plannen, die
verdere uitwerking vereisten en er zou zeker
ook nog aandacht worden gegeven aan specifieke eisen van Noordwijkse zijde, als die
er al waren. Maar die eisen waren er niet. Er
was eigenlijk helemaal geen aandacht voor
de - in retrospectief - toch visionaire plannen van Krieger. Noordwijk zou het tot 1960
moeten doen met een tramlijn naar Leiden.
Rechtstreekse verbindingen met het Noorden en het Zuiden zouden vooralsnog (en
tot op de dag van vandaag) plaatsvinden via
busverbindingen, die ook andere dorpen aan
moesten doen via slingerende wegen.
»

Uitsnede situatiekaart met een gepland station aan de Nieuwe Zeeweg.
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Tropisch Noordwijk
Door Jeroen Verhoog

Randstadrail die misschien nog eens naar Noorwijk gaat..

Met het verdwijnen van de Blauwe Tram
naar Leiden in 1960 moest ook in oostelijke
richting voortaan de bus worden genomen.
RijnGouwelijn-West
De Blauwe Tram was nog niet verdwenen
of men begon zich al weer te buigen over
herstel van een tramspoor in de regio Katwijk/Noordwijk. Meest serieus werden
die plannen eind 1980 toen de provincie
Zuid-Holland zich sterk begon te maken
voor de zogenoemde ‘RijnGouwelijn, die nu
niet meer ‘tramlijn’ mocht heten, maar ‘lightrail-verbinding’. De ‘RGL’ zou zich vanuit
Gouda en Alphen dwars door Leiden een weg
moeten banen naar Katwijk en Noordwijk.
In sommige varianten kwamen daar dan ook
nog noord-zuid verbindingen bij richting
Den Haag en Wassenaar door uitbreiding
van Randstadrail. Maar de protesten tegen
de RGL waren heftig. Ook in Noordwijk was
de weerstand groot, zij het niet altijd even
beredeneerd. In eerste instantie vond men in
Noordwijk dat een lightrailverbinding vanuit Leiden wel bij de ESTEC kon ophouden.
Later werd men iets toegeeflijker: een verbinding onderlangs Noordwijk Binnen via
de Nieuwe Offemweg kon nog net, maar dan
moesten de voertuigen weer snel richting
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Voorhout verdwijnen. Geen serieuze voorstellen natuurlijk.
Toekomst
Rijk en provincie hadden het intussen wel
gehad met alle bestuurlijk gesteggel. In 2009
kwam er nieuw rijksgeld voor de ‘RGL-West’,
maar in die plannen kwam Noordwijk al niet
meer voor. Toen aanvullende financiering
uitbleef en het de provincie helemaal boven
de pet ging, werden de plannen voor de
RijnGouwelijn als geheel in 2012 simpelweg
geschrapt. Sindsdien wordt gewerkt aan
verbetering van (snelle) buslijnen van R-Net,
onder meer tussen Noordwijk en Den Haag
en Noordwijk-Schiphol/Amsterdam. Of dat
allemaal genoeg zal zijn om toekomstige
vervoersstromen op te vangen is de vraag. De
voorspellingen duiden op grote verkeersinfarcten in de Randstad tussen nu en twintig
jaar. En daarom ook op een schreeuwende
behoefte aan goed openbaar vervoer. Het
gedachtengoed van A.J. Krieger, 100 jaar
geleden geschetst in een brief aan de Noordwijkse Gemeenteraad, is in deze context nog
steeds een prikkelend verhaal. Misschien dat
we die brief maar weer eens uit de archieven
moeten opduiken en de plannen weer eens
moeten afstoffen.

Noordwijk is niet alleen; er
bestaan soortgenoten. Bij de meeste
Noordwijkers is wel bekend dat er
een dorpje Noordwijk in Groningen
is. Minder bekend wellicht zijn de
Brusselse zakenwijk Noordwijk en de
Drentse buurtschap Noordwijk in de
gemeente De Wolden, één kilometer
van het dorp de Wijk. Deze buurtschap
heeft zijn naam te danken aan de
ligging ten noorden van de Wijk.
Noordwijk is ook de naam van een
voormalig kasteel bij Langbroek in
gemeente Wijk bij Duurstede.
In de zeventiende eeuw stichten de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en
West-Indische Compagnie (WIC) een flink
koloniaal imperium. Er worden heel wat forten en nederzettingen opgericht die natuurlijk allemaal een naam moeten hebben. Vaak
wordt er teruggegrepen op plaatsnamen uit
het vaderland, soms voorafgegaan door het
voorvoegsel ‘Nieuw-‘. Bekendste voorbeeld
is natuurlijk Nieuw-Amsterdam, later omgedoopt tot New York. Een Nieuw-Noordwijk
bestaat niet, maar er zijn wel enkele ‘Overzeese Noordwijken’ bekend. Zo is er bij Johannesburg een voorstadje met de naam Noordwyk. En wat wellicht niemand weet is dat het
bekende Greenwich Village op Manhattan
in New York ooit Noortwijck heette. Amerikaans Noortwijck wordt in 1629 gesticht als
tabaksplantage van WIC-functionaris Wouter van Twiller. Het staat later ook wel bekend

Oude kaart van Batavia met het stadsdeel Noordwijk
omcirkeld

als Groenwijck, onder de Engelsen verbasterd tot Greenwich. Nog minder bekend is
Noordwijk in Jakarta. Schrijver dezes was
nogal verrast toen hij tijdens een rondreis
door Indonesië in 1988 in de Jalan (=straat)
Noordwijk terecht kwam. Midden in Jakarta.
Tropisch Noordwijk. Hoe zit dat?
Fort Noortwijck
In 1619 verwoest de VOC, tijdens een conflict
met de Engelsen en de Jakatranen het stadje
Jayacarta op Java - waar de VOC een tot fort
uitgebouwd pakhuis bezit - en sticht er
op de puinhopen Batavia. Batavia ontwikkelt
zich tot een flinke stad en fungeert sinds
1619 als stapelplaats en bestuurscentrum van
de VOC. Omdat Batavia aanvankelijk kwetsbaar is vanwege de omringende vijandige
Javaanse vorstendommen Mataram en
Banten, worden rond de stad diverse forten
en schansen gebouwd (Jacatra, Meester
Cornelis, Rijswijck en Vijfhoeck).
»
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ting van ongeveer 25 man om het vee op het
Paviljoensveld te bewaken tegen rondtrekkende Bantammers. Het fortje was zeer klein
en mat geen 25 meter van de ingang tot de
oostercourtine (zandwal).

Plattegrond van het oude Fort Noortwijck

In 1657 besluit het bestuur om verder naar het
zuiden een nieuwe versterking te bouwen.
In het dagregister van Batavia staat op
20 februari 1657: “Is in de Indische vergaderinge
goetgevonden tot bevrijdingh van ’t groff vee dat,
vermits het goede geweijde langs de riviere van
Jaccatras oostcandt tot in ’t Pavilionsvelt toe gaen
grasen ende althans, vermits in de regentijt sij,
wel van de Bantamse Javanen schijnen verseeckert
te weijden, maer bij den aenstaenden droogen
tijt, de Javanen staende weder te comen end eop
dit territoir naer haer appeteijt te domineeren,
buijten ’t bereijck en de sicht onser fortressen niet
langh verseeckert veel min beschermt soude connen
blijven, is dan vastgestelt een bequame vestinge
ofte wachthuis te doen leggen in voorschreven velt
beoosten de rivier,...”
Kortom, er verrijst een bescheiden fort met
bastions, acht kanonnen en een kleine bezet-
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Op 9 maart, als het fortje gereed is, krijgt het
de naam Noortwijck. Ongetwijfeld genoemd
naar ons Noordwijk; een nabijgelegen fort
heeft bijvoorbeeld de naam Rijswijk.
Mogelijk is er een verband met VOC-dienaar Pieter van den Broecke, in de jaren
dertig van de zeventiende eeuw inwoner van
Noordwijk en in 1619 korte tijd bevelhebber
van de VOC-handelspost in Jayacarta. Hij
overlijdt echter al in 1640 in de buurt van
Malakka, maar Paulus van den Broecke,
een zoon of broer van hem blijft in Indië
plakken als perkenier op Banda.
Zijn nakomelingen wonen er nog. Als fort
verliest Noortwijck al snel zijn functie als de
omgeving van Batavia en de rest van Java onder het gezag van de VOC worden gebracht.
In 1697 wordt het geschut verwijderd. In 1770
wonen er nog maar vijf manschappen die
zorgen voor de bediening van de sluis in de
Groote Rivier.
De wijk Noordwijk
Gouverneur-generaal Herman Willem
Daendels (1808-1811) laat het fort in 1809
afbreken. Onder zijn bewind wordt het
regeringscentrum verplaatst naar het ten
Zuiden van het oude Batavia gelegen
Weltevreden, en verrijst een nieuw stadscentrum rond het Koningsplein en Waterlooplein. Een wijk en straat (langs de Nieuwe
Vaart) ten noorden van het Koningsplein
krijgt, vanwege de locatie van het voormalige
fort aldaar, de naam Noordwijk.

Het is, net als Weltevreden, een chique wijk
waar voornamelijk Europeanen wonen.
De Jalan Noordwijk en enkele genummerde
dwarsstraten, zouden hun oude, ons Noordwijkers zo vertrouwd in de oren klinkende
naam nog lang behouden, maar op enig
moment is de naam gewijzigd in Jalan Ir. H.
Juanda, vernoemd naar een voormalige premier van Indonesië.
Op een moderne kaart van Jakarta bevindt
fort Noortwijck zich ongeveer op de locatie
van busstation Juanda. Er zijn geen zichtbare overblijfselen van het fort, maar de ooit

door de manschappen van het fort bediende
sluis (Pintu Air) schijnt nog aanwezig en in
gebruik te zijn.
Overigens kwam ondergetekende tijdens
zijn Indonesiëreis in 1988 op zoek naar slaapgelegenheid terecht in de Jalan Jaksa in Hostel Norbek “Noordwijk”, net ten zuiden van
het oude Koningsplein. Ongetwijfeld vernoemd naar het vlakbij gelegen Noordwijk.
Norbek is overigens hetzelfde als Noordwijk,
maar dan op zijn Maleis uitgesproken. Dit
Hostel Norbek bestaat nog steeds. Het laatste restje tropisch Noordwijk.

Meer lezen:
• Peter Mulder heeft op zijn blog (https://hetnoordwijkblog.wordpress.com)
meerdere keren prachtige foto’s geplaats van het Indische Noordwijk.
• Adolf Heuken, Historical Sites of Jakarta (Jakarta 1982).
• Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter
plaetse als over geheel Nederlandts-India Anno 1656-1657 (‘s-Gravenhage
1904).

Boven:
Fort Noordwijck in 1752.
Boven rechts:
Hostel Norbek / Noordwijk in het huidige Jakarta aan de
Jalan Jaksa.
Midden rechts:
Sfeerimpressies van Bataviaans Noordwijk.
Onder rechts:
Het gebouw van de Nillmij van 1859 in Noordwijk-Batavia.
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Gedoe om reclame-uitingen
Door Michel van Dam

Vroeger, toen het vissersdorp nog gewoon een vissersdorp was, wist iedereen
wel waar 'ie wat moest halen. Het dorp was klein, de mensen kenden elkaar.
Echte winkels, zoals wij die kennen, waren er nog niet. De "winkels" bevonden
zich gewoon bij mensen thuis. Maar toen steeds meer badgasten het dorp
bezochten werd het belangrijk om te laten te zien wat er te koop was en om je te
onderscheiden.
Op en aan de gevels werden diverse reclameuitingen aangebracht, in de vorm van schilderingen of borden, die op vele historische
foto's te nog terug te zien zijn. Eerst waren
de schilderingen nog klein en bescheiden,
maar gaandeweg werden hele gevels uitbundig vol geschilderd met allerhande aanprijzingen. Dit tot groot ongenoegen van het
gemeentebestuur dat de ‘Parel van de Noordzeekust’ al zag vergrauwen tot een ordinaire
straatknikker.
De maat vol
In 1933 was de maat vol en wilde men paal
en perk stellen aan de reclame-uitingen. Het
bestuur voelde zich gesteund door een provinciale verordening die twintig jaar eerder
al was afgekondigd “[...] tot het weren van ontsierende reclame in de Provincie Zuid-Holland.”
Maar deze verordening gold alleen voor
het platteland van de provincie. Evengoed
stond in de Algemene Politieverordening
wel beschreven dat het niet was toegestaan
om zonder vergunning “[...] voorwerpen in,
op, aan of over den openbaren weg te plaatsen, te
hangen, vast te hechten of te doen blijven.” Maar
de handige ondernemers omzeilden deze
vergunningsplicht
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Boven:
Het Palaceplein even voor WOII, volle gevels.
Rechts:
Het Palaceplein rond 1950, reclame-uitingen te over.

door reclameborden op het eigen erf te
plaatsen, of als schildering op schuttingen
en muren aan te brengen. Daarover werd in
beide verordeningen namelijk niets gezegd.
Er werd dus handig gebruik gemaakt van
dit soort van mazen in de wet. Het gemeentebestuur had natuurlijk wel in de gaten dat
reclame van levensbelang was voor de lokale
middenstand, en dus van belang voor het
hele dorp. Ze stelden dan ook dat alleen de
‘ontsierende’ reclames verboden werden.
Waar de grens lag tussen ‘acceptabel’ en
‘ontsierend’ werd niet precies vermeld. Maar
zolang reclame niet op of aan het gebouw bevestigd was en niet vanaf de openbare weg of
het strand zichtbaar, kwam men ermee weg.
Boven:
Het Palaceplein aan het begin van de twintigste eeuw.
Onder:
Het Palaceplein na 1912, diverse aanprijzingen op de gevels.
Maar, nog relatief bescheiden.

Voor reclameborden die geen grotere oppervlakte hadden dan 50x50 cm hoefde
geen vergunning te worden aangevraagd.
Reclame die al was aangebracht vóórdat de

verordening in werking trad moest binnen
een maand worden aangemeld bij het College van Burgemeester en Wethouders, "[...]
onder nauwkeurige vermelding van de plaats der
reclame." Historische foto's laten zien dat na
de jaren '30 wel één en ander veranderde,
maar op de jaren '30 volgde de Tweede Wereldoorlog. En de aard van het toerisme in de
badplaats kantelde in de naoorlogse tijd volledig. De chique badgasten verdwenen, het
"volk" nam de badplaats over. Met luidruchtig vermaak, patatzaken, discotheken en wat
al niet meer. De gevelreclames evolueerden
mee met deze ontwikkeling
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in beeld

Een Noordwijker
voor het voetlicht:
Paul Harland
Door Jeroen Verhoog

In Nederland bestaan vele literaire
prijzen, sommige algemeen, andere
voor een bepaald genre. De bekendste
en oudste prijs voor het fantastische
genre (sciencefiction, fantasy en
horror) is de Harland Award, die
sinds 1976 (aanvankelijk als de King
Kong Award) wordt uitgereikt, eerst
alleen voor korte verhalen, maar
tegenwoordig ook voor romans. Wat
weinig Noordwijkers zullen weten
is dat de Harland Award is genoemd
naar plaatsgenoot Paul Harland
(schrijversnaam van John Smit).

Het gezin Smit bij hun huis in de Gladiolusstraat.

Noordwijkse jaren
Paul Harland wordt geboren aan de Offemweg in Noordwijk Binnen op 15 april 1960 als
Jeroen Johannes Smit, roepnaam John, vernoemd naar zijn grootvader van vaders kant.
Hij is het eerste kind van Theodorus Petrus
Smit en Antonia Catharina Vermeulen.
Drie jaar later wordt er een zusje geboren:
Marion.

mooier vindt en voortaan ook zo genoemd
wil worden. In Noordwijk luk dat nog niet
echt - de andere gezinsleden kunnen er maar
moeilijk aan wennen - maar als hij het huis
uit gaat, laat hij zich in schrijverskringen
Paul Harland noemen. Waarschijnlijk omdat
hij dat gewoon een mooie naam vindt. In het
gewone leven gaat hij dus als Paul Smit door
het leven, maar als Paul Harland zal hij bekendheid en faam verwerven als schrijver.

De twee kinderen Smit zijn niet tevreden
over hun voornamen. Zus Marion verandert
haar naam rond haar zeventiende in Tom,
terwijl John Smit de naam Paul eigenlijk veel

Paul Harlands vader verdient aanvankelijk
de kost als landarbeider. Hij is een eersteklas
ziekzoeker in de bloembollenteelt. Op latere
leeftijd verruilt hij de bollenteelt voor de
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Hoogovens waar hij tot zijn pensionering
in de drieploegendienst zijn brood verdient.
Pauls moeder is huisvrouw. In de loop der
jaren verhuist het gezin Smit van de Offemweg naar de Gladiolusstraat. Daarvandaan
naar ’t Joostje en vervolgens naar de nabijgelegen Egmonderstraat. Paul Harland kleutert
in de Geertruida kleuterschool en vervolgt
zijn schoolcarrière aan de Wilhelmina lagere school in de De la Bassecour Caanstraat.
Vervolgens gaat hij naar de havo in Katwijk.
Na de havo verkast hij naar de mts in Leiden
waar hij de richting elektrotechniek volgt.
Paul Harland gaat niet zomaar naar de mts;
hij houdt van techniek. Van lego en een
elektromotortje knutselt hij als kind ingewikkelde apparaten in elkaar. Zijn andere grote
liefhebberij is lezen. De jaren zestig en zeventig zijn hoogtijdagen voor het sciencefiction
genre, waar hij een groot liefhebber van is.
Een van zijn schrijvershelden is Jack Vance,
een bekende Amerikaanse sciencefiction en
fantasy schrijver uit die periode en bekend
om zijn beeldende taal en uitzonderlijk levendige fantasie. Harlands boekenkast is overvol
met Nederlandstalig maar ook met Engelstalig werk. Hij luistert daarbij graag naar
artiesten als Kate Bush en naar synthesizer
muziek en zal zelf ook muziek componeren,
maar wat hij echt wil is schrijver worden.
John heeft een grote fantasie en heeft al van
jongs af aan de ambitie te schrijven. Zijn
zus herinnert zich nog een handgeschreven
gedicht over een vampier op een kerkhof dat
hij als veertienjarige op papier zet. Maar met
sciencefiction verhalen schrijven is het maar
moeilijk een boterham te verdienen en na
zijn studie vertrekt Paul Harland naar
Engeland, waar hij voor een bedrijf oude

boeken en archiefmateriaal overzet op microfiches. Daarna keert hij terug naar Nederland
en vestigt zich in Utrecht. Hij krijgt een baan
bij ProRail. Ook verdient hij zijn geld met copywriting en fotografie. Uiteindelijk trouwt
hij met zijn vriend en verhuist hij naar Tiel
waar hij tot het einde van zijn leven zal wonen met zijn echtgenoot.

Lagere schoolfoto omstreeks 1970.

De schrijver Paul Harland
Als beginnend schrijver wil Paul Harland zijn
verhalen natuurlijk publiceren. Eind jaren
zeventig komt hij in contact met Rob Vooren
die in 1976 gestart is met de King Kong
Award, een verhalenwedstrijd voor het in die
tijd populaire sciencefiction genre. Gekoppeld aan deze prijs is een tijdschrift, het King
Kong Magazine. Zijn debuut-verhaal
»
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“Literatuur” wordt in 1979 - hij is dan negentien jaar oud - geplaatst in King Kong SF nr.
10. Een jaar later volgt een tweede verhaal,
“Stilleven met Plonmnenmnons”, dat wordt
gepubliceerd in het SF-jaarboek Ganymedes
nr. 5 in de Bruna Zwarte Beertjes reeks.

Moragie), Bauke Muntz (nu professioneel
visualizer) en Pieter Spronck (inmiddels
hoogleraar), allen liefhebbers van het genre.
In 1983 publiceert Meisner Harlands eerste
novelle, “De Val van Nieuw Versailles”, in zijn
nieuwe Rare Boekjes-reeks.

Het wereldje is klein en iedereen kent elkaar;
internet is er nog niet. Rob Vooren brengt
Paul Harland in contact met Remco Meisner
die in 1979 is gestart met de Stichting Fantastische Vertellingen, uitgever van de gelijknamige periodiek en vanaf 1983 de Rare
Boekjes reeks, zo genoemd naar het ‘rare’
langwerpige formaat. Remco Meisner organiseert op zondag 20 december 1981, de
eerste conventie van de Stichting Fantastische Vertellingen, de Fantasticon-1, in
Amsterdam, aan de Europaboulevard, in het
gebouw van de HTS. Paul Harland assisteert
bij de organisatie. De twee behoren vanaf
die tijd tot een vriendengroep met onder
meer Jeroen Kuypers (nu fulltime journalist
en schrijver onder het pseudoniem Max

Na die eerste publicaties volgen er nog vele.
Harlands verhalen verschijnen in bundels,
zoals Remote Control van uitgeverij Babel SF
van Roelof Goudriaan, collecties zoals het al
genoemde Ganymedes en tijdschriften zoals
Holland-SF en De Tijdlijn. Ook doet Harland
meerdere malen mee aan de King Kong
Award (later omgedoopt tot Millennium
Prijs) en wint maar liefst vier keer, waarvan
drie keer als onderdeel van een duo. Hij wint
zo vaak dat de organisatie hem smeekt om
dan maar in de jury plaats te nemen zodat
anderen ook een kans krijgen. Na de millennium wisseling besluit Paul Harland, die het
liefst zijn brood wil verdienen als fulltime
auteur, vooral in de Engelse taal te gaan
schrijven.

Ervaring heeft hij al opgedaan met de in het
Engels verschenen verhalenbundel “Systems
of Romance” die hij in 1995 in samenwerking
met Paul Evenblij heeft samengesteld. In
2002 schrijft hij de Engelstalige roman “The
Hand That Takes”, die in 2003 door de kleine
Ierse uitgeverij Aeon Press wordt gepubliceerd.
Het zal Paul Harlands laatste wapenfeit zijn.
Op 17 juni 2003 komt hij op veel te jonge
leeftijd, 43 jaar, in zijn woonplaats Tiel op
tragische wijze om het leven. Terwijl eerst
wordt gedacht aan zelfmoord, blijkt later
dat hij door zijn echtgenoot om het leven is
gebracht, vermoedelijk na een conflict in de
relationele sfeer.
Betekenis
Dat Paul Harland grote betekenis had en
heeft voor het genre blijkt al direct na zijn
overlijden als organisator Dirk Bontes de
Millennium Prijs omdoopt in Paul Harland
Prijs (vanaf 2015 Harland Award).
Geliefd als auteur en gevreesd als recensent
- zijn kritiek was vaak meedogenloos - heeft
hij een flink stempel gedrukt op het genre.
Zijn stijl en thematiek zijn herkenbaar en
passen in een subgenre (het fantastische
genre staat bekend om zijn vele subgenres),
dat we gerust typisch Nederlands mogen
noemen en dat zeker terug te vinden is bij
een groep schrijvers, onder wie bekende
namen als Tais Teng en Jaap Boekestein.

Paul Harland in Parijs in deTuilerieën rond 1987 en de covers van twee van zijn boeken.
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Een subgenre - de term ‘ziltpunk’ valt wel
eens, in analogie met het bekende cyberpunk
subgenre - dat wordt gekenmerkt door typisch Nederlandse motieven, vaak (maar niet

De Harland Awards prijsuitreiking 2016.

altijd) sombere toekomstbespiegelingen, een
ongebreidelde fantasie en een extravagante
schrijfstijl.
Of zijn geboorteplaats Noordwijk nog een
rol heeft gespeeld in één van zijn verhalen
en toekomstfantasieën is schrijver dezes
niet bekend. Hij heeft het in ieder geval
niet kunnen ontdekken, maar ongetwijfeld
zal Paul Harland oftewel John Smit bij zijn
schrijfarbeid wel eens hebben teruggedacht
aan zijn jeugdjaren in Noordwijk. Trots was
hij in ieder geval wel op zijn werk, want als
hij zijn ouderlijk huis in Noordwijk bezocht,
nam hij voor zijn moeder, die net als hij veel
van lezen hield, altijd zijn laatste uitgave of
verhalenbundel mee.

Met dank aan Remco Meisner en Tom (Marion) BootsmaSmit.
Geraadpleegd:
Paul Harland, De val van Nieuw Versailles (Nieuw Vennep,
2007) Uitgave in de Rare Boekjes - reeks.
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Hoe Indroevig! De
Spaanse griep in
Noordwijk (1918)

Overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek van het aantal directe slachtoffers van de griep in Noordwijk (in oktober en
in november respectievelijk 9 en 22 slachtoffers). Indirecte slachtoffers: in de zomermaanden 1, in oktober 11 en in november 39).

deel 2

Door Koen Marijt

In de vorige Blauwdotter beschreef
Koen Marijt hoe de zogenoemde
‘Spaanse Griep’ vooral via de legerscharen die deelnamen aan de Eerste
Wereldoorlog in 1918 kon uitgroeien
tot een ware epidemie, waaraan
wereldwijd miljoenen mensen stierven.
Via in Noordwijk in het kader van de
mobilisatie gelegerde soldaten drong
die griep ook in Noordwijk door en
maakte ook daar vele slachtoffers.
In dit tweede deel wordt nagegaan
hoeveel Noordwijkers ten slachtoffer
vielen aan deze ziekte. En tegelijk
kondigen zich ook de sporen aan van
een andere ziekte.
Op zaterdag 9 november 1918 verschijnt er
een ietwat hoopgevend, maar tevens triest
artikel in De Noordwijker:
‘In Noordwijk-Binnen schijnt de Spaansche griep
eenigszins tot staan te komen. Men kan echter
vrijwel aannemen dat minstens de helft der bevolking aan deze ziekte lijdt of geleden heeft, veel
sterfgevallen kwamen voor.’1
In Noordwijk aan Zee gaat het op dat moment nog veel slechter. Hier neemt het
aantal sterfgevallen nog altijd toe: ‘In een
huisgezin stierven 3 kinderen, respectievelijk 1 ½,
3 en 9 jaar. Een vierde kind is bovendien zeer ziek.
Hoe indroevig!’2
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Tekening van een Spaanse dame, voorstellende de Spaanse
griep die dood en verderf zaait.

Dit is waarschijnlijk het al eerder genoemde
gezin Van der Luijt geweest. Eind november
komen er hoopvolle berichten in geheel
Nederland. De Spaanse griep verspreidt zich
niet meer zo snel als voorheen. In Noordwijk
gaan de scholen weer open. Op 20 november 1918 meldt De Noordwijker: ‘Het aantal
gevallen van de Spaansche griep neemt klaarblijkelijk af en ook het aantal sterfgevallen was in de
afgeloopen week minder dan in de week tevoren.’3
Langzaam vermindert het aantal besmettingen dus en verdwijnt de ziekte van het
strijdtoneel.
Balans
Het is lastig om de balans op te maken om te
onderzoeken hoeveel Noordwijkse burgers
en soldaten om het leven zijn gekomen. Dit
heeft ten eerste te maken met het mysterieuze
karakter van de Spaanse griep. In de volksmond wordt het dan wel griep genoemd,
maar het behelst duidelijk meer dan dat.

De symptomen die voorkomen zijn er veel en
het is niet altijd duidelijk of de slachtoffers
aan de griep overlijden of aan andere gevolgen daarvan. Daarnaast behoort de influenza
nog niet tot de ziekten die volgens de wet aan
het gemeentebestuur dienen te worden gemeld. Hierdoor is een actuele opgave van het
aantal ziekten niet mogelijk. In het gemeenteverslag van 1918 wordt er dan ook geen
enkele melding van gemaakt.4 Interessant is
wel dat het aantal officiële overlijdens over de
jaren 1918 en 1919 (de naweeën van de griep)
in Noordwijk hoger uitvalt dan in de jaren
daarvoor en daarna.
Uit de akten van overlijden van de burgerlijke stand van Noordwijk, maken we op dat
in 1917 109 mensen zijn overleden, in 1918
zijn dit er al 162, in 1919 135 en in 1920 ‘slechts’
97 personen.5 Helaas wordt er in deze akten
geen meldingen gemaakt van de manier
hoe de persoon in kwestie overleden is. Wel
kunnen we aan de hand van de dikte van de
akteboeken achterhalen of er in een bepaald
jaar een epidemie is geweest. Voor Noordwijk
is het boek van 1918 aanzienlijk dikker dan
de overige jaren, wat duidt op een verhoogd
aantal overlijdens. Vergelijken we vanaf september 1918 tot het einde van dat jaar met
dezelfde periode in 1917, dan is het verschil
rond de 60 extra overlijdens. Een aanzienlijk
aantal. Tenslotte valt ook hier op dat in de
groep risicogevallen - in de leeftijd van 9 tot
40 jaar oud - erg veel slachtoffers zijn geval-

len. Gelukkig voor historici zijn er na afloop
van de epidemie door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) in januari 1919 cijfers
bijeengebracht om het aantal slachtoffers
van de Spaanse griep in Nederland zo goed
als het kan in kaart te brengen. Een overzicht
daarvan wordt als bijlage toegevoegd aan de
Nederlandsche Staatscourant van 16 januari
1919. Per gemeente wordt in kolommen aangegeven hoeveel slachtoffers zijn gevallen,
als gevolg van de griep alleen of alle oorzaken
tezamen (dus ook aan longontsteking ten
gevolge van de griep). Als direct gevolg van
de griep sterven in Noordwijk in oktober 1918
volgens het CBS 9 personen, terwijl de teller
van het aantal slachtoffers in november op 22
staat. Als indirect gevolg van de griep sterft
over de periode juli-september (zomergriep) 1
persoon, terwijl er in oktober 11 en in november 39 slachtoffers vallen.6 Al deze cijfers bij
elkaar opgeteld komen we in totaal uit op 82
overlijdens ten gevolge van de Spaanse griep
in Noordwijk. Op een bevolking van 7504
inwoners lijkt dit niet veel, maar de maand
december en het jaar 1919 worden door het
CBS niet meegenomen. Het lijkt mijns inziens dat het aantal slachtoffers ten gevolgen
van de Spaanse griep aanzienlijk hoger ingeschat mag worden. Zeker voor de mensen die
in de maanden na november1918 nog komen
te overlijden. Interessant is ook om de cijfers
van omliggende gemeenten met die van
Noordwijk te vergelijken.
»
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In Katwijk sterven over dezelfde periode 91,
in Noordwijkerhout 40 en Warmond 7 inwoners aan de Spaanse griep.
Roodvonk of Spaanse griep?
Tijdens het onderzoek naar de Spaanse griep
in Noordwijk stuitte ik tevens op meldingen
van de uitbraak van roodvonk eind juli 1918
in Noordwijk. In de Leeuwarder Courant verschijnt daarover op 30 juli een groot artikel.
Na een aantal geruchten heeft de inspecteur
van gezondheid een onderzoek ingesteld om
te achterhalen of er inderdaad roodvonk in
Noordwijk is geconstateerd. Zo komen half
juli bij hotel Rembrandt zeven badgasten met
klachten, terwijl er in hotel Huis ter Duin ook
drie gasten met symptomen van roodvonk
worden opgenomen. Aangifte door de diverse
artsen - onder wie H. van Nes en C.H.
Hermanides - in Noordwijk is echter niet
gedaan en daardoor is het voor de inspecteur
niet of nauwelijks mogelijk om te achterhalen
of er meer gevallen voorgekomen zijn. Hij
kan hierdoor niet verklaren dat een verblijf in
een van de hotels in Noordwijk als een gevaar
kan worden gezien. Het nieuws van roodvonk in de badplaats verspreidt zich over het
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gehele land als ook landelijke kranten eind
juli veelvuldig over het voorval gaan schrijven. Dit is natuurlijk slechte reclame voor de
badplaats Noordwijk en het bestuur van de
V.V.V. laat op 1 augustus 1918 een advertentie
in De Telegraaf opnemen waarin zij zich
verplicht voelen: ‘ter voorkoming van onjuiste
gevolgtrekkingen, te verklaren, dat in hotel Huis
ter Duin, Hotel Rembrandt, Hotel den Hollander,
Pension Duinoord 1, zich ziektegevallen voordeden, welke zekerheidshalve zoo spoedig mogelijk
werden geëvacueerd, daar de waargenomen
verschijnselen op roodvonk wezen…’7 Daarnaast
verklaren voorzitter Dorsman en secretaris
De Rave van het Vreemdelingenverkeer dat
de verblijven inmiddels ontsmet zijn en dat
nadrukkelijk vermeld moet worden dat onder
burgerbevolking en de aanwezige militairen
sedert een jaar lang geen roodvonk is geconstateerd. Het handelen van het bestuur der
V.V.V. schiet de inspecteur der gezondheid
in het verkeerde keelgat. Hij meldt dat de advertentie in De Telegraaf misleidend is.
Volgens hem is de zin ‘de waargenomen verschijnselen op roodvonk wezen’ een truc om zich
aan de verplichte aangifte van besmettelijke
ziektes te onttrekken. Daarnaast neemt het

Overzicht van het aantal slachtoffers in heel Nederland, waaronder in Zuid-Holland.
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aantal besmettingen volgens hem toe door de
nieuwe stroom van badgasten.8 Snel daarna
volgt een ingezonden stuk van de directie van
Huis ter Duin in de NRC van 6 augustus 1918.
Hierin verklaart de directie alle gevallen van
roodvonk direct bij de gemeente te hebben
aangegeven. Daarnaast heeft Huis ter Duin
ook overeenstemming gezocht met de artsen
in Noordwijk. Volgens de directie is het bij
meer dan één van de gevallen: ‘twijfelachtig (…)
of men niet eerder aan een vorm van Spaansche
griep te denken heeft. Opmerkelijk is zeker dat jonge kinderen bijna niet onder de slachtoffers voorkomen; de meesten zijn volwassen personen.’9 Beweringen en beschuldigingen volgen elkaar
op en ook het gemeentebestuur doet diverse
uitspraken omtrent de stand van zaken met
betrekking tot de roodvonk uitbraak.
Boete
Als gevolg van de roodvonk uitbraak en het
verzwijgen daarvan door de beide Noordwijkse artsen en de hotelhouders Tappenbeck
van Huis ter Duin en Spruijt van het Rembrandt Hotel worden deze genoemde heren
bij het kantongerecht te Noordwijk schuldig
bevonden voor het in gevaar brengen van de
volksgezondheid. Zij krijgen een boete van
10 gulden of hechtenis van 2 dagen.10
Of de besmettingen nu te maken hebben
gehad met roodvonk of de Spaanse griep is
achteraf moeilijk vast te stellen en de waarheid zal dus ergens in het midden liggen.
Het is uiterst opvallend dat bij de uitbraak
van de zomerepidemie van de Spaanse griep
in Nederland, nu juist in Noordwijk ook een
grootschalige uitbraak van roodvonk is te
constateren, met op een hoogtepunt meer
dan 40 besmette personen.

Advertentie in De Telegraaf van 1 augustus 1918: een
‘tegenoffensief’ van de Noordwijkse VVV .

Vooral ook omdat de symptomen vaak overeenkomen: misselijkheid, braken, koorts,
keel- en hoofdpijn. Enfin, het is niet aan een
historicus om over een medische aangelegenheid uitspraken te doen, maar wellicht
kan uitgebreid onderzoek meer aantonen
over deze even boeiende als droevige periode
in historie van Noordwijk.

Noten:
1] De Noordwijker, 09-11-1918
2] Ibidem.
3] De Noordwijker, 20-11-1918.
4] Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), gemeenteverslag Noordwijk 1918.
5] ELO, Burgerlijke stand Noordwijk, akten overlijdens 1917-1920.
6] Vugs, In veel huizen, 125-132.
7] De Telegraaf, 01-08-1918
8] De Haagsche Courant, 05-08-1918
9] NRC, 06-08-1918.
10] Nieuwsblad van het Noorden, 09-10-1918.
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Noordwijk (-erhout)
Door Willem Baalbergen

De bovenstaande titel suggereert dat Noordwijkerhout maar een aanhangsel van
Noordwijk is, maar het tegendeel is wat mij betreft het geval. Noordwijkerhout
en haar inwoners heb ik leren kennen en waarderen. Dat had te maken met het
honderd jarig bestaan van een landelijke bank. De gefuseerde afdeling in de beide
dorpen was van plan daar wat aandacht aan te besteden. Men wilde de leden een
boek aanbieden dat door de landelijke bank was uitgegeven.
In mijn onnozelheid stelde ik echter voor om
zelf een boek te laten maken over de bank
in de beide dorpen. Dit voorstel werd goed
ontvangen, mar wel met de opmerking dat
ik dat boek dan maar moest schrijven. Dat
heb ik het geweten! Een boek schrijven over
honderd jaar bedrijvigheid in Noordwijker
hout en Noordwijk “Een Eeuw aan het
Werk”, is geen kleinigheid. Met name over
Noordwijkerhout was mij weinig bekend,
maar met hulp van een aantal inwoners van
ons buurdorp is het toch een acceptabel boek
geworden. In elk geval zijn er daar goede en
langdurige contacten ontstaan.
De Gebroeders Van Northeke
De voorgenomen fusie tussen de dorpen zal
betekenen dat aan een scheiding na bijna
acht eeuwen een einde zal komen. Immers,
rond het jaar 1230 besloten de twee broers
Gerard en Willem van Northeke het erf van
hun vader, het ambacht Nortgho, te delen.
Gerard werd ambachtsheer van Noirtich,
Willem van Noirtich kreeg In Den Houte
toegewezen. Hoe de dorpen zich ontwikkelden werd een aantal weken geleden door
Harrie Salman uiteengezet. Als kenner van
de geschiedenis van onze streek gaf hij een
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lezing in de Witte Kerk. Daarbij bleek dat
Noordwijkerhout lang een kleine gemeenschap rond de kerk bleef en Noordwijk snel
groeide. De verering van de heilige Jeroen
speelde daarbij een belangrijke rol.
De begrenzing van de beide dorpen bleef bij
de scheiding wat onduidelijk. Zo zouden ooit
twee bestuurders met een aantal stokken op
hun schouders door de landerijen hebben gelopen. Met het plaatsen van de stokken werd
zo de grens bepaald. Die ligt landinwaarts nu
dicht tegen Noordwijk aan, langs de
Nortgodreef naar het westen en dan dwars
door de Noordzijderpolder naar het noorden.
Zo bleef het Langeveld grotendeels grondgebied van Noordwijk. Van een ‘Noordwijkerhout aan Zee’ is het daarom nooit gekomen.
Geen vetpot
Noordwijk aan Zee bleef lang een arme vissersplaats zonder haven. Noordwijk Binnen
echter werd een plaats van kruidenkwekers
en kostscholen waar de adel zich vestigde.
In het Langeveld kwamen boerderijen waardoor ook daar een gemeenschap ontstond.
Er stond al een kapel waar `s zondags de mis
werd gelezen. Al met al bleef het In Den
Houte wat stil, een aantal huizen rondom

de Witte Kerk, veel meer dan dat was er
niet. Volgens Salman duurde het lang voor
er sprake was van een dorp. Er wordt zelfs
beweerd dat Noordwijkerhout rond het jaar
1900 een van de armste dorpen van Zuid
Holland was. Er woonden veel landarbeiders,
werkzaam bij de bollenboeren in de streek,
en stropers. Dat het ook later nog geen vetpot was vertelde mij eens een bekende inwoner van het dorp. Met vele andere kinderen
moest hij in de kerk worden aangenomen.
Een aantal kinderen werd daarvoor door hun
ouders nieuw in het pak gestoken. Hij, met
enkele anderen, kregen iets door het kerkbestuur aangemeten. Allen het zelfde pakje,
zodat je de ‘armen’ er zo uit kon halen. Hij
was daar, zeventig jaar later, nog kwaad om.
Dorpssfeer
Uit de gesprekken met veel Noordwijkerhouters voor het eerdergenoemde boek, is me
duidelijk geworden dat men de achterstand
op Noordwijk na de Tweede Wereldoorlog
royaal heeft ingehaald. Op het industriegebied `s-Gravendam en langs de Delfweg zijn
tal van bedrijven op het gebied van onder
andere natuursteen en verpakkingen gerealiseerd. Merendeels eigendom van autochtone
inwoners van Noordwijkerhout. Een van
deze ondernemers kan zich zelfs een unieke
collectie old-timers veroorloven. Daarnaast
zijn er rond het dorp tal van grote agrarische
bedrijven ontstaan. Niet alleen met de traditionele bloembollenteelt, ook op het gebied
van bloemen en vaste planten. Enkele voormalige inwoners sloegen de vleugels uit
en bekleden topfuncties bij grote bedrijven
en banken. Ongetwijfeld heeft deze ontwikkeling invloed op het gemoedelijke dorpsleven gehad. De tijd dat je wethouder Piet

Heemskerk op straat kan aanhouden met de
vraag of je op een bepaalde plek een huisje
mocht bouwen is voorbij. Een zekere dorpssfeer is echter wel gebleven. Het Oranjefeest,
Carnaval en de jaarvergadering van de Rabobank zijn nog altijd hoogtepunten van het
jaar. Dat het Carnaval zo uitbundig wordt
gevierd, ver van het zuiden van Nederland,
zal zeker te maken hebben met de twee grote
katholieke inrichtingen die in Noordwijkerhout gevestigd waren: met de patiënten
kwamen ook veel nonnen en paters uit het
Brabantse naar het dorp.
De gefuseerde dorpen gaan verder onder
de naam Noordwijk. Een beetje jammer, de
mooie oude naam ‘Nortgho’ was misschien
wel meer op zijn plaats geweest.

Omslag van het boekje over 100 jaar bedrijvigheid in
Noordwijk én Noordwijkerhout: “Een Eeuw aan het Werk”.
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Gevraagd
Graag willen wij uw aandacht vragen voor het
volgende. Op dit moment zijn enkele enthousiaste Noordwijkers bezig met het publiceren
van een nieuw boek over de ontwikkeling
van de badplaats Noordwijk. Daarbij worden
onder andere nieuwe archieven bezocht en
onderwerpen belicht die voorheen weinig
belangstelling genoten. De gehele badcultuur
van de vroege tijd tot nu wordt onder de loep
genomen. De afgelopen maanden hebben
wij gemerkt dat er bij vele Noordwijkers nog
mooi en interessant materiaal op zolders,
in kasten, schuren en andere plekken liggen
waar wij helaas niet bij kunnen. Voor ons
onderzoek is het echter heel belangrijk om
aan die documenten te komen! Het mag van
alles zijn wat te maken heeft met de badplaats Noordwijk, over de periode 1800 tot
nu! Graag zouden wij hier scans cq. foto’s van
maken en voor ons onderzoek gebruiken.
Vandaar de vraag: heeft u nog oude
documenten, foto’s, prenten, folders,
tegeltjes, archiefstukken, badlijsten,
badkranten, gastenlijsten van hotels
en ga zo maar door. Of kent u in uw
omgeving mensen die deze memorabilia
bezitten? Neem dan zo snel mogelijk
contact met historicus Koen Marijt via
k.j.marijt@outlook.com

Een groot deel van de publicatie gaat over de
nieuwe gebouwen die in Noordwijk aan Zee
werden opgetrokken.

42

Kerst
Er wordt getracht een zo compleet mogelijk
beeld te krijgen van de lokale bouwwereld.
Welke architecten waren destijds actief, welke aannemers en hoe verliep de samenwerking tussen deze groepen en de opdrachtgevers?
Mocht u in bezit zijn van archieven,
correspondentie, bouwtekeningen,
foto's, rekeningen etc. die betrekking
hebben op het bouwen in Noordwijk aan
Zee tot aan het einde van de WOII?
Neemt u dan contact op met
bouwhistoricus Michel van Dam via:
bouwhistorie@yahoo.co.uk

Oorlogsverhalen gezocht!
Heeft u de Tweede Wereldoorlog in Noordwijk meegemaakt? Of kent u in uw omgeving
mensen die dat hebben gedaan? Voor een
nieuw project over Noordwijk en de Tweede
Wereldoorlog zijn wij op zoek naar ooggetuigen! Naast een documentaire zijn wij bezig
met een nieuwe publicatie over deze zeer
ingrijpende gebeurtenis. Helaas worden de
verslagen uit eerste hand elk jaar minder en
minder. En dat moeten we proberen te voorkomen!
Uw reactie wordt dan ook zeer op prijs gesteld, ook als u maar een kort verhaal wilt
delen. Neem contact op met:
k.j.marijt@outlook.com en wij wachten uw
reactie af!

in Noordwijk 1963
Op 23 december 1963 werd in Noordwijk
voor de tweede achtereenvolgende
keer een oecumenische ‘kerstsamenzangbijeenkomst’ georganiseerd in de
Hervormde Kerk in Noordwijk Binnen.
Met die bijeenkomst zette de oecumene
in Noordwijk vastere voet aan wal.
In mijn (katholieke) herinnering was
het in ieder geval de eerste keer dat
ik überhaupt een protestantse kerk
binnenging.
Er was veel werk van gemaakt. De drie plaatselijke muziekkorpsen onder leiding van
Joh. Admiraal gaven het startsein voor een
luid meegezongen “Komt Allen Tezamen”. Die
oproep was echter overbodig, omdat iedereen al samen wás: de kerk was afgeladen
vol. Kerk en Staat ‘kwamen ook tezamen’ in de
aanwezigheid van burgemeester Van Berckel
en de wethouders Sedelaar, Den Otter en
Vogelaar.
Kapelaan Gerard Straathof van de katholieke
overbuur las een stukje voor uit het kerstevangelie en de dominees Van Bottenburg
en Van Dok lazen Lucas I: 46-56, respectievelijk Lucas II: 1-8. Tussendoor galmden
de kerstliederen door de gewelven van het
grootse kerkgebouw, ondersteund door het
bulderende koper en de grote trommen van
de drie muziekkorpsen.

Het was een bijeenkomst, die op iedere deelnemer grote indruk moet hebben gemaakt,
waarbij de scheidslijnen tussen katholiek,
gereformeerd, hervormd, doopsgezind.
mohammedaans en ongelovig in ieder geval
voor even waren weg gevallen. De Leidsche
Courant schreef: “Met een machtig klinkend
‘Ere zij God in den Hoge’ werd de avond besloten.”
Hoger dan ‘in den Hoge’ zou God misschien
wel nooit meer komen. Kerstmis in Noordwijk. 1963. (PM)
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“Winters genieten op het
mooiste plekje van Noordwijk”

071-3651273
www.brasserielaterrasse.nl

071 -3651276
www.breakersbeachhouse.nl

071-3651274
www.restaurantlatour.nl

071-3651277
www.huisterduin.com

