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Bestuur Genootschap Oud Noordwijk
Voorzitter:  Leon Guijt 0620370408 voorzitter@g-o-n.nl
Secretaris: Nella Brak 0648489944 secretaris@g-o-n.nl 
Penningmeester: Kees Langeveld 0645022569 penningmeester@g-o-n.nl
Lid: Harm Dragt 0648007337 info@excapite.nl
Lid: Leen van Duin 0639250942 leendertvanduin@gmail.com
Lid: Jan Hoogeveen 0653554722 alkajan@casema.nl 

Geachte leden van het Genootschap Oud Noordwijk,

De, in 2018 ingezette, koers om het jaarverslag aan te bieden in het nieuwe jasje van ons ledenblad wordt 
mede door de positieve reacties dit jaar voortgezet. Het wordt u aangeboden in de aanloop naar de Algemene 
Ledenvergadering 2020.

In dit nummer, dat naast de drie reguliere Blauwdotters verschijnt, brengen het bestuur en de werkgroepen 
verslag uit van relevante zaken en ontwikkelingen die zich in 2019 hebben voorgedaan. Veel fotowerk aan-
geleverd door onder meer de werkgroepen maakt het een aantrekkelijk geheel om te lezen en te bekijken. 
Naast bijdragen van het bestuur en de werkgroepen brengen ook derden, betrokken bij het Genootschap Oud 
Noordwijk, verslag uit van hun activiteiten. 

Omdat de financiële gang van zaken pas vlak voor de Algemene Ledenvergadering in detail bekend zal zijn 
bevat dit jaarverslag een financieel overzicht op hoofdlijnen. De uitgebreide financiële verantwoording zal 
voor iedereen beschikbaar komen. Wij wensen u allen veel leesplezier.

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk.

Lidmaatschap Genootschap Oud Noordwijk 
De contributie voor leden binnen het bezorgingsgebied (postcode 2201, 2202, 2203) bedraagt € 17,50, voor de 
overige leden binnen Nederland € 20,- en voor leden woonachtig in het buitenland € 25,-. 
Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42. Een abonnement op De Blauwdotter is inbegrepen bij het 
lidmaatschap van het Genootschap Oud Noordwijk. Aanmelding lid/abonnee via een telefoontje, een opgave 
bij de receptie, een briefje (Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk) of een e-mail met vermelding van naam en 
adres naar ledenadministratie@g-o-n.nl.
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Van het bestuur
 
Ook in het verslagjaar 2019 is weer gebleken dat het Genootschap Oud Noordwijk 
drijft op, sterker nog niet zou kunnen bestaan, zonder de inzet van zijn 
vrijwilligers. De werkgroepen waarin zij actief zijn hebben stuk voor stuk weer 
belangrijk werk verricht. Zowel binnen Museum Noordwijk als Streekmuseum 
Veldzicht. 

Om met laatstgenoemde te beginnen begint deze parel van de Duin- en Bollenstreek steeds 
meer te stralen. Zowel binnen de opstallen, zoals de bollenschuur met bibliotheek, het muse-
um als de, voor educatieve doeleinden ingerichte Stal. Maar ook door de alsmaar groeiende 
interesse van derden om de unieke locatie te huren voor bijeenkomsten, vergaderingen, lezin-
gen, culturele activiteiten en feestelijkheden. Daarbuiten met de Hooiberg, de kruidentuinen 
en de bolbloementuin. 

Voor Museum Noordwijk is door het bestuur ook dit jaar weer veel energie gestoken in de 
nodige en gewenste uitbreiding. Helaas moet geconstateerd worden dat de omarming van de 
uitbreiding van het college en de raad van het voormalige Noordwijk geen vervolg heeft ge-
kregen bij het huidige college. Dit ondanks het feit dat het bestuur vanaf april vorig jaar zowel 
het college als de fracties afzonderlijk heeft bijgepraat over de wenselijkheid, de noodzaak en 
de haalbaarheid van de uitbreidingsplannen. De gesprekken worden voortgezet. Positief is 
dat Noordwijk Marketing heeft besloten om de aanwezigheid door middel van de VVV-balie 
te verlengen tot einde 2020.

De organisatiestructuur van het Genootschap Oud Noordwijk (GON) kenmerkt zich door een 
bestuur en een groot aantal werkgroepen. Het bijgevoegde organogram geeft de huidige staat 
weer. Tevens toont het de bestaande relatie tussen het GON en een drietal nauw gelieerde 
stichtingen, te weten:
• de Stichting Museumboerderij Noordwijk, eigenaar van de panden Jan Kroonsplein 4 en 6
•    de Stichting Landgoed Veldzicht, eigenaar van de opstallen en gronden op en rond 

Veldzicht
• de Stichting Vrienden van het Museum Noordwijk
Bestuur en werkgroepen bestaan geheel uit vrijwilligers. De verslagen van de ruim 20 werk-
groepen vindt u elders in dit jaarverslag.
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Externe contacten 
Het bestuur van het Genootschap onderhield in 2019 relaties met verschillende organisaties bin-
nen en buiten Noordwijk. Het betreft onder andere:
• Stichting Vrienden van het Museum
• Stichting Museum Boerderij Noordwijk
• Stichting Landgoed Veldzicht
• Stichting Baalbergen Fonds
• Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk
• Stichting Max Liebermann
• Gemeente Noordwijk
• Stichting Atlanticwall Museum Noordwijk
• Stichting Museum Engelandvaarders
• Stichting Destinatie Noordwijk @ Noordwijkerhout (werknaam Noordwijk Marketing)
• Stichting NoVaTo (Noordwijkerhout)
• Genootschap Oud De Zilck (De Zilk)
•  Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond

Vergaderingen
De reguliere bestuursvergaderingen vinden één maal per maand plaats volgens een vastge-
steld schema. Extra vergaderingen worden ingelast als daar aanleiding toe is. Het bestuur 
vergadert aan de hand van een agenda met bijbehorende vergaderstukken. Van deze vergade-
ringen wordt een verslag gemaakt, alsmede een besluiten-/actielijst.

De agenda kent naast een aantal vaste agendapunten die maandelijks terugkeren ook ad-
hoc onderwerpen die op bepaalde momenten de aandacht vragen. Tot de eerste categorie 
agendapunten behoorden in 2019 onder meer de financiën, het uitbreidingsplan Museum 
Noordwijk, ontwikkelingen op en rond Streekmuseum Veldzicht, VVV-activiteiten en de, 
wisseltentoonstellingen. 

Gedurende het verslagjaar waren op de maandagochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur enkele 
bestuursleden (gewoonlijk twee en soms meer) in het Museum Noordwijk aanwezig om vra-
gen van vrijwilligers te beantwoorden dan wel in goed overleg met hen oplossingen te vinden 
voor gerezen vraagstukken. Van deze mogelijkheid is meerdere malen gebruik gemaakt. De 
maandagochtenden werden door het bestuur ook gebruikt om bij te praten.

Daarnaast is er periodiek overleg gevoerd 
met de zogenaamde kerngroep, bestaande 
uit de coördinatoren van de werkgroepen. 

Overleg van de kerngroep.
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De afgesproken frequentie is één maal per 
twee maanden. De agenda voor dit overleg 
is zodanig opgesteld, dat de uitwisseling van 
informatie in twee richtingen verloopt. Het 
bestuur informeert de coördinatoren over 
belangrijke lopende zaken en nieuwe ont-
wikkelingen. De coördinatoren informeren 
op hun beurt het bestuur en de andere aan-
wezigen over de voortgang van de activitei-
ten in de betreffende werkgroepen. Een en 
ander wordt vastgelegd in een verslag en lijst 
van actiepunten. Er wordt breed deelgeno-
men aan dit belangrijke overleg en de opzet 
voldoet aan de verwachtingen.

Wel is gebleken dat het in dit overleg niet 
goed mogelijk is om dieper in te gaan op 
het functioneren van de afzonderlijke werk-
groepen. Om dit probleem te ondervangen 
is het bestuur in de tweede helft van 2019 
gestart met gesprekken met de individuele 
coördinatoren. In deze gesprekken kunnen 
de voortgang van de werkgroepactiviteiten, 
de eventuele problemen die zich daarin voor-
doen alsmede bestaande wensen meer uitge-
breid aan de orde komen. De eerste opgeda-
ne ervaring bevestigt de veronderstelling dat 
hiermee in een lacune wordt voorzien.  

De vrijwilligers
Organisaties die over een beperkt budget 
beschikken en toch maatschappelijk actief en 
betrokken willen zijn, kunnen dit slechts re-
aliseren met behulp van actieve vrijwilligers. 
De veelheid aan taken binnen het Museum 
Noordwijk en het Streekmuseum Veldzicht 
vereist een grote groep vrijwilligers, die 
graag bereid zijn de handen uit mouwen te 
steken. Gelukkig beschikt onze vereniging 
over dergelijke enthousiaste vrijwilligers. 

Het werven van vrijwilligers is geen een-
voudige zaak. Nieuwe activiteiten blijken 
wel voor spontane aanmeldingen te zorgen. 
Dat zagen wij bij de (kruiden)tuinen op 
Veldzicht en de bemensing van de VVV-balie 
in Museum Noordwijk. Maar er zijn in tal 
van werkgroepen nieuwe vrijwilligers nodig. 
Besloten is om extra wervingsinspanningen 
te gaan leveren.  

De vrijwilligersbijeenkomst met dit keer een 
Aziatisch buffet trok op 21 september meer 
dan 100 deelnemers. De bijeenkomst is een 
traditie geworden en biedt het bestuur de 
mogelijkheid om alle vrijwilligers extra te 
bedanken voor hun inzet. Het weer werkte 
ook deze middag weer geweldig mee; de zon 
scheen en er was vrijwel geen wind, waar-
door het ook buiten goed vertoeven was. Het 
plezierige samenzijn duurde tot ca. 20.00 
uur, waarna de meesten vertrokken en een 
resterende groep de zaal en de keuken weer 
op orde bracht.

Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur 
afscheid genomen van Dies Griffioen die 
vanaf het eerste uur beleidsmatig be-
trokken is geweest bij de inrichting van 
Streekmuseum Veldzicht en de omringende 
kruidentuinen. Het bestuur heeft haar zeer 
hartelijk bedankt voor haar geweldige inzet 
en haar als blijk van waardering een fraaie 
bos bloemen overhandigt.

Het bestuur ontving in 2019 helaas berichten 
van overlijden van een drietal personen die 
als vrijwilliger veel voor het Genootschap 
hebben betekend. Zij worden elders in het 
jaarverslag herdacht.
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Organisatiestructuur GON
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  2018 2019 2019 2020
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 
BATEN
 Reguliere inkomsten
 Contributie 23,206 22,000 22,496 24,000 
 Donaties en sponsoren 8,282 8,800 9,949 8,700 
 Subsidie Gemeente 28,718 29,149 29,149 29,150

 Subtotaal 60,205 59,949 61,594 61,850

 Inkomsten uit exploitatie
 Museum Noordwijk 12,074 12,022 10,244 11,270
 Streekmuseum Veldzicht 15,604 16,350 19,178 17,850
 Winkelverkopen 8,359 8,500 8,096 7,900

 Subtotaal 36,037 36,872 37,517 37,020

 Overige inkomsten
 Projectsubsidies 15,925 26,900 22,621 13,950
 Tentoonstellingssubsidies 9,941 3,500 5,000 15,850
 Energiebelasting retour 1,387 1,500 1,595 1,500

 Subtotaal 27,252 31,900 29,216 31,300

 Werkgroepen & projecten 4,215 4,200 3,825 3,700

TOTALE BATEN 127,709 132,921 132,152 133,870 

LASTEN
 Bedrijfskosten
 Algemene kosten 17,303 16,435 18,064 19,100
 Kantoor 3,637 3,300 3,637 3,500
 Huisvesting 40,867 42,475 40,443 41,070  

 Subtotaal 61,807 62,210 62,144 63,670

 Exploitatiekosten
 Museum Noordwijk 9,102 5,000 6,018 4,850 
 Streekmuseum Veldzicht 7,242 7,095 8,113 9,800 
 Winkelinkopen 3,800 4,450 5,081 4,850

 Subtotaal 20,144 16,545 19,212 19,500

 Werkgroepen & projecten
 Tentoonstellingen 10,103 5,750 5,673 13,500
 Blauwdotter 11,625 11,500 11,856 11,800
 Uitbreidingsplannen MN 5,955 15,000 11,654 5,000
 Herinrichten Veldzicht 5,025 3,000 2,413 0
 Overige 14,758 21,100 20,877 20,400 

 Subtotaal 47,466 56,350 52,474 50,700

TOTALE LASTEN 129,416 135,105 133,830 133,870 

BEDRIJFSRESULTAAT -1,707 -2,184 -1,678 0

 Financiële baten & lasten 198 0 10 0

 Bijzondere baten 2,102 0 501 0 
 Bijzondere lasten -180 0 -594 0 

 Subtotaal 1,922 0 -93 0

RESULTAAT 413 -2,184 -1,761 0 

Concept jaarrekening 2019 en begroting 2020 Alle bedragen zijn in euro’s
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Toelichting op de jaarrekening

Concept jaarrekening 2019
De totale baten zijn marginaal lager dan begroot 
(-€ 769,-). De reguliere inkomsten zijn bijna 3% 
hoger dan begroot door meevallende inkomsten 
uit contributie, een hoger bedrag aan donaties en 
sponsorinkomsten. De inkomsten uit exploitatie 
zijn bijna 2% hoger dan begroot, waarbij lagere 
inkomsten uit Museum Noordwijk worden 
opgevangen door hogere inkomsten uit Veldzicht. 

De overige inkomsten zijn ruim 8% lager dan 
begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een 
aangevraagde, maar niet toegekende subsidie 
voor de restauratie van een aantal schilderijen. 
De inkomsten uit werkgroepen & projecten zijn 
bijna 9% lager dan begroot, voornamelijk door de 
lagere gerealiseerde inkomsten uit Blauwdotter 
advertenties en jeugdeducatie. 

De totale lasten zijn 1% lager dan begroot 
(-€ 1.275,-). De gerealiseerde bedrijfskosten zijn in lijn 
met de begroting. Hogere algemene kosten worden 
gecompenseerd door lagere kosten voor huisvesting. 
De huurprijs van Museum Noordwijk is met ingang 
van 2019 verlaagd. Deze verlaging werd mogelijk 
gemaakt door de vorming van een fiscale eenheid 
met de Stichting Museumboerderij Noordwijk.

De gerealiseerde exploitatiekosten zijn 16% 
hoger dan begroot. Voor een deel door de hogere 
inkomsten uit exploitatie bij Veldzicht, maar ook 
door hogere afschrijvingen en onderhoudskosten.

De kosten voor werkgroepen & projecten zijn 7% 
lager dan begroot, voornamelijk door vertraging 
in de uitvoering van de uitbreidingsplannen voor 
Museum Noordwijk. Onder overige kosten vallen 
de kosten voor de aankoop en onderhoud van 
de collectie, ICT gerelateerde kosten en uitgaven 
door de overige werkgroepen. Deze kosten zijn 
gerealiseerd in lijn met de begroting. 

Als gevolg van de beschreven varianties is het 
bedrijfsresultaat voor 2019 hoger dan begroot: 
-€ 1.678,- versus -€ 2.184,-. Het resultaat van bijzondere 
baten en lasten is licht negatief (-€ 93,-) versus een 
neutrale begroting. Het behaalde netto resultaat is 
negatief (-€ 1.761,-), maar wel hoger dan begroot.

Begroting 2020
De begroting voor 2020 is opgesteld rekening 
houdend met de goedgekeurde verhoging van de 
contributie. Hierdoor is het beter mogelijk om de 
baten en lasten met elkaar in evenwicht te brengen.

Werkgroepen & projecten. Voor grote projecten, 
zoals het organiseren van tentoonstellingen en de 
restauratie van schilderijen, zal subsidie worden 
aangevraagd bij meerdere lokale en regionale 
fondsen. Hierdoor drukken deze projecten slechts 
beperkt op het begrote resultaat. De aankoop 
van kunstwerken wordt gedaan vanuit het eigen 
aankoopfonds en heeft dus geen effect op het 
begrote resultaat. De activiteiten ter ondersteuning 
van de uitbreidingsplannen voor Museum 
Noordwijk worden betaald uit de daarvoor 
opgebouwde reserve.

Baten. Hogere reguliere inkomsten uit 
contributiebetalingen worden voor een deel 
gecompenseerd door een lager bedrag aan donaties. 
Ook is rekening gehouden met een dalend ledental. 
De begrote inkomsten uit exploitatie zijn in lijn met 
de in 2019 gerealiseerde inkomsten. De begrote 
overige inkomsten zijn hoger, voornamelijk door 
hogere subsidie aanvragen voor de geplande grote 
projecten.

Lasten. De begrote totale lasten zijn in lijn met de 
in 2019 gerealiseerde lasten. De bedrijfskosten zijn 
ruim 2% hoger begroot door een verwachte toename 
van de huisvestingskosten en wervingskosten 
voor vrijwilligers. De hogere exploitatiekosten van 
Veldzicht worden veroorzaakt door een toename van 
de activiteiten aldaar.

Het begrote bedrijfsresultaat is nihil. Aangezien 
er op dit moment nog geen bijzondere baten of 
lasten bekend zijn en de rente inkomsten nihil, is het 
begrote resultaat dus ook nihil.
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Receptiegroep / VVV Noordwijk
De receptiegroep heet de bezoekers van Museum Noordwijk 
welkom en verzorgt de informatie aan de klanten van het VVV. Wij 
ervaren beide taken als dankbaar en waardevol werk; veel gasten 
complimenteren ons met de inrichting van het Museum en onze 
informatievoorziening wordt door onze gasten zeer gewaardeerd.

Museum Noordwijk mocht in het verslagjaar 
3.538 bezoekers verwelkomen. De tentoon-
stelling 1+1+1=één (2.112) en de nog lopende 
expositie door en voor de Nieuwe Meesters 
(892 in 2019) waren de grote trekpleisters.

De receptiegroep bestaat uit 25 receptionis-
ten die optimaal zijn ingewerkt. Onze vrij-
willigers komen zelden of nooit meer voor 
verrassingen te staan en je kan stellen dat zij 
steeds geroutineerder en professioneel hun 
werk verrichten. In 2019 zijn drie nieuwe 
vrijwilligers toegetreden die na een grondige 
inwerkperiode nu geheel zelfstandig hun 
werk kunnen doen.

Na twee jaar heeft Noordwijk Marketing 
(NM) te kennen gegeven VVV-Noordwijk te 
willen omvormen tot een inspiratiepunt. De 
beschikbare ruimte in de Duinboerderij is 
daarvoor te klein en men (NM) zoekt naar 
een nieuwe locatie. Deze is nog niet gevon-
den en NM heeft kenbaar gemaakt voorlopig 
tot eind 2020 gebruik te willen maken van de 
huidige voorziening. Er is sprake van een 
duidelijke taakverdeling tussen ons en 
Noordwijk Marketing. Noordwijk Marketing 
verzorgt de zakelijke klanten en alle externe 
PR. VVV Noordwijk beperkt zich tot voorlich-
ting aan de individuele bezoeker. Zowel aan 
de balie als per e-mail en per telefoon.

De volgende aantallen bezoekers kwamen 
naar het VVV: 

 
Het is ons in de afgelopen jaren duidelijk 
geworden dat uitsluitend informatiever-
strekking via internet maar ten dele aan de 
behoeften voldoet. Onze bezoekers blijken 
onze mondelinge voorlichting zeer op prijs 
te stellen. Dat zie je ook aan de aantallen die 
naar de VVV-balie komen. Wat opvalt is dat 
de informatiezuil niet of nauwelijks wordt 
geraadpleegd.

Het is ons opgevallen dat vooral Duitse 
bezoekers niet beschikken over of gebruik 
willen maken van pinpassen, creditcards en 
internet. Een reden kan zijn dat Noordwijk 
veel Duits publiek trekt uit specifieke groe-
peringen waar internet nog geen gemeen-
goed is.

Naast de goede zaken die wij ervaren komen 
er ook bezoekers met klachten. 

2017 2018 2019
Bezoekers 

VVV 7.797 9.624 9.237

Telefoon 725 1.682 1.383

Email 290 424 410
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Arriva: Zoals gemeld beschikken veel gasten 
niet over een pinpas of creditcards. Men 
kan daardoor geen gebruik maken van het 
openbaar vervoer. Wij verkopen daarom 
buskaarten waarmee men maximaal 8 zones 
kan bereiken. Wij beschikken niet over de 
zgn dagkaart. De investeringskosten zijn 
te hoog versus de vraag. Voor de bestem-
ming Schiphol hebben wij geen kaartjes 
ter beschikking!! Wij maken kosten om de 
buskaartjes aan te schaffen. De inkoopprijs 
is gelijk aan de verkoopprijs. Wij verdienen 
hier dus niet op.

Logies: Wij kunnen en willen geen 
boekingen verzorgen. Veel bezoekers ook 
via telefoon en email reageren hoogst 
verontwaardigd zodra zij van ons de 
mededeling krijgen “wij bemiddelen 
niet in het verkrijgen van logies”.
Wij verstekken informatie over de 
overnachtingsmogelijkheden die Noordwijk 
kent. Voorheen beschikten wij over een 
folder, de zgn. ‘Sleeping guide’ die we 
konden uitdelen. Deze is uitverkocht. 
Noordwijk Marketing beraadt zich over 
een nieuwe uitgave. De bezoeker moet zelf 
telefoneren of er plaats is. Bij telefonische 
aanvragen en verzoeken via email verwijzen 
we naar de website www.noordwijk.info 
waarop alle info digitaal aanwezig is. Vooral 
in het hoogseizoen is Noordwijk vol en 
moeten gasten elders hun logies zoeken. 
Vaak proberen wij de gasten te helpen door 
in Noordwijk alle bij ons bekende adressen af 
te bellen maar als het druk is lukt dat niet. 
Wij mogen alleen adressen verstrekken van 
‘goedgekeurde’ verhuurders. Met andere 
woorden wij kennen de verhuurders niet die 
niet aan alle eisen voldoen.  

Het is frusterend om nee te moeten verko-
pen terwijl wij tegelijkertijd weten dat er 
adressen zijn waar wel plaats is. 

Rondwandeling Liebermann: Loopt prima.

Openbare toiletten: Daar is groot gebrek 
aan. Het toilet op het Vuurtorenplein is 
vaak dicht. Bovendien is het toilet op het 
Vuurtorenplein niet toegankelijk voor 
rolstoelers.

Parkeerbeheer: Geen klachten meer.

Honden: Het lijkt erop dat de vele klachten 
van vorig jaar verdwenen zijn. Incidenteel 
horen we nog weleens wat, maar kennelijk 
heeft het informatiebeleid goed gewerkt.

Folders: Het is wenselijk om bepaalde folders 
zoals “Keun” en “Zee en Kust” ook in het 
Duits en Engels te verstrekken.

Oplaadpunten: Er is groot gebrek aan 
oplaadpunten niet alleen voor auto’s maar 
ook voor fietsen.

Bewegwijzering: Er is nauwelijks tot geen 
bewijzering naar het VVV.

Fraude: Wij zijn dit jaar enkele keren 
geconfronteerd met toeristen die via 
internet geboekt en betaald hadden voor een 
huisje. Het desbetreffende adres gaf niet 
thuis, men was opgelicht. Wij hebben dit 
gemeld aan de politie via de Politie website/ 
internet oplichting.
 
 

»
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Voorraden / Opslag: De receptiegroep heeft 
op de bovenverdieping van Jan Kroonsplein 
8 de beschikking gekregen over twee kamers 
waar wij onze voorraden opslaan.

Wij constateren dat we over enkele onver-
koopbare voorraden beschikken; in het ver-
leden zijn daar veel te grote bestellingen over 
gedaan. Het betreft:
•  Blauwdotterbanden oud formaat
•  Diverse boeken
•  Falkkaartnr 14 ‘Bloemenstreek’

Aan de balie is de volgende omzet gerealiseerd:

Museumbezoek € 5.052

Winkel € 6.170

VVV Artikelen € 950

Buskaartjes € 1.500

VVV Cadeaukaarten € 6.365

Contributie € 1.367

Totale omzet € 21.404
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De werkgroep ICT en Administratie

ICT
De werkgroep ICT ondersteunt het bestuur, 
de werkgroepen, en de beide musea met de 
volgende activiteiten:
• Technische adviezen
• Het onderhouden van de drie websites
•   Het onderhouden van het computer net-

werk in Museum Noordwijk
•   Wifi voor bezoekers en vrijwilligers in 

Museum Noordwijk en Streekmuseum 
Veldzicht

•   Het onderhouden van Stand alone com-
puters in Museum Noordwijk, in het 
Depot aan de Hoogwakersbosstraat en op 
Veldzicht

•   Het beschikbaar stellen van email adres-
sen aan de werkgroepen

•   Het beheer van al onze bestanden op de 
verschillende servers

•   Het onderhouden van de in eigen beheer 
gemaakte Excel en Acces toepassingen.

•   Het beheer van de overige technische 
apparatuur zoals het camera bewakings-
systeem, de kassa, de tablets in Museum 
Noordwijk en alle TV schermen in 
Museum Noordwijk en Veldzicht.

• De aanschaf van vervangende apparatuur.

Er is in het verslagjaar een extra server 
geplaatst speciaal voor de back up program-
ma’s. Verder is er ondersteuning gegeven 
bij het maken van een nieuw programma 
voor de ledenadministratie. Ook is de Excel 
toepassing voor de bezoekersregistratie ver-
nieuwd. Op Veldzicht is een WIFI zender 
geplaatst. Onze gasten en andere gebruikers 
hebben daar nu in alle opstallen toegang 

tot internet. De websites worden meer en 
beter voorzien van nieuwe informatie. Mede 
daardoor neemt het bezoek aan de websites 
navenant toe.

Administratiegroep
De administratiegroep verzorgt:
• De Ledenadministratie
• Het beheer van de kleine kas
•   Het bijwerken van de  

bezoekersadministratie
•   Het beheer van het mailadres  

algemeen@g-o-n.nl
• De inkoop van kantoorartikelen
• De distributie van de Blauwdotter

En ondersteunt het bestuur en de overige 
werkgroepen met diensten als het verzorgen 
van mailings, het verstrekken van informatie 
uit de verschillende data bestanden, het ver-
zorgen van de webwinkel en het afhandelen 
van uiteenlopende vragen uit het land.

Ledenadministratie
Het programma RMDB (beheer van de 
ledenadministratie), ooit in eigen beheer 
gemaakt, bleek niet meer goed te onderhou-
den. In het verslagjaar hebben we een nieuw 
programma (Ledenadmin GON) laten maken 
dat per 1 jan 2020 in gebruik wordt genomen. 
Per 31 dec zijn 22 leden uit het ledenbestand 
verwijderd wegens wanbetaling.
In het verslagjaar zijn relatief veel leden 
overleden. Ook om andere redenen zijn er 
opzeggingen binnen gekomen. Gelukkig zijn 
er wel 104 nieuwe leden bijgekomen. Ook zijn 
er twee cadeau lidmaatschappen verkocht. »
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Per 31 december was de stand als volgt: 
Aantal leden: 1.630
Oplage Blauwdotter: 1.670
Aantal vrijwilligers: 160

Belangrijk!! Vermeld in ALLE corresponden-
tie uw lidnummer, is dat niet bekend, Uw 
adres.

In de maand januari zijn er ruim 800 beta-
lingen binnengekomen, die worden geauto-
matiseerd ingelezen maar moeten toch stuk 
voor stuk met de hand worden gecontro-
leerd. Er zijn nog steeds leden die ‘vergeten’ 
hun lidnummer te vermelden. Bijvoorbeeld 
we hebben ruim 50 leden waar een deel van 
hun naam bestaat uit bijvoorbeeld Vink of 
Duin. Wij moeten dan alle 50 records nalo-
pen voordat je het lid kan verbinden met de 
betaling; als er geen lidnummer bekend is en 
ook geen adres en er zelfs een nieuw bank-
nummer gebruikt wordt vindt je het desbe-
treffende lid niet en staat hij / zij geboekt als 
wanbetaler. Natuurlijk komt dat wel goed 
met de eerste herinneringsbrief in maart / 
april maar het veroorzaakt veel werk en ook 
kosten.

Overige Administratieve taken
Het versturen van de post zoals uitnodigin-
gen, brieven en mailings naar leden en rela-
ties wordt steeds duurder. Dit was een van 
de redenen voor de contributieverhoging per 
1 jan 2020. Wij verzoeken al onze leden maar 
ook onze overige relaties dringend hun email 
adres bekend te stellen.

We beschikken nu over het mailadres van 
30% van het ledenbestand, dat moet en kan 
veel beter. Een mailtje naar de ledenadmini-
stratie@ g-o-n.nl is voldoende.

Wekelijks wordt de zogenaamde kleine kas 
bijgewerkt. De omzet van de ‘balie’ wordt mi-
nutieus gecontroleerd, de verkopen worden 
verantwoord en het kasgeld geteld. 

Maandelijks krijgt de penningmeester een 
rapportage van de kasgelden en de verkopen, 
krijgt de Museum vereniging een opgave van 
de verkochte museum kaarten en het overige 
bezoek en krijgt Noordwijk Marketing een 
overzicht van het bezoek aan de VVV. Uit 
de kleine kas worden alle kleine declaraties 
betaald. Het overtollige kasgeld wordt naar 
de bank gebracht.

Het email adres algemeen@g-o-n.nl wordt 
zoals de naam al zegt voor veel doelein-
den gebruikt. Op dit adres komen kopieën 
binnen van alle mail die gericht is aan een 
email adres dat eindigt op @g-o-n.nl. Het is 
een voortdurende zorg om alle mailcorres-
pondentie in goede banen te houden. Alle 
mailings worden via dit adres verstuurd.
Een grote taak is het verstrekken van in-
formatie aan willekeurige Nederlanders. 
Op onze website kan iedereen een berichtje 
plaatsen (info@g-o-n.nl). Dat gebeurt regel-
matig. Een van onze vrijwilligers ontvangt 
al die berichten en stuurt ze door naar een 
werkgroep die daar mogelijk antwoord op 
kan geven. Wij pogen alle vragenstellers zo 
goed mogelijk te antwoorden. 
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Het lukt echter helaas niet altijd en soms 
verzandt het antwoord en krijgt de vragen-
steller geen respons. Meestal zijn het vragen 
over Oude Noordwijkers, Noordwijkse fa-
milies, oude panden, foto’s en schilderijen. 

Vier keer per jaar wordt de Blauwdotter ver-
stuurd. Gelukkig beschikken wij over drie 
vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding 
de Blauwdotter rondbrengen in Noordwijk 
Binnen en Noordwijk aan Zee.

Alle overige adressen gaan per Post. Het zou 
prettig zijn als er een vrijwilliger opstaat 
die in Noordwijkerhout wil bezorgen op 
ongeveer 35 adressen. Dat zou veel werk en 
kosten besparen.

Petitie ter ondersteuning van de 
Nieuwbouw plannen
Het bestuur heeft U om steun gevraagd via 
mailings en de website. De actie loopt nog 
steeds en er zijn 569 steunbetuigingen bin-
nen gekomen.

Veel steunbetuigingen zijn per mail ont-
vangen. De desbetreffende mailadressen 
gebruiken wij niet en wel omdat er geen uit-
drukkelijke toestemming is gegeven deze te 
gebruiken in ons adressenbestand. Wij zijn 
vanwege de privacy van onze leden en rela-
ties zeer zorgvuldig in het beheer van onze 
adressenbestanden. Wij gebruiken uitdruk-
kelijk alleen de adressen die U (de leden) ons 
beschikbaar heeft gesteld.

Onze webwinkel trekt helaas maar weinig 
klanten. De omzet is daardoor zeer beperkt.

ICT'er aan de slag.



De Blauwdotter • maart 2020

16

Werkgroep collectiebeheer Museum 
Noordwijk 
Op 29 april 2019 overleed Willem Peschier. Dit was voor de groep van het 
collectiebeheer een groot verlies en we missen hem erg. Hij heeft als 
vrijwilliger bij ons enorm veel werk verzet bij de restauraties en allerlei andere 
werkzaamheden. In 2019 zijn in totaal 96 schenkingen gedaan en aankopen verricht 
voor alle collecties van het Museum Noordwijk. 

Via het collectiebeheer worden de schenkin-
gen en aankopen op het gebied van textiel, 
sieraden en accessoires, foto’s, film en geluid, 
bibliotheek en documentenbeheer aan de des-
betreffende collectiebeheerders overgedragen. 

Een grote schenking werd gedaan door 
Wouter Senf, een achterkleinzoon van Leon 
Senf. In totaal ontvingen wij 253 werken 
(olieverfschilderijen, etsen, aquarellen en te-
keningen). Verder mochten wij in ontvangst 
nemen:
• Zes gravures
• Schilderijen, aquarellen, tekeningen van:
 •  W.F. Haas, een werk
 •  Karel Kok, drie werken
 •  G.F. Thijssen, een werk
 •  Leo Klein Diepold, drie werken
 •  J.H. Wijsmuller, een werk
 •  Krijn Giezen, een werk
 •  M.J.B. Jungmann, zes werken
 •  Jan Weissenbruch, een werk
 •  Leon Senf, 23 werken

Op het gebied van plateel:
•  Gemaakt door Porceleinfabriek ‘De 

Kroon’: Een vaas, een kop en twee schotels 
en een tegel met vlinderdecor.

•  Verder waren er schenkingen op het ge-
bied van de visserij, modellen, huishoude-
lijk, siervoorwerpen e.a.

Al deze voorwerpen (ca. 400) zijn beschre-
ven, gefotografeerd en van een nummer 
voorzien en vervolgens in de database van de 
voorwerpenregistratie geplaatst.

Voor de tentoonstelling in 2020 over de 
schilder Leo Klein Diepold zijn i.s.m. de pen-
ningmeester subsidieaanvragen gedaan ter 
restauratie van elf werken van deze schilder 

Leon Senf.
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en zijn deze werken inmiddels gerestaureerd en van lijsten voorzien. Verder is er in samen-
werking met Willem Peschier in januari 2019 een kleine tentoonstelling gemaakt in het entree 
van het museum met objecten uit de visserij. 

De werkgroep bestaat uit: Rinus van Oosten, Ab van Beek, Willem Oranje, Rob Ohlenschlager 
en Aleid Matser.

Aleid Matser, coördinator

H.J.B. Jungmann.

J. Weissenbruch.
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TenToonstellingsCommissie
Met de tentoonstellingen 1 + 1 + 1 + 1 = één en Noordwijk’s Nieuwe Meesters heeft 
de tentoonstellingscommissie haar uiterste best gedaan om de bezoekers van ons 
mooie museum naast de vaste collectie nog meer te bieden en te genieten te geven 
met twee tijdelijke tentoonstellingen. Tentoonstellingen die het nog meer de 
moeite waard maken om een bezoek te brengen aan Museum Noordwijk. 

Er werden beelden getoond die nooit eerder 
te zien waren binnen de muren van ons 
museum. Bij de tentoonstelling over de 
nieuwe fusiegemeente werd er ingehaakt 
op een actueel maatschappelijk gegeven; de 
vier kernen Noordwijk aan Zee, Noordwijk 
Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk die 
vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeente 
Noordwijk vormen. De tentoonstelling gaf 
een beeld van de vier kernen toen en nu en 
liet zien hoe de gemeenten met een histori-
sche gezamenlijke achtergrond weer tot een 
geheel zijn gekomen.

Bij Noordwijk’s Nieuwe Meesters, een 
tentoonstelling die nog tot en met 26 april 
2020 te zien is, vormt Museum Noordwijk 
het podium voor nog levende en werkzame 
Noordwijkse kunstenaars die al heel na-
drukkelijk aan de weg hebben getimmerd. 
Hun werk is divers en levert daarmee een 

aantrekkelijke combinatie op. Beeldende 
kunst, houtsnijkunst en woordkunst geven 
een verrassend beeld van het hedendaagse 
kunstklimaat in Noordwijk. Iedere maand 
is één van de deelnemende kunstenaars op 
een zaterdag in het museum aanwezig zodat 
belangstellenden kennis met hem of haar 
kunnen maken en eventuele vragen kunnen 
stellen. 

Allemaal Noordwijkers, een portrettentoonstelling 
(op komst).
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Het is heel moeilijk om meer mensen naar 
het museum te trekken. Soms denk je over 
bepaalde zekerheden te beschikken, die uit-
eindelijk toch niet zo vanzelfsprekend blijken 
te zijn. Simpel gezegd ben je al een behoorlijk 
eind op weg als alle leden om te beginnen bij 
iedere tentoonstelling een keer naar binnen 
zouden lopen. Daar doe je het toch onder 
andere voor! De TenToonstellingsCommissie 
probeert in haar programmering ook een 
brug te slaan tussen vroeger en nu. Door op 
Facebook, Instagram en op de site van het 
museum te publiceren en stukjes te plaatsen 
in de Blauwdotter en lokale kranten wordt er 
ruchtbaarheid gegeven aan de exposities. 

Ook worden er folders en affiches van de 
exposities verspreid en worden de exposities 
geïntegreerd in het educatieproject van het 
museum. Heel wat vrijwilligers leveren er hun 
bijdrage aan in de hoop dat velen de weg naar 
ons museum uiteindelijk weten te vinden.

In 2019 vergaderde de TenToonstellings-
Commissie vijftien keer. Op dit moment is 
de commissie al volop bezig met de volgende 
tentoonstellingen, te weten: Uit de schaduw 

van Max Liebermann: Leo Klein Diepold en
Allemaal Noordwijkers, een portrettentoon-
stelling.

De tentoonstellingen zijn manifesta-
ties van alle vrijwilligers voor alle le-
den en andere belangstellenden. De 
TenToonstellingsCommissie die dit mag aan-
sturen, is net als een jaar geleden nog steeds 
onderbezet. Binnen de commissie worden er 
allerlei vaardigheden gevraagd zoals op het 
terrein van schrijven, administratie, etaleren, 
timmeren, schilderen, belichten, ontwerpen, 
de moderne vreemde talen, kunsthistorie, 
communicatie, pr, de computer en kennis 
van de lokale cultuur. Uiteraard worden er 
geen alleskunners gevraagd, maar als u iets 
van al die onderdelen in uw bagage hebt, dan 
vragen ondergetekenden u ons te helpen en 
contact met ons op te nemen. Dit kan via ons 
algemene e-mailadres, t.a.v. Jaques Dekker of 
Willemijn Gertsen of telefonisch.

Jaques Dekker - 071 - 36 175 84 of  
Willemijn Gertsen - 071 - 36 171 18

De Hakkelaar, door Leon Senf.
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De Fotoclub
In 2019 waren binnen de fotoclub veertien vrijwilligers werkzaam. De 
werkzaamheden bestaan uit het beschrijven, digitaliseren, het invoeren in het 
databestand en het opbergen van de originele afbeeldingen in het archief.

Voor het beschrijven zijn er twee groepen, de 
woensdagmiddag groep in het kantoor van 
Museum Noordwijk en de woensdagochtend 
groep in het Streekmuseum Veldzicht. 
Verder worden op diverse dagdelen afbeel-
dingen gedigitaliseerd, ingevoerd in het 
bestand en opgeborgen in de archiefruimte 
van het museum. 

In 2017 is begonnen met het beschrijven en 
digitaliseren van het fotoarchief van Arie 
Barnhoorn. Dit archief bestaat uit ongeveer 
8.000 historische afbeeldingen en deze 
bevinden zich in een aantal afzonderlijke 
albums. Eind 2019 waren uit dit archief 
ongeveer 6.500 afbeeldingen (foto's, ansicht-
kaarten) gedigitaliseerd, beschreven en ge-
archiveerd. De originele afbeeldingen blijven 
in de albums en worden in de archiefruimte 
van het museum bewaard. 
 
Eind 2019 is de 35.000e foto in het bestand 
opgenomen. Het is een afbeelding uit ca. 
1900 van de molen “De Eendragt” (foto, 
verwerving W. van den Haak). Deze molen 
stond op de hoek van de Molenstraat en de 
Wilhelminastraat en werd gebruikt voor 
het malen van graan en schelpen. De molen 
stond echter nogal dicht tegen de weg aan 
waardoor op een bepaald moment een jon-
gen tussen de wieken terecht kwam en ver-
ongelukte. In 1922 besloot de gemeenteraad 
van Noordwijk daarom de molen uit oogpunt 
van veiligheid af te breken.

Het historische databestand bestaat nu uit 
ca. 35.000 afbeeldingen, deze afbeeldingen 
kunnen foto's, ansichtkaarten, negatieven, 
dia's en glasplaten zijn.
 
De originele afbeeldingen worden, op 
nummer gerangschikt en bewaard in de 
archiefruimte van het museum. Dit is een 
voor vochtigheid geconditioneerde ruimte. 
Tevens wordt een papieren rapport van alle 
opgenomen beschrijvingen in dit archief 
bewaard.

Vanwege het inmiddels grote aantal afbeel-
dingen in dit databestand zijn de zoekpro-
cedures sterk uitgebreid waardoor veel ge-
richter gezocht kan worden. Zo kan er bij-
voorbeeld nu bij een zoekopdracht op lokatie 
tevens binnen deze query gezocht worden op 
datum, fotograaf en extra zoekterm. Op ver-
gelijkbare wijze zijn de zoekprocedures op 
fotograaf, datum en trefwoord uitgebreid. 
Er is een nieuwe zoekprocedure toegevoegd, 
namelijk alle afbeeldingen waar nog een 
beschrijving aan toegevoegd moet worden.
 
Voor de bezoekers van het museum is een 
speciale toepassing van het databestand 
gemaakt. Bezoekers kunnen hierin met 
zoektermen afbeeldingen opvragen en evt. 
afdrukken hiervan bestellen.
 
Gebleken is dat de archiefruimte op dit mo-
ment vrijwel helemaal vol is en er op korte 
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termijn behoefte is om deze te vergroten. 
Eind 2019 heeft Willem van den Haak zich als 
vrijwilliger aangemeld bij de fotoclub. Naast 
het beschrijven van foto's wil hij zich met 
name gaan bezig houden met het op orde 
brengen van het fotoarchief. 

In 2019 is ook meegewerkt aan de totstand-
koming van de expositie over Leo Klein 
Diepold. Van een aantal schilderijen zijn 
bijbehorende foto's in het bestand opgezocht 
en ter beschikking gesteld. 

Door diverse particulieren zijn foto's of de 
digitale bestanden hiervan besteld.
Ook in 2019 is door Chris van Kesteren en 
Roel Lindhout assistentie verleend bij het 
jeugdeducatie project door het fotograferen 
van de schoolkinderen en het verzorgen van 
de foto's in de oude sepia kleur. 

Roel Lindhout, coördinator

De 35.000e foto die in het bestand is opgenomen:  
Molen “De Eendragt”, hoek Molenstraat-Wilhelminastraat, ca 1900.
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De Filmgroep

De filmgroep houdt zich, in het kader 
van het behoud van het Noordwijks 
erfgoed, bezig met het vervaardigen, 
verzamelen, beschrijven, digitaliseren 
en archiveren van beeldmateriaal met 
betrekking tot Noordwijk en directe 
omgeving.De groep bestaat momenteel 
uit vier vrijwilligers.

Ter ondersteuning van de exposities 
‘1+1+1+1=één’ en ‘Noordwijks nieuwe mees-
ters’ in 2019 zijn films vervaardigd. De eerste 
film is hoofdzakelijk uit bestaand materiaal 
en uit diverse bestaande bronnen samenge-
steld. De tweede film is volledig op locatie 
(de ateliers van de vijf deelnemende kun-
stenaars) opgenomen en vervolgens verder 
gerealiseerd binnen het museum.

Tevens is t.b.v. onze website, het introduc-
tiescherm in de hal en sociale media een 
aantal korte filmpjes vervaardigd. Wij hebben 
afgelopen jaar tot ons genoegen weer enkele 

historische films aangeboden gekregen. Deze 
welkome aanvullingen op ons filmarchief zijn 
op zowel DVD als oorspronkelijke film aange-
leverd. Met aanschaf van een filmscanner zijn 
wij inmiddels in staat dergelijke oorspronke-
lijke films in 8 mm-formaat zelf te digitalise-
ren. Voorheen moesten wij dat uitbesteden.

Op verzoek hebben wij voor de herdenking 
van omgekomen redders bewerkt archiefma-
teriaal beschikbaar gesteld.
 
Zoals hiervoor al aangegeven, is ons archief 
afgelopen jaar met enkele films uitgebreid 
waarvoor wij bijzonder dankbaar zijn. Nieuw 
historisch beeldmateriaal met betrekking 
tot Noordwijk blijft echter zeer welkom. 
Hieronder valt wat ons betreft ook materiaal 
tot de jaren 90 van de vorige eeuw.

Als u of iemand die u kent hiervan in het be-
zit is en dat aan ons beschikbaar wil stellen 
dan kunt u contact opnemen met:
•  Leo Hazenoot 071 - 36 113 49
•  John Thijssen 071 - 36 120 40
•  Nico van Dee 071 - 36 170 22
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Schoolproject Leuntje en Leen
Het schoolproject ‘Leuntje en Leen’ is op deskundige wijze ontwikkeld door de 
Federatie Stichts Cultureel Erfgoed Utrecht. Dit project is door het Museum 
Noordwijk overgenomen, met als doel de kinderen van groep 5 van de basisscholen 
uit de regio Duin- en Bollenstreek een actief leerprogramma aan te bieden. 

Zowel op school als in het museum zijn de 
kinderen op speelse wijze aan het kennisma-
ken met het dagelijkse leven zoals het rond 
1910 in Noordwijk plaatsvond. ‘Op stap met 
Leuntje en Leen’ sluit aan bij de kerndoelen 
voor geschiedenis in het basisonderwijs.
De voorbereidingslessen vinden op school 
plaats. Op school komt, in bruikleen, een 
‘leskist’ te staan.

Het project wordt afgesloten met een be-
zoek aan het Museum Noordwijk. Dit vindt 
plaats op dinsdagochtend van 9.00 uur tot 
11.30 uur. Daar krijgen de kinderen eerst een 
rondleiding van plm 45 minuten. 

Daarna gaan ze in groepjes o.l.v. een ouder 
de zes opdrachten uitvoeren, die verspreid 
door het museum te vinden zijn. Ook wordt 
er een individuele fotosessie in Leuntje & 
Leen klederdracht verzorgd en deze foto krij-
gen de kinderen als afsluiting van het project
mee naar huis. Sinds 2014 is het project on-
dergebracht bij het overkoepelend orgaan 
Cultuur-Educatiegroep Leiden. Deze ver-
zorgt de aanmeldingen, inschrijvingen en 
afrekeningen van de scholen met het genoot-
schap. Deze samenwerking wordt door de 
werkgroep (en het bestuur van het G.O.N.) 
als zeer positief ervaren.

Het project is een activiteit die door vrijwilli-
gers van het museum wordt aangeboden.

Dieneke Kerkhoff heeft onze werkgroep als 
vrijwilliger verlaten en Gerrrie Groeneveld 
is als nieuw lid al weer geruime tijd voor het 
project werkzaam. 

De werkgroep voor het project Leuntje en 
Leen bestaat uit de volgende vrijwilligers:
•   Toos van Maris, coördinator 

Jeugdeducatie GON, Museum Noordwijk
•   Hans van Hoek, contactpersoon voor 

scholen
•  Annemarie v. Bohemen
•  Anja Steenvoorden
•  Inez v. Beelen
•  Gerrie Groeneveld

Roel Lindhout, Chris van Kesteren en Henk 
vd Zon (leden van de film,- en fotowerkgroep) 
verzorgden de individuele foto opnames. »
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Deelname scholenproject Leuntje en Leen 2018-2019
School aantal leerlingen
St. Victor Noordwijkerhout 30
St. Victor Noordwijkerhout 13
Wakersduin Noordwijk 22
Kinderburg Sassenheim 21
Startbaan Sassenheim 26
Jutter Noordwijk    9
Zeehonk Noordwijk 18 
Antonius Voorhout 22
Witte School Noordwijk 26
Schapendel Noordwijk 17
Prinsenhof Noordwijkerhout 27
Prinsenhof Noordwijkerhout 30
Kinderburg Sassenheim 26
Bronckhorst Noordwijk 23
Bronckhorst Noordwijk 20
Noordwijkse School 26
Deze scholen hebben deelgenomen via Cultuureducatiegroep Leiden.

Daarnaast heeft De Horizon uit Katwijk met 21 leerlingen deelgenomen.

Totaal: 356 + 21=377 leerlingen.

Jaarverslag Jeugdeducatie 2019.
Ten behoeve van de tentoonstelling 
1+1+1+1=één, is er speciaal voor de leerlingen 
van de basisscholen en onderbouw voortge-
zet onderwijs een speur/verkenningstocht 
gemaakt, met als doel de leerlingen kennis te 
laten maken met de fusie van de Gemeente 
Noordwijk en Noordwijkerhout. Ondanks 
een artikel in de plaatselijke krant heeft het 
niet geresulteerd in bezoekers/deelnemers. 
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De Klederdrachtgroep
De klederdrachtgroep heeft zich in het afgelopen jaar weer vele malen kunnen 
presenteren. Iets wat we heel graag doen. Uiteindelijk is het ook leuk om kleding en 
gebruiksvoorwerpen aan geïnteresseerden te laten zien.

We hebben een kleine tentoonstelling in 
de Maria ter Zeekerk verzorgd van onze 
portemonneetjes, mandjes en sieraden. We 
ontvingen diverse oude kledingstukken en 
voorwerpen. Nogmaals dank daarvoor.

We hadden vele optredens. In maart gingen 
we naar Voorschoten, en uiteraard waren 
we op de Boerenmarkt op Veldzicht van de 
partij. We deelden toastjes met bramenjam 
uit. Een ijverig lid van ons had twee enorme 
grote potten gemaakt. Dat vonden de men-
sen leuk. Ook deelden we lavendelzakjes uit 
gemaakt van rode boerenzakdoeken. 

In mei gingen we naar Wijckerslooth waar 
we een leuke middag hebben verzorgd. In 
juni gingen we bij ‘onze buren’ in Egmond 
op bezoek. Daar werd een klederdrachten 
dag georganiseerd en hebben we genoten.

Ook in juni hebben we het Sophiekehuis in 
Wassenaar bezocht. Wat een leuke middag 
was het weer.

In juli waren we bij onze buren in Katwijk. 
En later in die week volgde nog een bezoek 
aan het Pluspunt in Leiderdorp. Uiteraard 
waren we ook in Spakenburg bij de kleder-
drachtenshow vertegenwoordigd. Wat was 
het warm! En dat met onze warme kleding! 
Toch heel leuk gehad.

Uiteindelijk sloten we het jaar af in novem-
ber in Huize Welgelegen in Valkenburg.
Fonds 1818 heeft ons 4 x voorzien van een 
mooi geldbedrag wat uiteraard direct naar 
de kas van het museum is gegaan. We zijn 
er trots op dat we de mooie spullen van het 
museum mogen laten zien en dragen. We 
zijn een gezellige groep mensen en we hel-
pen elkaar graag. We blijven onze kennis 
verbeteren, maar hebben helaas nog steeds 
een zorg over het aantal leden. Graag zouden 
we nieuwe leden verwelkomen. Dit wordt in 
2020 ons nieuwe speerpunt.

Cora Vliet Vlieland, coördinator
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Werkgroep 
Textiel, Sieraden  
en Accessoires 
 
De werkgroep heeft de laatste tijd  veel schenkingen te verwerken gekregen. 
De leden zijn nog steeds bezig dit te verwerken door te wassen, te strijken, te 
restaureren, te conserveren, te beschrijven  en te fotograferen.

Helaas is er, door omstandigheden, voor het eerst sinds zeventien jaar geen wisselexpo 
gemaakt. Ook niet in de keuken-en bedsteevitrine. Wel hebben er uiteindelijk wisselingen 
plaats gevonden in het binhuis en keuken. Ook is het museum in kerstsfeer gebracht en het 
koper gepoetst.

Elke week is er controle in het museum gedaan op de stilering. Wat verzet was is weer op de 
goede plaats terecht gekomen. De ruimten in het depot zijn door de werkgroep zelf schoonge-
houden. Door een advertentie bij de stichting Welzijn hebben zich twee nieuwe vrijwilligers 
aangemeld. De werksfeer is al jaren erg prettig.

De leden zijn: Lieske van Beek, Cobi Peschier, Janneke Janson, Ellen van Steenbergen en 
Alie Koppers- van der Meulen en Sjaan van Kekeren-Brouwer.

Sjaan van Kekeren-Brouwer, coördinator
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Facilitaire Dienst Museum Noordwijk
In het verslagjaar is er weer het nodige en noodzakelijke onderhoud gepleegd 
in en om Museum Noordwijk. Veel van de werkzaamheden uitgevoerd door 
vrijwilligers draaiden om de verlichting. 

Het beeld de Filosloof aan de Parallel 
Boulevard heeft verlichting gekregen zodat 
het in de donkere uren ook goed te zien is. 
De sokkel van het beeldhouwwerk van  
Maja van Hall werd opnieuw geschilderd. De 
lantaarns aan de voorgevel doen het weer. En 
ook op enkele patio’s van de museumlocatie 
is de verlichting hersteld. De goten waar zich 
ieder jaar weer zand op afzet zijn schoonge-

spoten en functioneren daardoor weer naar 
behoren. Binnen in het museum is in De Stal 
een lat aangebracht die voorkomt dat men-
sen over de aanwezige geul struikelen. Tot 
slot is de Monumentenwacht opgeroepen en 
langs geweest om een rapport over de onder-
houdstoestand van het museum op te stellen. 
Daar zijn geen opvallende zaken uit naar 
voren gekomen.
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Werkgroepen Veldzicht

Suppoosten 
Er hebben zich in 2019 nieuwe suppoosten 
gemeld, helaas zijn er ook weer vrijwilligers 
gestopt. Het aantal vrijwilligers dat actief is 
bij Veldzicht blijft daardoor gelijk. In 2019 is 
er een nieuwe scanner voor de museumkaar-
ten gekomen. Een welkome verbetering. 

Ook de Wi-Fi verbinding is sterk verbeterd 
Het is niet altijd gelukt om per openingstijd 
2 personen in te zetten. Heel fijn is dat Jan 
Hoogeveen een stabiele factor is op zaterdag 
en zondagmiddag. Het plan is om voor 2020 
de openingstijden te verruimen.

Activiteiten
De bollenschuur is ook in 2019 weer veel-
vuldig verhuurd. Behalve voor feesten is de 
schuur ook gebruikt door Welzijn Noordwijk, 
de Rotary, de Zonnebloem, Wandelnetwerk 
Bollenstreek. Voor diverse groepen is 
Veldzicht onderdeel geweest van het jaarlijk-
se uitje, een rondleiding door museum en 
tuinen alsmede de Veldzicht wandeling ston-
den op het programma. Voor de educatieve 
projecten ‘Kloosters en kruiden‘ en het dit 
jaar gestarte ‘bij Veldzicht de boer op” is de 
schuur met, de tijdens de boerenmarkt ge-
opende stal, een ideale plek. 10 februari is de 
bibliotheek officieel geopend met een lezing.
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Op 15 maart hebben we tijdens een gezel-
lige bijeenkomst het 10 jarig bestaan van 
Veldzicht gevierd. De schuurzangers repe-
teren nog steeds elke donderdagavond in de 
keuken.De fotoclub en de modelbouwclub 
hebben ook een plek bij Veldzicht.

Ook in 2019 was er weer de zeer succesvolle 
boerenmarkt in april en in september de zeker 
zo succesvolle pompoenmarkt. Dit jaar had-
den we tijdens beide markten prachtig weer.
De vrijwilligers zijn dit jaar op bezoek geweest 
in de Boerhaave tuin in Voorhout. Na een in-
spirerende rondleiding werd dit uitje afgerond 
met een lunch bij Ons Genoegen. Met dank 
aan de suppoosten.

In november hebben Jan Hoogeveen en Lida 
van der Voort de bijeenkomst ‘Onderwijs en 
arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek’ bijge-
woond. Hierbij waren vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven en het onderwijs aanwe-
zig. Onder het motto ‘Bekend maakt bemind’ 
willen wij in juni de deelnemers aan deze 
bijeenkomst uitnodigen voor een bezoek aan 
Veldzicht zodat zij kunnen ervaren wat er bij 
ons te doen is.

De bollenverkoop en de workshop bollenman-
den vullen waren ook dit jaar weer een groot 
succes.

Veldzicht is en blijft een top locatie.

Lida van der Voort, locatie manager
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Sinds november 2018 is de werkgroep bezig met het benoemen en beschrijven van 
alle voorwerpen in Museum Veldzicht. De voorwerpen worden stuk voor stuk 
uniek genummerd en in een computerdatabase opgeslagen. Van elk voorwerp 
wordt een foto gemaakt die bij het nummer en de beschrijving in het systeem komt.

Het bleek vaak een lastige taak om van alle 
voorwerpen de juiste omschrijving te vinden. 
Hiervoor moesten we, waar mogelijk, te-
ruggrijpen op oude omschrijvingen. Echter, 
meestal ontbrak zo’n omschrijving. Dan 
moesten we dat zelf uitzoeken. Als wij het 
echt niet wisten konden wij altijd nog terug-
vallen op de kennis van Aleid Matser.

Doordat wij als werkgroepleden steeds van 
taak wisselen, hebben we zo langzamerhand 
allemaal voldoende kennis om onze taken uit 
te voeren. Dus als er ‘eventueel’ iemand uit

valt kunnen de anderen het overnemen.
Het team is gedurende tien maanden in het 
verslagjaar elke woensdagochtend bijeen-
gekomen. In die maanden is al veel werk 
verzet. Toch is het einde voorlopig nog niet 
in zicht.

De werkgroep bestaat uit:
•  Marleen Vink
•  Annemiek Scholten
•  Marijke den Hollander
•  Magda de Goede
•  Elly Koerten (coördinator)

Werkgroep collectiebeheer en registratie
Museum Veldzicht



De Blauwdotter • jaarverslag / jaarrekening 2019

31

Lezingen Museum Veldzicht
In het verslagjaar werden drie lezingen georganiseerd. 

Op 29 september trapte Harrie Salman af. De titel van zijn lezing was ‘Noordwijk in de tijd 
van St. Jeroen en daarna’. Harrie gaf een bijzondere kijk op de oudste geschiedenis van 
Noordwijk. Veel van de locaties waarover Harrie sprak bestaan op dit moment niet meer of 
zijn erg veranderd. 

Op 13 oktober gaf Peter Vink zijn lezing. De 
titel was ‘Het verleden van de Velden’. Peter 
gaf met name inzicht in de bollenteelt, zo-
wel over de eerste tijd waarin een bloembol 
de waarde had van een woning, maar ook 
over het zware werk door de bollentelers in 
onze omgeving.

Op 29 december hield Arie Dwarswaard zijn 
lezing met de titel ‘Langs Boerhaaves leven’. 
Arie liet in zijn lezing zien wat het belang 
van de velden rond Noordwijk was voor de 
teelt van geneeskundige kruiden. Hij be-
lichtte het leven van Boerhaave vanaf diens 
jeugd tot hoge leeftijd waarbij duidelijk 
werd dat Boerhaave wereldwijd van groot 
belang geweest is voor de wetenschap van 
de geneeskunde.

Alle lezingen werden op zondagmiddag gehouden. De lezingen werden goed tot zeer goed 
bezocht.

Elly Koerten, coördinator
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Ontwikkelingen in en rondom Veldzicht
In 2019 zijn er heel wat klussen gedaan bij Veldzicht. Hiervoor is een klusteam actief 
bestaande uit Kees Dekker, Willem Baalbergen, Jaap van Duijn, Rob Ohlenschlager, 
Piet Chris van Dijk. Ook Willem Pesschier maakte deel uit van dit team.

Museum
De kozijnen in het zomerhuis zijn geschil-
derd en er zijn rookmelders opgehangen. Bij 
de trap is een leuning gemaakt.

Buitenruimte
Er zijn ‘privé’ bordjes geplaatst bij de par-
keerplaatsen van de bewoners van de boer-
derij. Ter verduidelijking van de ingang zijn 
er mooie borden geplaatst. Ook is er een 
richting bord geplaatst voor de uitgang. Drie 
plantenbakken zijn gemaakt. Een bordje 
‘verzamelplek’ is aan de kapschuur beves-
tigd. Er is een insectenhotel opgehangen. De 
kapschuur is geschilderd. Bij de deur van de 
bollenschuur is een lampje geplaatst.

Kruidentuin
de Zonnewijzer is opgeknapt en er is een 
dubbele kraan gerealiseerd. Er is een schuur 
gebouwd voor de tuinwerkgroep en de stoe-
len in het kruidenveld zijn opgeknapt.

Bollenschuur
In de bollenschuur is een rolgordijn ge-
plaatst aan de achterzijde, zodat bewoners 
van de Zwarteweg minder last hebben van 
de lichten tijdens feesten. Dit scherm wordt 
ook gebruikt bij lezingen en presentaties om 
beelden op te projecteren. In de keuken zijn 
2 lampen opgehangen. Een deurdranger is 
geplaatst op de deur zodat er geen warmte 
naar buiten stroomt. Boven de toilet/gar-
derobe is een bordje geplaatst.

Stal
Een rek met haken is gemaakt voor het op-
hangen van bundels wol. De koe en het kalf 
zijn gerenoveerd. De koe kan weer gemolken 
worden. Op sommige ramen is folie ge-
plaatst ter bescherming van de collectie. De 
kaaspers is verkleind.

Dit overzicht is ongetwijfeld niet compleet 
maar geeft wel aan dat er veel werk is verzet. 
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Facilitaire Dienst Veldzicht
Vanaf 2015 is het museum door conservator Dies Griffioen, Harry Salman, Willem 
Baalbergen, Hein Verkade, Jan Hoogeveen, Thomas Steenvoorden en vele anderen 
verrijkt met de inrichting van een interessante vaste tentoonstelling waaronder 
een beeldende tijdslijn van 3.000 voor Chr. tot heden over Noordwijk en wijde 
omgeving.

Het is goed om te zien dat Veldzicht zich 
mag verheugen in een groeiende belangstel-
ling. Niet alleen als museum maar ook door 
de andere opstallen die in gebruik konden 
worden genomen als locatie voor vergade-
ringen, lezingen, voor educatie doeleinden, 
culturele voorstellingen en feesten. In het 
verslagjaar is via de gemeente een extra 
afvalbak van 240 liter geregeld die nodig is 
voor de zaken die achter blijven na de bijeen-
komsten waaronder de feestjes op Veldzicht. 
Ook de landerijen om Veldzicht heen dragen 
bij aan de uitstraling van Veldzicht. 

De toename van de bezoekers brengt ook 
met zich mee dat de facilitaire dienst meer 
werk op zich af ziet komen. Naast de was 
en het doen van boodschappen is de dienst 
ook actief bij het organiseren en in goede 
banen leiden van de Boerenmarkt en de 
Pompoenmarkt, waaronder de contacten 
met de verkeerregelaars. De dienst is ook 
actief bij het educatieprogramma in de Stal 
waar in het verslagjaar twee basisscholen aan 
deelgenomen hebben.

Het schoonhouden van alle gebouwen en 
het terrein is een grote opgave. Het gaat om 
flinke vloeroppervlakten in de bollenschuur, 
de daar aanwezige toiletten, raampartijen 
en de nodige andere zaken waaronder het 
netjes houden van de keuken. Ook de vloeren 

en het toilet in het museum zelf, de stal, de 
tussenruimte en de authentieke keuken, de 
vitrines en de plafonds moeten elke week 
schoongehouden worden. Dat werd voor de 
voormalige schoonmaakster allemaal te veel 
en haar uren zijn teruggeschroefd. In overleg 
met de penningmeester van het genootschap 
is een opvolger gevonden. Op een aftekenlijst 
wordt bijgehouden wie wat gedaan heeft op 
het gebied van de schoonmaak. 

Als coördinator ben ik elke maand aanwe-
zig bij de KOV-vergadering op Veldzicht en 
vanaf 2018 1 x per 4 maanden bij het overleg 
tussen het bestuur van het genootschap en 
de kernleden op Veldzicht. Verder ben ik ook 
actief als suppoost bij het museum.

Ellen de Groot, coördinator (Vanaf april 2009 
betrokken bij Streekmuseum Veldzicht)
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In het verslagjaar is ook het scholenpro-
gramma ‘Bij Veldzicht de boer op’ van start 
gegaan.
Het doel van het programma is tweeledig:
•   De leerlingen van groep 6 (ca. 10 jaar oud) 

wordt historisch besef bijgebracht over hoe 
de mensen hier in vroeger tijden leefden. 
Voeding en kleding vormen de leidraad 
evenals de panelen in de stal. Ook wordt er 
uitleg gegeven over de kruiden- en bollen-
teelt.

•   Daarnaast worden de circulaire economie 
en gezonde voeding aan de orde gesteld en 
hoe we de aarde leefbaar kunnen houden 
in de toekomst. Voor de mensen, de dieren 
en de planten.

De werkgroep houdt zich met de volgende 
zaken bezig: 
•   Het aanbieden van het project ‘bij Veldzicht 

de boer op’ dat bestaat uit de onderdelen 
weven, vilten, touwslaan, de circulaire eco-
nomie en voeding.

•   Hierbij hoort een algemene educatieve 
inleiding (les) over vroeger en toekomst.

 

•   Het informeren en uitnodigen van  
de scholen

•   Planning en afstemming (met kruiden-
groep) van scholenbezoek.

•   Het doorgeven van het aantal deelnemende 
leerlingen aan de penningmeester

•   Er is een grote speurtocht gemaakt voor be-
zoekers van het museum en de stal en een 
kleine spreurtocht voor stalbezoekers.

Verder spant de werkgroep zich in om ma-
terialen aan te schaffen en het zorgdragen 
voor het scholenprogramma. Ook wordt
gezorgd voor voldoende begeleiding van de 
scholieren. Verder het klaarzetten en oprui-
men van de les/activiteitenbenodigdheden.

Alles is vervat in een projectplan.
In de planning is een programma opgeno-
men om in de vakantietijd uit te rollen.

Werkgroep Voeding en Textiel en aan-
dacht voor ‘bij Veldzicht de boer op’
In augustus 2019 is de eenmanswerkgroep van Monica van Egmond uitgebreid 
met Egje en Wil Duivenvoorde.  Beide hebben een achterban in de weefclub van 
Noordwijkerhout waardoor er vrijwilligers komen om onder andere te weven. 
Wil heeft zich bekwaamd in het touwslaan en krijgt daarin assistentie van Rob 
Ohlenschlager.
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Hieronder een enthousiaste reactie van de Schapendel die een bezoek aan Veldzicht heeft 
gebracht!

“Woensdag 15 januari waren we te gast bij Streekmuseum Veldzicht. De ochtend startte met een les over 
het leven vroeger op de boerderij en in de streek. Hierna gingen de kinderen in groepen, onder begelei-
ding van vrijwilligers, aan de slag. Er stonden diverse activiteiten te wachten, zoals het melken van een 
koe, sleutelhangers weven, vilten armbanden rollen, wol spinnen en ook mochten de kinderen een eigen 
springtouw maken. Ieder kind verfde een deel van een vlaggenlijn, gemaakt van oude lakens en de kinde-
ren leerden hoe ze biologische voeding kunnen herkennen. Wat een leerzame ochtend! "Dit is veel leuker 
dan leren uit een boek!", was één van de vele reacties.”

Monica van Egmond, coördinator
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Kom bij de Modelbouwgroep!

Rob Ohlenschlager is een jaar lid van de modelbouwclub die op Streekmuseum 
Veldzicht actief is. “Ik heb in die tijd al een paar leuke dingen gemaakt. Onder 
de deskundige leiding van Cars en Ben is het me gelukt om een mooi model van de 
remise te maken. 

Ik ben vanuit mijn vorige werk vooral bezig 
geweest met de realisatie van grote bouw-
werken. Dat was mijn vak maar dit is toch 
wel iets anders. Maar net zo leuk en  
interessant.

Wil je ook deel uit gaan maken van de mo-
delclub, dan ben je van harte welkom. 

Wij hebben een gezellige club die momenteel 
bestaat uit Toos van Maris, Cars Gravemeijer, 
Ben Kaptein, Peter Neeskens, Dirk van 
Zanten, Cees van Egmond en ik zelf. 

Wij komen op dinsdagavond bij elkaar van 
19.00 uur tot 22.00 uur. Op de maandag-
ochtenden zijn wij ook op Veldzicht wanneer 
er klusjes gedaan moeten worden.

Wil je ook schaalmodellen gaan maken? Dat 
kan door lid te worden van de modelbouw-
club.

Meer weten? mail Cars Gravemeijer 
(cegravemeijer@yahoo.com). 

Cars Gravemeijer, coördinator
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Bloembollenverkoop

Ongeveer acht jaar geleden kwam Jan Rietmeijer in contact met het bestuur van 
het genootschap en Veldzicht. Hij werd gevraagd naar nieuwe mogelijkheden 
voor het Streekmuseum Veldzicht. “In dit gesprek heb ik aangegeven waarom er bij 
Veldzicht geen bloembollen werden verkocht? Heb toen aangeboden om de totale 
organisatie, zowel in- en verkoop van de bloembollen op mij te willen nemen.”

Vanaf de start van de verkoop zien we jaar-
lijks een flinke groei en weten de afnemers 
dankzij de goede kwaliteit en sortiment de 
weg naar Veldzicht te vinden!

Begin september op vrijdag en zaterdag 
wordt weer gestart met de verkoop van een 
groot assortiment bloembollen. Wij hopen u 
graag weer bij de verkoop te ontmoeten!
Op de vrijdagen is Jeroen de Haas aanwezig 
en op de zaterdagen Jan Rietmeijer.

Mocht u vragen hebben kunt u Jan 
Rietmeijer bereiken op: 

telefoonnummer: 071-3615496 of 
mobiel: 06-28945566
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Traditionele vrijwilligersbijeenkomst  
Genootschap Oud Noordwijk druk  

De vrijwilligersbijeenkomst van het Genootschap Oud Noordwijk op één van de 
locaties van het genootschap te weten Streekmuseum Veldzicht op zaterdag 21 
september is druk bezocht. Ruim 110 genodigden kwamen naar de Herenweg 144 om te 
genieten van elkaars verhalen, het aziatisch buffet en het prachtige najaarsweer.

Het Genootschap Oud Noordwijk en de bei-
de daaronder opererende musea, Museum  
Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht kun-
nen niet bestaan zonder de vrijwilligers en 
hun tomeloze inzet. Om de vrijwilligers hier-
voor te bedanken organiseert het bestuur 
van het genootschap al enkele jaren achter-
een een samenzijn. Met een fantastische 
eigen locatie Streekmuseum Veldzicht 
dat ruimte biedt aan grote en kleine gezel-

schappen ligt de plaats van handeling voor 
de hand. De Bollenschuur was ingericht om 
de meesten aan tafels te kunnen laten genie-
ten van het Aziatisch buffet. 
 
De borrel daaraan voorafgaande speelde zich 
vooral af in de buitenlucht op het mooie cen-
trale plein tussen de opstallen die onderdeel 
uit maken van het streekmuseum. Voorzitter 
Leon Guijt heette iedereen welkom.  

bezocht
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Hij stond stil bij de recente algemene leden-
vergadering ook op Velzicht gehouden, waar 
de leden op 11 september in overweldigende 
meerderheid het bestuur het groene licht 
gaven om met de gemeente verder te praten 
over de uitbreidingsplannen van Museum 
Noordwijk. Een belangrijke mijlpaal want 
ook de leden moeten kunnen instemmen 
met dit soort belangrijke ontwikkelingen 
binnen het genootschap. 

Guijt memoreerde ook de succesvol verlo-
pen pompoenmarkt die voor de derde keer 
op rij op Veldzicht plaatsvond. Honderden 
bezoekers bezochten de markt waar streek-
gebonden dan wel zelf gemaakte producten 
werden aangeboden. Guijt maakte van de ge-

legenheid gebruikt om zijn grote dank uit te 
spreken voor Dies Griffioen die zo’n tien jaar 
haar beste krachten heeft gegeven aan de 
ontwikkeling van eerst Museum Noordwijk 
en later vooral Streekmuseum Veldzicht. 

Die legde haar ideeën voor Veldzicht graag 
vast in notities aan de hand waarvan de plan-
nen werden uitgerold. Naast de inrichting 
van de stal en de realisatie van de Rembert 
Dodoens kruidentuin heeft ze zich vooral 
hard gemaakt voor het project ‘Parels van de 
Bollenstreek’ waar Veldzicht als eerste van 
de grond kwam. Geheel in stijl overhandigde 
zij aan voorzitter Guijt een notitie met als 
pakkende titel ‘Op weg naar een museaal 
masterplan Streekmuseum Veldzicht’.

bezocht
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Werkgroep educatie ‘Kloosters en 
Kruiden’
 
Een aantal jaren geleden is in samenwerking met de Cultuureducatiegroep Leiden 
en de gemeente Noordwijk een educatieproject ontwikkeld voor kinderen van 
groep 7 van de scholen in Noordwijk en omgeving.

Het project ‘Kloosters en Kruiden’ sluit 
aan op de kerndoelen van het leergebied 
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Na gron-
dige voorbereiding en toetsing in de praktijk 
kon het programma in augustus 2017 offici-
eel worden gepresenteerd. Het programma 
wordt aangeboden op woensdagmorgen. 
Opgave vindt plaats via de website van 
Cultuureducatiegroep Leiden. 

In het eerste deel van de morgen worden de 
kinderen op ludieke wijze geïnformeerd over 
de ontstaansgeschiedenis van de kruiden-
teelt in Noordwijk in de middeleeuwen. Deze 
vond aanvankelijk uitsluitend plaats in de 
tuin van de nonnen van het Barbaraklooster. 
Daarna gaan ze naar de kruidentuin waar ze 
kruiden kunnen ruiken, voelen en plukken, 
die ze later kunnen gebruiken voor het ma-
ken van een kruidendrankje. In het museum 

kunnen ze zien hoe de kruiden verwerkt 
werden en in de kruidenwinkel verkocht. Na 
de pauze krijgen de kinderen gelegenheid 
om in groepjes hun opgedane kennis in de 
praktijk te brengen door het maken van hun 
kruidendrankje. Hierdoor werken zij ook 
aan vaardigheden zoals analyseren, creëren, 
samenwerken en presenteren. Aan het eind 
van de morgen kunnen zij met trots hun 
kruidendrankje aan de ’man’ brengen via de 
eveneens gemaakte reclameposter. In 2019 
hebben wij de kinderen van vier scholen mo-
gen verwelkomen. Wij hopen dat zich door 
de enthousiaste ervaringen van deze scholen 
zich meerdere scholen zullen aanmelden. 

Leden van de werkgroep:
Joke Dekker, Tineke van Rhijn, Peter de 
Haas, Marleen Vink, Tonny Parlevliet en 
Magda de Goede.
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In 2019 zijn wederom drie nieuwe nummers 
van De Blauwdotter verschenen. In het 
Jaarverslag over 2018 waren nogal wat ambi-
ties opgenomen voor 2019, ambities die nog 
niet allemaal zijn ingevuld. Wat blijft staan is 
de wens van de redactie om samen met de af-
deling publiciteit van het GON te komen tot 
een grotere oplage van de Blauwdotter - of: 
een groter aantal leden voor het GON, want 
beiden zijn nauw met elkaar verbonden.

De redactie heeft ook in 2019 veel accent ge-
legd op de meer recentere geschiedenis van 
Noordwijk, om aldus beter aan te haken bij 
de belangstellingsfeer van het tegenwoor-
dige lezerspubliek. Die accentuering zal ook 
in de toekomst voorop blijven staan, zij het 

dat de vroegere geschiedenis van Noordwijk 
daarbij - uiteraard - niet uit het oog verloren 
zal worden. 

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat 
uitbreiding van de redactie of in ieder geval 
de vorming van een soort schrijverscollec-
tief nuttig en in zekere zin ook dringend is. 
Daarom zal ook in de komende tijd veel aan-
dacht aan dat aspect worden gegeven. 

En tenslotte blijft de vraag staan, waar-
mee het Jaarverslag 2018 eindigde: Slaat 
de Blauwdotter straks ook zijn pagi-
na’s uit over de ‘Nieuwe Noordwijken’, 
Noordwijkerhout en De Zilk? Het antwoord 
is nog (steeds) ongewis.

De Blauwdotter • nr. 185

1
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 dotter

LEDENBLAD V/H  
GENOOTSCHAP 
OUD NOORDWIJK

Voorjaar 2019 nr. 185
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Zomer 2019 nr. 186

1

     De
 Blauw
 dotter

LEDENBLAD V/H  
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kerst 2019 nr. 187
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De Kruidentuingroep
De werkzaamheden van de tuingroep begonnen in januari met de tweede 
cursusbijeenkomst zodat we goed voorbereid met het in 2018 aangelegde 
Kruidenveld aan de slag konden. Anne Marie van Dam leerde ons zo vroeg mogelijk 
in het seizoen te beginnen om het onkruid in toom te houden. 

Dat bleek hard nodig; het Vogelbosje had 
niet alleen voor veel blad gezorgd, maar ook 
voor zaadjes van de es. En naast al die ont-
kiemende boompjes waren de kruidenbedjes 
door storm en regen ‘uitgelopen’ over de 
paadjes. Een fikse klus voor de tuinvrijwilli-
gers, maar we werden in de loop van het jaar 
beloond voor het vele werk doordat alle nieu-
we aanplant van 2018 enorm ging groeien en 
bloeien. Gelukkig zijn ook de planten die we 
vanuit de ‘oude’ kruidentuin hadden verplant 
naar het Kruidenveld goed aangeslagen.

De ‘oude’ kruidentuin lag er in de winter van 
2018/19 kaal bij. In het voorjaar is deze tuin 
omgetoverd tot een Dodoens Cruydehof. 
Het zware werk - de aanleg van perken en 
paden - is verzorgd vanuit het project Parel 
Veldzicht. Ondertussen hadden we bestellijs-
ten gemaakt voor de beplanting van zes per-
ken volgens een indeling zoals door Dodoens 
in 1554 beschreven. Niet alles was tegelijk 
leverbaar, maar in de zomer stond de tuin 
toch al volop in bloei. Met twee bankjes aan 
weerszijden van de zonnewijzer was de in-
richting van de tuin gereed voor de opening 

Foto: Dodoens Cruydehof.
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van Parel Veldzicht. Dit vond plaats op 6 juni met de onthulling van een informatiebord bij de 
nieuwe ingang van Streekmuseum Veldzicht en een folder om Streekmuseum Veldzicht meer 
bekendheid te geven.

Als afscheid voor Dies Griffioen - zij heeft een belangrijke inbreng gehad bij het project Parel 
Veldzicht - hebben we in mei de tentoonstelling ‘Middeleeuwse tuinen’ in het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden bezocht. Voor alle vrijwilligers van Streekmuseum Veldzicht 
heeft de tuingroep op 22 juni 2019 het jaarlijkse uitje georganiseerd: een rondleiding in de 
Boerhaavetuin in Voorhout. 

Net zoals voorgaande jaren was de tuingroep present op de Boerenmarkt en de 
Pompoenmarkt. Ook deden we mee met de Open Tuinendagen van de Oude Dorpskern. 
Helaas kon de zaterdag niet doorgaan wegens zeer slecht weer. Wel hebben we op die dag een 
workshop over kruiden verzorgd; de bedoeling is om dit in de toekomst verder uit te bouwen. 
Dat geldt ook voor het rondleiden van bezoekers en het geven van informatie. Op de zaterdag-
middagen was daartoe steeds een van de tuinvrijwilligers aanwezig als tuinsuppoost.
Het wieden, schoffelen, snoeien, zaden oogsten e.d. doen we wekelijks met zo’n tien vrijwilli-
gers. We hebben gemerkt dat we vooral in het Kruidenveld vaak moeten snoeien. Natuurlijk 
zonde om niets met de opbrengst te doen! Met de kruiden voor gebruik in de keuken is daar-
om een samenwerking gestart met het Cultuurcafé van Boekhandel van der Meer. En in 2020 
gaan we bezoekers van het museum aanbieden dat ze kruiden kunnen plukken. Dit mag dan 
alleen onder toeziend oog van een tuinvrijwilliger want niet alle kruiden zijn eetbaar. 

Het onderhoud van het Kruidenveld en de Dodoens Cruydehof vraagt niet alleen veel tijd, 
maar ook veel kennis en goed gereedschap. We waren dan ook blij dat het project nog een 
paar cursusbijeenkomsten, een werkschuur voor het tuingereedschap, een professionele 
compostbak en de aanschaf van een hakselaar en onkruidbrander mogelijk maakte. En op de 
valreep konden we nog een informatiebord voor de Dodoens Cruydehof laten maken. 
Dit alles, tezamen met een subsidie voor NLdoet op 14 maart 2020, maakt dat we het nieuwe 
jaar goed ingaan. We hopen dat meer tuinliefhebbers onze groep komen versterken!

Evelien Steenbeek en Ingrid Koops, coördinatoren Kruidentuingroep
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Comité Open Monumentendag 2019
Het Comité kijkt terug op een zeer geslaagde Open Monumentendag 2019 met ruim 
3.700 bezoekers bij de verschillende Noordwijkse monumenten. Dit inclusief 
deelname aan de klassendag in Noordwijk. Het landelijk thema dit jaar luidde 
‘Plekken van Plezier’. Het Comité heeft daar op de volgende manier richting aan 
gegeven. Allereerst de officiële opening, die werd ingeluid door een ludieke 
causerie van emeritus predikant Ad van Houwelingen. 

Onder de titel ‘Het Gruwelspel’ nam hij 
de aanwezigen mee in een beschouwing 
over ‘Plezier’, passend in de sfeer van de 
Reformatie. De officiële opening werd ver-
richt door Sjaak van den Berg, wethouder 
cultuur van de nieuwe gemeente Noordwijk. 
Namens de Comité’s van de vier dorpsker-
nen (Noordwijk Binnen, Noordwijk aan 
Zee, Noordwijkerhout en De Zilk) werd door 
Comité ‘Noordwijk’ het programmaboekje, 
in de vorm van een uitklapbare kaart van 
‘Groot Noordwijk’ met daarop aangegeven 
alle open monumenten 2019 inclusief be-
schrijving, aangeboden.

Aansluitend aan de opening hield Koen 
Marijt een voordracht over het thema 
“Plekken van Plezier” in de historie van 
Noordwijk. Daarna werd het tijd voor een 
echte uiting van plezier. Het muziekgezel-
schap ’t Is Keun stapte eind van de ochtend 
op het klassieke beurtschip (1898) van Ton 
van der Plas aan het Schie en begeleidde met 
feestelijke muziek het bootje van Scouting 
Norvicus met de eerste bezoekers voor de 
Hogewegse molen. Een tafereel wat zo 
had kunnen passen in ‘Fanfare’ van Bert 
Haanstra. Scouting Norvicus heeft de hele 
middag een voor de molen record aantal 
bezoekers heen en weer gevaren.

Na de lunch heeft ’t Is Keun nog een uur 
lang bezoekers van Calorama vermaakt, die 
naast rondleidingen op het terrein zich ook 
konden vermaken met Oud Hollandse spelen 
en van een drankje konden genieten op het 
‘horecaplein’. Aan het eind van middag heeft 
het comité daar alle vrijwilligers, die de mo-
numentendag mogelijk maken, uitgenodigd 
voor een afsluitende borrel in het pas geres-
taureerde koetshuis. 

Muziekgezelschap Crescendo heeft ’s mid-
dags een goed bezocht concert gegeven in 
de Oude Jeroenskerk. Minder succesvol 
was het gebruik van de oldtimer bus van 
de Koninklijke Beuk, die ingezet werd om 
Noordwijkers en Noordwijkerhouters te 
vervoeren voor een rondwandeling met 
gids in elkaars oude dorpskern. Voor de 
Noordwijkerhouters bleek dit nog een te 
grote stap; helaas nul deelnemers. 

De Klassendag kende dit jaar nog meer 
aanmeldingen dan in 2018. Nu maar liefst 
achttien groepen 7 en 8 van de Noordwijkse 
scholen (ca. 450 leerlingen). Na het grote 
succes met de Torenklim in 2018 is met de 
Torenklimcommissie afgesproken, dat voort-
aan alle nieuwe groepen 7 de kans krijgen de 
toren van de Oude Jeroen te beklimmen.  
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De gidsen hadden nu, zonder het voorprogramma van vorig jaar, meer tijd en dat pakte zowel 
voor de kinderen als de gidsen goed uit. Op drie ochtenden zijn negen groepen rondgeleid en 
elk kind ging naar huis met een uitnodiging van de Torenklimcommissie om terug te komen 
met ouders, broertjes en zusjes.

Voor groep 8 was een ander programma gemaakt. Theatermaker Martine Zeeman was ge-
vraagd om een stuk te schrijven in de geest van de Rederijkersspelen uit de 17e eeuw. Met haar 
toneelgroep Zeep aan Zee heeft ze een buitengewoon vermakelijk toneelstuk opgevoerd in het 
oude gedeelte van Huis ter Duin. De hoteldirectie heeft zeer gastvrij de poorten geopend voor 
de scholen en de toneelspelers en ook het grasveld voor het hotel beschikbaar gesteld voor de 
uitgebreide set aan Oud Hollandse spelen, die ook de volgende dag op Calorama gebruikt is. 
De toneelspelers van Zeep aan Zee hebben, met slechts korte pauzes tussendoor, drie keer het 
stuk opgevoerd en negen groepen weten te boeien.

Mede dankzij het mooie weer is het een hele leuke Open Monumentendag geworden en ook 
de leden van het Comité hebben heerlijk mee kunnen genieten.

Adriaan Timmers
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De Max Liebermann Route
De Max Liebermann Route in Noordwijk bestaat inmiddels bijna twee jaar. Vele 
duizenden mensen hebben de route al te voet of op de fiets ’gedaan’. En er zijn maar 
weinig Noordwijkers die nog nooit van Liebermann hebben gehoord of één van de 
23 (vanaf 12 maart 2020 24!) panelen hebben gezien.

Toch was de belangrijkste impressionist van 
Duitsland in Noordwijk bijna in het vergeet-
boek geraakt. De redenen daarvoor zijn twee-
erlei. De eerste, voor de hand liggende reden, 
is dat na twee wereldoorlogen Duitse kun-
stenaars, ook al waren het geen nazi’s, in ons 
land niet bijzonder geliefd waren. Maar van 
veel grotere invloed is de onbekendheid met 
het feit dat Max Liebermann in de jaren 1905-
1913, toen hij de zomers in Noordwijk verbleef, 
als schilder buitengewoon productief was, o.a. 
resulterend in maar liefst 128 olieverfschilde-
rijen van Noordwijkse locaties en daarnaast 
nog talrijke pastels en tekeningen.

Jarenlang hebben kunstkenners en 
Noordwijkers gedacht dat zo’n tiental schil-
derijen van de hand van Max Liebermann 
betrekking had op Noordwijk. Een diepgewor-
teld misverstand, naar nu is gebleken.

En dan nog een misverstand: Noordwijk 
wordt altijd en passant genoemd in een rijtje 
plaatsen waar Liebermann zoal heeft geschil-
derd (Scheveningen, Dongen, Laren, Katwijk, 
Zandvoort, Edam), maar nergens wordt be-
nadrukt dat hij juist in zijn Noordwijkse pe-
riode is geëvolueerd van realist/naturalist tot 
impressionist! Dat is ook de periode waarin de 
schilder Leo Klein Diepold en Max Liebermann 
met elkaar bevriend zijn. Van de eerste is van-
af eind mei een grote overzichstentoonstelling 
in het Museum Noordwijk te zien, met ook 
aandacht voor Max Liebermann.

Vanaf 1905 concentreert Liebermann zich 
op meer frivole onderwerpen als strandver-
maak, paardrijden, tennis, gezelligheid, 

Het Noordwijkse strand.
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tuinen en landschappen. Het lijkt wel of deze 
onderwerpen ook een lossere toets van schil-
deren met zich meebrachten. Met name in 
de laatste periode van zijn leven heeft hij zich 
uitgeleefd in schilderijen van de tuin van 
zijn huis aan de Wannsee in Berlijn, maar in 
Noordwijk is deze trend al ingezet, o.a. met 
het schilderij ‘Garten in Noordwijk-Binnen’ 
te zien op paneel no. 9 van de route. 

De Max Liebermann Route neemt de fiet-
ser en wandelaar mee op een tocht door 
Noordwijks dreven, ideaal om Noordwijk in 
korte tijd beter te leren kennen. En ook een 
bewijs dat een bekende zinsnede uit een 

brief van Liebermann uit 1913 aan Alfred 
Lichtwark, directeur van de Hamburger 
Kunsthalle, niet uit de lucht gegrepen is:
‘Beste Alfred, ik schrijf je deze brief vanuit 
Noordwijk, waar ik bijna elk mens, elk huis 
en elke boom ken.’

Max Liebermann, schilder van wereldfaam 
en ook van Noordwijk! 

Helmus Wildeman

Garten in Noordwijk-Binnen.
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In Memoriam 
Peter Reddingius

Begin december vernam het Genootschap 
Oud Noordwijk dat oud-bestuurslid Peter 
Reddingius op 30 november 2019 is overle-
den. Peter Reddingius had vanaf medio jaren 
tachtig van de vorige eeuw zitting in het be-
stuur van het genootschap. Vanaf de zomer 
van 1989 was hij ook actief als redacteur van 
de Blauwdotter (de redactie maakte toen nog 
integraal deel uit van het Bestuur). Peter was 
(oud) archivaris van de gemeente Noordwijk 
en wist als zodanig zijn weg goed te vinden 
in de geschiedenis van Noordwijk, niet alleen 
vanuit zijn professionaliteit, maar ook vanuit 
zijn warme persoonlijke belangstelling in de 
geschiedenis van het dorp.

Vanuit die invalshoek leverde hij graag zijn 
bijdragen aan het tentoonstellingsprogram-
ma, in het bijzonder aan de tentoonstellingen 
over de Tweede Wereldoorlog (‘Noordwijk 
1940-45, Atlantik Wall in 1992’ en ‘Noordwijk 
oorlogsjaren en bevrijding’ in 1995).

Samen met Karel Kok vormde hij tevens de 
redactie van De Blauwdotter. Zijn naam ver-
scheen nog in de zomer van 2004 in de redac-
tiecolofon! Bescheiden als hij was publiceerde 
hij veel materiaal zonder er zijn naam onder 
te zetten. Maar de veelsoortigheid aan onder-
werpen en de diepgang ervan verraadden zijn 
hand. Hij wist bovendien vele anderen te in-
spireren tot het leveren van verhalen en vooral 
ook van bijzondere foto’s. Juist in zijn periode 
als redacteur werd een keur aan bijzondere 
platen in De Blauwdotter opgenomen (ook de 
fotografie had zijn grote belangstelling).

Hij toonde tevens veel interesse in de boe-
ken van Churchill, die hij koesterde. Op 
zijn afscheidskaart stond een uitspraak van 
Churchill uit 1940: “Als de jeugd is vervlogen, 
moge de wijsheid dan volstaan”.

Het Genootschap Oud Noordwijk herdenkt 
Peter Reddingius in grote dankbaarheid en 
met groot respect.

Peter Reddingius.
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In Memoriam 
Bert Koemans

Op 12 september jongstleden overleed Bert Koemans. Bert werd in 2003 benoemd tot erelid 
van het Genootschap “Oud Noordwijk”, maar de laatste jaren niet meer actief. Hij was van 
1995 t/m 2002 bestuurslid van het G-O-N en - met zijn vrouw Cecilia - ook altijd zeer betrok-
ken bij Museum (Oud-) Noordwijk: hij was tweede conservator (naast wijlen erelid en eerste 
conservator Leen van der Bent) en maakte o.a. de tentoonstelling over de Engelandvaarders 
in 2001. Samen met Leen van der Bent en met de overige vrijwilligers leverde hij een grote 
bijdrage aan het onderhoud van het museum en de collectie. Als oud “vissersman” ging Bert’s 
interesse vooral uit naar alle visserijartikelen (hij was ook nauw betrokken bij de visserijten-
toonstelling in 2005). Bert deed ook veel voor De Blauwdotter en voor de fotogroep. Op de 
foto ziet u Bert Koemans achter de handkar samen met Leen van der Bent. De handkar - op 
zichzelf al een museumstuk - diende voor het vervoer van materialen van en naar het depot 
aan de Nieuwe Zeeweg.

Bert Koemans en Leen van der Bent.

Bert Koemans.
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In Memoriam 
Willem Peschier

Willem Peschier was een vrijwilliger waar nooit tevergeefs 
een beroep op werd gedaan, en daarbij een innemende 
persoonlijkheid met aandacht voor andere vrijwilligers. In 
2004 trad hij actief als vrijwilliger aan bij het Genootschap.  
Aanvankelijk heeft hij gewerkt in het Museum Noordwijk en in 
het depot aan de Hoogwakersbosstraat. De eerste jaren hield hij 
zich met name bezig met de noodzakelijke reparaties in het museum en allerhande repara-
tie-klussen aan collectieobjecten in het depot. Daarbij ging hij ook de wat grotere verbouwin-
gen in de stal en op de zolder niet uit de weg. 

Een goed voorbeeld van de betrokkenheid en inzet van Willem is de restauratie van de ori-
ginele nettenwagen die onderdeel was van de collectie van het museum, maar die voor het 
grootste deel verrot was. Willem had zich voorgenomen om deze oude wagen weer in zijn 
oorspronkelijk luister te herstellen wat betekende dat de gehele opbouw door nieuw materiaal 
diende te worden vervangen. Hij ging daarbij uit van de oorspronkelijke bouwtekeningen en 
nam geen genoegen met een constructie die daar niet op gebaseerd was. Die gerestaureerde 
nettenwagen is er ook gekomen en heeft daarna jarenlang in de zomerperiode op het terrein 
van het museum aan de kant van de Parallel Boulevard gestaan, tot het moment waarop het 
beeld ‘De Filosloof’ van Maja Van Hall daar een plekje kreeg.  

In 2008 kreeg het Genootschap de beschikking over het zomerhuis en de oude varkensstal 
bij Veldzicht om daarin een streekmuseum in te richten. Het Stichtingsbestuur Landgoed 
Veldzicht nam de kosten van de noodzakelijke restauratie van de buitenkant voor zijn reke-
ning, maar de wijzigingen in de oude stal kwamen voor rekening van het Genootschap, waar-
bij de inzet van vrijwilligers onontkoombaar was. Ook aan dit project heeft Willem een niet te 
onderschatten bijdrage geleverd, niet alleen met timmerwerk, maar ook bij het aanleggen van 
elektriciteit, water en verwarming.

Dat de geschiedenis zich herhaalt, bleek in 2015, toen het genootschap de beschikking kreeg 
over de oude koeienstal en bollenschuur op Veldzicht, en weer later in 2018 bij de bouw van de 
hooiberg. Alle nodige en gewenste voorzieningen voor een adequaat gebruik van de beschik-
bare ruimtes, zijn door de inzet van Willem en andere vrijwilligers gerealiseerd. 

Met zijn overlijden is een ons sympathiek mens en op velerlei gebieden vaardige vrijwilliger 
ontvallen. Een uniek mens is uit ons bestaan verdwenen. 
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Krijn van der Bent
Verstand van Lekker Eten

Met dank aan de club van 100

K. Wijnands:
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