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Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Hierin hebben zitting: De Oude Dorpskern, Het Genootschap Oud Noordwijk,
AAN DEStichting Atlantic Wall, Stichting Veldzicht
en de Stichting Kurt Carlsen. Dit platform
onderneemt zo nodig gezamenlijk actie en
Vormgeving:
wisselt 24
informatie uit. Ze kunnen aanMAARTEN KRUYTSTRAAT
Bureau Booy
spraak maken op een bescheiden bijdrage
Dirk-Jan Booij
2202 GX NOORDWIJKuitA/ZEE
de gemeentelijke subsidiepot voor CulDruk:
tureel Erfgoed. Dit jaar valt de subsidie toe
Multicopy, Katwijk
TEL: 071 - 3612182
aan De Oude Dorpskern, die het bedrag

wil bestemmen voor het onderzoek naar
de loop van de Oude Rijn (zie elders in dit
blad).

Commissie Erfgoed
De Gemeente is bezig met de oprichting
van de Commissie Erfgoed. Deze commissie moet zich gaan bezighouden met
het behoud van het Culturele Erfgoed in
geheel Noordwijk. De precieze invulling
van taken moet nog plaats vinden. Het
bestuur is gevraagd om een vertegenwoordiger (geen bestuurslid) namens DOD
af te vaardigen in deze commissie. We
hebben Harrie Salman, medeauteur van
Noordwijk aan Zee en op de Geest, bereid
gevonden deze taak op zich te nemen.
Daar zijn we blij mee, want hij beschikt
over een grote kennis van de historie van
Noordwijk.

Loop van De Oude Rijn
Een werkgroep heeft zich enthousiast
gestort op het onderzoek naar de loop
van de Oude Rijn. Het vooronderzoek is
nu afgerond en de eerste resultaten zijn
veelbelovend en inspireert de werkgroep
om door te gaan. Om zich te verzekeren
van een bredere basis in de samenleving
hebben ze nauwe samenwerking gezocht
met De Oude Dorpskern.

Overleg met de gemeente
In het overleg met de gemeente is
gelukkig - na wat minder gunstige ervaringen uit het verleden - een goede stap
voorwaarts gemaakt. Wethouder Vroom
is bereid gevonden om een deel van de
bestuursvergadering bij te wonen. Korte
lijnen op die manier. Dit zal veel miscommunicatie en misverstanden in de
toekomst kunnen voorkomen.
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“De wereld is mijn palet
Daniël Tavenier:

Interview: Renée Korbee – Artvision • Fotografie: Monica Stuurop

Een bont beschilderd woonhuis,
een authentieke bollenschuur
verbouwd tot diverse atelierruimtes,
een ‘boerenerfje’ met scharrelende
kippen en een klaterend vijvertje;
dit alles bevindt zich zomaar in
de kern van Noordwijk Binnen.
Het is een rustieke plek waar de
kunstenaarsfamilie Tavenier woont
en werkt.
Daniël Tavenier is een begenadigd
schilder en graficus en een bekend
gezicht in de Noordwijkse kunstscene.
Carolien Tavenier - Vree is een
verdienstelijk iconenschilder. Hun
jongste dochter Rhodé is een belofte op
fotografiegebied.
Het is bepaald geen straf om de
uiterst aimabele, sociaal betrokken en
goedlachse Daniël aan een interview
te onderwerpen. De kunstenaar stamt

oorspronkelijk uit Katwijk en komt
uit een traditionele vissersfamilie. Hij
was voorbestemd om in de voetsporen
van zijn (voor)-ouders te treden,
maar koos voor een geheel andere
richting namelijk die van kunstenaar.
Met succes rondde hij in de jaren
tachtig de Haagse Academie voor
Beeldend Kunsten af en besloot om
autonoom kunstenaar te worden.
Geen gemakkelijke beslissing maar zijn
eigenheid en talent voerden hem naar
een uniek handschrift waarin vorm- en
materiaaltechnieken de belangrijkste
elementen vormen. Sinds 1994 woont
en werkt Daniël Tavenier in Noordwijk.

Gerookte makreel en gedroogd
zeewier
Naast de kunstzinnige expressie,
speelt het materiaalgebruik voor Daniël
Tavenier een grote rol. Zelfgemaakte
verf en een gelaagdheid in de
ondergrond zijn mede bepalend voor
de eigen identiteit van zijn schilderijen.
Voor zijn grafiekwerk gebruikt de
kunstenaar vaak handgeschept
Japans papier met een eigen vezel- en
kleurstructuur maar experimenteert
hij ook met gedroogd zeewier als
ondergrond voor zijn kunstwerken.
“Ik maak graag unica’s in plaats van
oplagen of ik geef elke prent een
extra behandeling, waardoor het
unieke karakter sterker wordt. Zo
liet ik ooit een ets getiteld: ‘Gerookte
makreel’, meeroken met de makrelen
in een rokerij, en dompelde ik de
ets ‘Ossenbloedrood’ in werkelijk
ossenbloed”, aldus de kunstenaar.

‘Krijn Giezen zit in al mijn vezels’
Tavenier heeft regelmatig groepen over
de vloer van zijn atelier.
4

De vorig jaar overleden Noordwijkse
kunstenaar Krijn Giezen heeft

Artvision
Bureau voor
kunstadvies en
-bemiddeling
werkt al lange
tijd samen met Daniël Tavenier.
Recentelijk is in opdracht van
Zilveren Kruis Achmea een door
Daniël Tavenier ‘op maat gemaakte’ reeks kunstwerken tot stand
gekomen. Voor meer informatie:
www.artvisionkorbee.nl.
Voor meer informatie over de
schilder- en modellessen door
Daniël Tavenier: tel.071.361.6280,
www.danieltavenier.com, danieltavenier@gmail.com.

en op mijn doek druk ik dat uit”

ontzettend veel betekend voor de
ontwikkeling van Daniël Tavenier als
kunstenaar en als mens. “Krijn was
een docent waarmee ik mij direct
verbonden voelde op de Academie. Een
volledig authentiek figuur. Hij was zijn
tijd als antropologisch kunstenaar ver
vooruit. Zo verzon hij al in de jaren
zeventig ecologische geluidswallen
die opgebouwd werden uit het
opgeschoonde puin van afgebroken
huizen waarbij zaden en dieren zich
in de holtes zouden kunnen nestelen.
Op die manier verduurzaamde hij het
milieu. Tegenwoordig een hot item
maar revolutionair in die tijd”, aldus
de kunstenaar. Het afgelopen jaar
heeft Tavenier zich met hart en ziel
geworpen op een filmdocumentaire
over Krijn Giezen. Samen met
Noordwijkers Peter Minnée en

Demian Beenakker heeft hij bekende
kunstenaars, zoals o.a. J.C.J. van der
Heijden (die een week na het interview
overleed op 83-jarige leeftijd), ouddirecteur van het Kröller-Műller
museum Evert
van Straaten
alsmede de
Noordwijkse
kunstenaar Maja
van Hall geïnterviewd. ”Zij hebben
Krijn in het juiste perspectief gezet
met hun schitterende verhalen. De
film over Krijn beslaat nu zo’n 30 uur
en moet nog gemonteerd worden naar
zo’n 45 minuten. De documentaire zou
vertoond worden tijdens een expositie
over Krijn Giezen in het Noordwijks
Museum maar die is helaas afgeketst.
We zijn nu naar een ander platform aan
het uitkijken”, aldus Tavenier.

“Krijn Giezen
verduurzaamde
het milieu”

Verbondenheid met Noordwijk
Belangrijke thema’s in het werk van
Daniël Tavenier zijn: geloof, hoop
en liefde, waarbij landschappelijke
elementen als de zee, de aarde en de
lucht aan de basis staan. In opdracht
van de St. Jeroenskerk in Noordwijk
Binnen heeft de kunstenaar onlangs
zijn magnus opem voltooid. Een
eigentijds zevenluik in ei-tempera, over
de patroonheilige Sint Jeroen. “Het is
als het ware een stripverhaal met een
spannende ontknoping geworden.
Vijf schilderijen gaan over leven
en dood van Jeroen. Zes en zeven
verwijzen naar Noordwijk als
bedevaartsplaats”, aldus de 48-jarige
Noordwijker. “St Jeroen geeft identiteit
aan Noordwijk; een belangrijk item in
deze tijd van globalisering. Iedereen is
op zoek naar verhalen en verstilling. Ik

heb geprobeerd het religieuze aspect
te verbinden met een eigentijdse
invalshoek”.

Nieuwe uitdagingen
Het werk van Daniël Tavenier
hangt in vele museale en particuliere
collecties. Nieuwe inspiratie vindt hij
in het werk van de Japanse houtsnedekunstenaar Takeuchi Seiho. Seiho
was een groot ambachtsman en zijn
afbeeldingen van zachte vloeiende
achtergronden met één geabstraheerd
figuratief element fascineert hem
in grote mate. Daarnaast heeft het
medium film hem gegrepen. Een
combinatie van schilderwerk en
filmstills zou een optie kunnen zijn
voor nieuw werk. “Ideeën genoeg, nu
nog even loskomen van Krijn Giezen”,
glimlacht de schilder.
5
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idenier J. van der Werf.

erstraat bevond zich ooit kru

Op de hoek van de IJmuid

De oorsprong van deze eerste
uitbreiding na WO I rond de
IJmuiderstraat ligt eigenlijk bij de
invoering van de Woningwet van
1901, waarin vooral de slechte
woonomstandigheden van de
arbeiders aan de kaak werden
gesteld, zowel in kwalitatief als
in kwantitatief opzicht.
Ook in Noordwijk liet de
huisvesting van de arbeiders
zeer te wensen over, want
ongetwijfeld zullen velen zich de
z.g. “rug-aan-rug” –woningen in
de voormalige Keuvel herinneren,
evenals de lage een-steens
“vissershuisjes” in het Stille Zuie.

6

WOI

De eerste uitbreiding van Noordwijk Binnen na WO I
Als het daar sneeuwde lag de sneeuw
even dik op het bed als op de straat.
En zo waren er nog vele andere ongemakken zoals het ontbreken van een
inpandig toilet, geen waterleiding, enz.
En dit waren niet de enige voorbeelden. Daar moest verandering in
komen, maar het toenmalige college
van B. W. was nog niet erg van de wens
tot verbetering overtuigd. Uiteindelijk
werd in 1925 door de Gemeenteraad,
tegen de wens van het college, een
commissie ingesteld met als opdracht
een onderzoek uit te voeren naar de
in de gemeente Noordwijk bestaande
woningtoestanden.

Onderzoek naar woningtoestanden
in Noordwijk
Begin 1926 werden de resultaten van
dit onderzoek gepubliceerd. Zo was in
67 gevallen sprake van dubbelbewoning
en verder werd geadviseerd een groot

aantal woningen of onbewoonbaar te
verklaren of tot spoedige verbetering
over te gaan. Voor wat betreft het
onbewoonbaar verklaren deinsde de
Gemeenteraad er uiteindelijk toch
voor terug om tot een daadwerkelijke
afbraak over te gaan, omdat men niet
onmiddellijk over vervangende woonruimte beschikte. Ondanks het feit, dat
de inhoud van het rapport boekdelen
sprak, leidden de aanbevelingen niet
direct tot resultaten. Intussen waren
er wel twee woningbouwverenigingen
opgericht nl. St. Jeroen, bestemd voor
r.k. woningzoekenden en Patrimonium
voor de christelijke woningzoekenden.

‘Patrimonium’ nam het voortouw
Het was de Woningbouwvereniging Patrimonium, die begin 1918
een bouwplan presenteerde voor een
aantal woningwetwoningen voor zowel
Noordwijk Binnen als Noordwijk aan

Zee. De samenwerking tussen deze
woningbouwvereniging en de gemeente
vlotte niet zo erg, want de gemeente
ontwikkelde daarop een eigen plan
voor o.a. de bouw van 26 werkmanswoningen. Patrimonium voelde zich
gepasseerd en verschilde bovendien
van inzicht over de vereiste woonoppervlakte. Daarop haakte Patrimonium
af. Uiteindelijk
kwam men
toch tot elkaar
en werd aan
Patrimonium
de gelegenheid
geboden 56 woningen te bouwen in
de nieuwe straten Wassenaarsestraat,
Katwijksestraat en IJmuiderstraat.
Dit waren overigens de laatste woningen die Patrimonium hier kon realiseren. Bij latere uitbreidingen, zoals in de
Egmonderstraat, nam de gemeente weer
het initiatief .

De samenwerking
tussen gemeente en
woningbouwvereniging
vlotte niet erg

‘St.Jeroen’ volgde met
meer woningen

De samenwerking met de woningbouwvereniging St.Jeroen was zeker
niet beter. Aanvankelijk lukte het de
woningbouwvereniging St. Jeroen 45
arbeiderswoningen in de Van Leeuwenstraat te realiseren en bij een
volgende aanvraag 12 woningen in de
Scheveningsestraat. De woningbouwvereniging St. Jeroen was opgericht
Nieuwe woningen aan de Zandvoortsche straat...
door kapelaan van Leeuwen en
maakte een flinke start met werkmanswoningen voor grote gezinnen.
De Van Leeuwenstraat is ook inderdaad vernoemd naar de stichter van
deze woningbouwvereniging. Na veel
gesteggel met de gemeente lukte het
de Woningbouwvereniging St. Jeroen
om nog een twaalftal woningen te
realiseren in de Scheveningsestraat
en een vijftal in de Zandvoortsestraat.
Dit waren de laatste woningen, die ➤ ...en aan de Katwijksche straat.
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Kruidenierszaak van der Werf werd een naaimachinezaak
langrijke rol bij de realisering van deze
nieuwe uitbreiding aan het begin van
de vorige eeuw.

Fraai gevarieerd ‘buurtje’

De oudste straat
in deze buurt is de
Scheveningsestraat

De kassa werd bediend door
een nichtje van de oprichter.

Verweij, de eerste
supermarktketen
in Noordwijk
Een zeer karakteristieke zaak was
het kruideniersbedrijf van Van der
Werf op de hoek IJmuiderstraat/
Boerenburgerweg. Deze winkel werd
opgericht rond 1935 en bleef intact
tot in het begin van de zeventiger
jaren. In die tijd werd even verderop
de zelfbedieningszaak van
Verweij opgericht en daar kon de
kruidenierszaak niet langer tegenop
concurreren. Het bedrijf van Verweij
was op dat moment de grootste
zelfbedieningszaak in Noordwijk,
die zich later nog uitbreidde met
filialen aan het Rederijkersplein,
de Prins Bernhardstraat en in
Noordwijkerhout. De stichter van
deze keten was Theo Verweij (verre
familie van de auteur). Tegen het
einde van de vorige eeuw was het
ook met deze zaak gedaan o.a.
door overlijden van de eigenaar
en medefirmanten van de familie.
Verschillende filialen waren
daarvoor al afgestoten.

Begin 70er jaren opende de eerste zelfbedieningszaak van Noordwijk aan de IJmuiderstraat.

➤ deze woningbouwvereniging tot
stand kon brengen. Rond 1928 nam
de gemeente Noordwijk weer zelf het
initiatief tot het bouwen van woningen
en zo ontstond de Egmonderstraat.
Een deel hiervan hield
de gemeente onder haar
beheer en een ander deel
werd onder het beheer
gesteld van de bouwfirma
Vogelaar. Deze woningen
werden na de laatste oorlog aan de zittende bewoners te koop aangeboden.
De gemeente Noordwijk bleef ook
hierna het initiatief bij zichzelf houden, hetgeen zij volhield tot in het
laatste kwart van de vorige eeuw.

8

echte nieuwe woningbouwvereniging
werd opgericht. Op basis van toenmalige wettelijke bepalingen moest de gemeente haar totale woningbezit aan de
nieuwe vereniging overdragen, hetgeen
bepaald niet van harte ging. Met
Patrimonium liep het veel soepeler, want na enig onderhandelen
kwam de Noordwijkse Woningbouwvereniging in het bezit van
het totale woningaanbod van
Patrimonium. Het woningbezit van de
woningbouwvereniging St.Jeroen was
al in een veel eerder stadium overgedragen aan de gemeente. Nu kwam
alsnog het aanbod van deze vereniging in het bezit van de Noordwijkse
Woningbouwvereniging. Zo kon de
nieuwe woningbouwvereniging goed
van start met nieuwe woningbouwprojecten, terwijl zij al een behoorlijk
aantal bestaande woningen in bezit
had. Zij gaf daarmee een stevige impuls
aan het creëren van speciale woningen
voor kansarmen en één- en tweepersoonshuishoudens.
De houding van het toenmalige
gemeentebestuur speelde dus een be-

In 1928
ontstond de
Egmonderstraat

Strijd om de Noordwijkse
Woningbouwvereniging

Broer en zus Verweij, gezeten bij van
der Holst aan de IJmuiderstraat.

Even terug naar de IJmuiderstraat
en omgeving. De oudste straat in deze
buurt is de Scheveningsestraat.
Wanneer je door deze straat
loopt valt het op, dat de woningen hier allerminst eenvormig zijn en dat ze in verschillende perioden zijn gebouwd. De
oorsprong ligt rond 1900, toen daar de
eerste huizenblokken werden gerealiseerd. Tussen de Wassenaarse straat en
de Scheveningsestraat werd rond 1918
een nieuwe openbare school gebouwd,
waarmee deze nieuwe woonomgeving
zijn eerste echte voorziening kreeg.
Verdere voorzieningen als winkels
werden zo langzamerhand in de IJmuiderstraat gerealiseerd. Ook de IJmuiderstraat toont geen eenvormig beeld
en bestaat uit verschillende huizenblokken, die in de loop van zo’n 15 jaar
werden gebouwd.

In het kader van de wens tot het bouwen van sociale woningen voor één- en
tweepersoonshuishoudens ontstond
in de tachtiger jaren een werkgroep,
die met de gemeente in onderhandeling trad over de realisering van deze
speciale woningen. Dit initiatief begon
zich zodanig te ontwikkelen, dat er een

Boekhandel van der Meer
begon in Noordwijk-Binnen
Een ander bekend winkelpand lag op de hoek
Weteringkade/IJmuiderstraat. Vlak na de oorlog was
hier de bibliotheek van l.C. Geerling, die na een aantal
jaren door zijn naaste medewerker Aat van der Meer
werd overgenomen. Later begon Aat van der Meer
hier ook met de verkoop van boeken, tijdschriften
e.d. In de zestiger jaren stootte hij dit pand af en
betrok een nieuwe winkel aan het Vuurtorenplein,
die daar nog steeds gevestigd is onder de naam Van
der Meer, hoewel Aat van der Meer zich al geruime
tijd uit deze zaak heeft teruggetrokken. Opvallend
is, dat in de IJmuiderstraat geen enkele winkel
meer is overgebleven. Dit wil niet zeggen, dat deze
bescheiden nieuwbouwwijk van destijds het nu
zonder winkelvoorzieningen moet doen, want in de
nabijgelegen St. Jeroensweg en Molenstraat is nog een
aantal winkels aanwezig. Voor de ouderen is eind vorige
eeuw het zorgcentrum “De Wieken” gerealiseerd op de
plaats, waar vroeger de Openbare School stond.

Opkomst en verdwijnen
van detailhandel
Na het verdwijnen van de kruidenierszaak van van der Werf werd daar
een naaimachinezaak in gevestigd.

Melkventer Niek Verwey

De bibliotheek veranderde in boekhandel A. van der Meer.
Ook deze zaak heeft het uiteindelijk
niet kunnen volhouden en op het
ogenblik is er de bloemenzaak José in
gevestigd.
Aan de overkant lag ondermeer de
groentezaak van Willem van der Zalm,
die in het begin van de zeventiger jaren
werd opgeheven.
In de IJmuiderstraat was ook de
melkzaak van Jo van der Holst, die
voorheen als melkslijter langs de
deuren ging. Daarna werd de zaak
overgenomen door de familie van
Schie. Vervolgens is het een paar jaren
woonhuis geweest tot Peter den Elzen
het pand huurde en er zijn kaashandel
begon, totdat hij verhuisde naar het
pand aan de Jeroensweg, waarin zijn
ouders gedurende 40 jaar een bloe-

menzaak hadden gedreven.
Verder was er nog een kapperszaak,
waar sinds 1960 kapper Smit zijn kappersbedrijf uitoefende. Inmiddels is
ook deze zaak al geruime tijd verdwenen. Tijdens de oorlog werd hier door
Van Reep warm water verkocht. Beide
zaken zijn nu veranderd in woonhuizen.
Zo kreeg deze nieuwe buurt van na
1918 geleidelijk aan gestalte, eigenlijk
tot op de dag van vandaag toe, dankzij de vele renovaties en nieuwbouw.
Niettemin bleef het karakter van dit
buurtje bewaard, hetgeen nog versterkt
wordt door de vele huizen met hun
typische witte gevelwanden.
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Fotografie: Monica Stuurop

Tijdens het Nieuwjaargala 2012 werd ze

mers positief staan tegenover deze initiatieven, en
hier aan bijdragen. Zo mag best gezegd worden dat
de familie van Eeden en de familie van Hall (beide
uit de Voorstraat) vanaf het begin dat ik
met culturele projecten begon, hebben
meegewerkt. Maar ook bijvoorbeeld Ab
van der Wiel, die met de renovatie van
de Lindenhof en de plannen voor Klein
Offem unieke panden in oude stijl terugbrengt. Voor Verborgen Klanken – het zomerproject
van KunstKlank dat kleine groepen langs bijzondere
plekken in Noordwijk-Binnen voert en laat genieten
van een betoverende voorstelling – vormen die een
unieke combinatie. Ja, de projecten in NoordwijkBinnen liggen mij na aan ‘t hart.’

uitgeroepen tot Noordwijker van het Jaar:
Herma van Piekeren. Drijvende kracht achter

“Projecten in
Noordwijk-Binnen liggen
me na aan het hart”

vele culturele, muzikale en theatrale projecten
in en buiten Noordwijk, artistiek leider van het
Kleijnkoor en Stichting KunstKlank, en één
van de gezichten van de MeerMinnen.
Zo vlak voor het einde van het jaar, en dus aan de
vooravond van het doorgeven van haar titel, is het
tijd voor een gesprek over haar werkzaamheden en
samenwerkingen, haar ervaringen en haar dromen.
Want deze energieke vrouw blijft haar creativiteit
ontwikkelen en staat bol van de ambities.

Hoe was het om Noordwijker van het Jaar 2012
te zijn?
‘Laat ik op de eerste plaats zeggen dat ik het een eer
vind om deze titel te mogen dragen. Het drukt een
waardering uit voor dat waar ik voor sta en ik voel
me daarin erkend. In de praktijk wordt er echter niet
zo heel veel mee gedaan. Als echte “doener” zou ik
zeggen; buit het uit! Zet een Noordwijker van het Jaar
niet alleen op 2 januari in het zonnetje, maar ook bij
evenementen gedurende het hele jaar, als gezicht van
Noordwijk, of wat dan ook. Nu blijft het niet meer
dan een mooie titel, en dat is volgens mij een gemiste
kans.’

Een echte “doener” zeg je, wat bedoel je daar mee?
Ik houd er van samen te werken en met verschillende mensen vanuit het niets iets te maken. Ik merk
in de loop van de jaren dat de organisatorische kant
van (grote) projecten mij steeds meer trekt. Het
begint bij een idee dat verder uitgedacht wordt en
in de uitvoering door vele handen wordt gevormd.
Neem als voorbeeld de projecten in de afgelopen
jaren van Stichting KunstKlank. Binnen KunstKlank
heb ik weliswaar de artistieke leiding, maar ik werk
intensief samen met bijvoorbeeld Martine Zeeman
in de muziektheaterprojecten, met professionele
musici, acteurs en kunstenaars en vele vrijwilligers.
En natuurlijk met het bestuur, want zonder goed
projectplan en financiën kun je niets realiseren.
We maken gebruik van ieders kwaliteiten en talent.
Vervolgens koppelen we de muzikale en theatrale
concepten aan de beschikbare ruimte en gaan we op
10

Herma van Piekeren

Noor dwijker van het jaar
met culturele en art istieke ambities

zoek naar geschikte locaties (het ene jaar in Noordwijk aan Zee, het andere jaar in Binnen) die aansluiten op het gekozen thema. Ik vind het erg leuk om
daarin actief bezig te zijn en te zorgen dat we kwalitatieve projecten realiseren. Dus niet alleen dromen,
hoewel ik die graag en veel heb, maar ook gewoon
doen.’

Dromen?
‘Oh ja, ik heb veel dromen. Mijn hoofd staat nooit
stil. Zomaar naar een boom kijken kan ik niet, er
komt altijd een creatief plan uit. Zo jeuken mijn
handen om iets moois te verzinnen
voor het Lindenplein, zowel visueel
als praktisch. Ik zou me dolgraag
met een projectgroep, bestaande
uit mensen met verschillende
achtergronden, willen buigen over
een nieuwe toekomst voor dit hart van ons dorp. Het
is écht een plek waar we wat mee moeten doen! En als

“Ik heb veel
dromen, mijn hoofd
staat nooit stil”

Het Kleijnkoor en de MeerMinnen
Herma van Piekeren is ook muzikaal leider van het
Kleijnkoor waar zo’n 20 meisjes in de leeftijd van 13
tot 20 jaar uit Noordwijk en omgeving lid van zijn.
‘We zijn ambitieus met het Kleijnkoor en bieden
dan ook veel. De meiden krijgen les, maar doen ook
ruime podiumervaring op. We willen dat ze door
het Kleijnkoor betere zangeressen worden en een
goede performance ontwikkelen. En dat blijkt goed te
werken, want veel meisjes gaan daarna de muziek in.’
Maar ook binnen de MeerMinnen speelt Herma een
belangrijke rol. Als lid en als afgestudeerde aan het
conservatorium. Het is één van Noordwijks bekendste
zangclubs, bestaande uit zeven eigenzinnige zangeressen die met prachtige kostuums en theatrale optredens menig (zakelijk) evenement opluisteren.

we dan toch bezig zijn moeten we wat mij betreft ook
kijken naar een bestemming voor Het Hof van Holland.
Een schande dat zo’n bepalende locatie in de oude kern
leeg staat. Ik wou dat ik het geld had, dan zou ik er een
cultuurhuis van maken waar diverse soorten kunstenaars uit binnen- en buitenland kunnen werken en
verblijven, en waar bezoekers uit heel het land naar toe
komen om zich te laten inspireren en genieten van wat
daar gebeurt.

Oproep aan de politiek!
Want dat is zo bijzonder aan Noordwijk, en beslist
anders dan in menige stad: Noordwijk is het hele jaar
door aantrekkelijk voor mensen die geïnteresseerd zijn
in kunst, cultuur en literatuur. Er vinden hier veel gekke,
mooie, kleinschalige en grotere projecten, evenementen en festivals plaats. Ik zou de gemeentepolitiek, het
bestuur en de ondernemers dan ook willen oproepen
om hier zuinig op te zijn. Overigens is het goed om te
weten dat veel bewoners, huiseigenaren en onderne-

Zingen en plezier maken gaan hand in hand.
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Tekst: Harrie Salman Fotografie: Elsa van der Zwan

Afgelopen september zijn in het zuiden van het Vinkeveld, waar het Laantje een bocht
naar het duin maakt, grondboringen verricht in opdracht van een Noordwijkse projectgroep.
Deze projectgroep is een jaar geleden ontstaan om te onderzoeken waar de monding
van de Oude Rijn in de 12e eeuw is verzand en hoe de rivier toen heeft gelopen.
Van de groep maken deel uit Willem Baalbergen, Evert-Jan Bonnike, Wim Hekkens,
Harrie Salman (projectleider), Hein Verkade, Jan Peelen en Paul de Vreede.

Grondboringen doen het ten sterkste vermoeden

Lag Noordwijk aan de Rijn?

Nu het vooronderzoek is
afgerond wordt het tijd om
het draagvlak van het onderzoek te verbreden.

12

deskundige Wim van Schie).
Er is nog geen definitieve
conclusie getrokken. Het beschikbare materiaal
wordt onderzocht
en mogelijk zullen
daarna nog op een
andere locatie in het
Vinkeveld grondboringen
worden verricht.

2013 wordt
het jaar van
de waarheid

De drie bochten
van de Oude Rijn
In de eindfase van het
schrijven van mijn bijdragen aan het boek over de
geschiedenis van Noordwijk,
Aan Zee en op de Geest,
hoorde ik van Antoine
Wilbers over zijn onderzoek naar de loop van de
Oude Rijn tussen Leiden en
Noordwijk. Wilbers is fysisch
geograaf en werkzaam bij het
archeologische bureau IDDS
in Noordwijk. Hij is tot de
conclusie gekomen dat de
Oude Rijn die na een bocht
om ’t Heen door (het nu
Katwijkse) Rijnsoever heeft
gelopen, daarna nog een
bocht heeft gemaakt naar
het noorden – via het terrein
van de ESTEC en achter de
Van den Bergh Stichting om
naar het Vinkeveld, en daar
nog een derde bocht heeft
gemaakt, om vervolgens onder de villawijk De Zuid door
in de Noordzee te stromen.
Deze drie bochten waren

gevonden dat ik er een
plaats aan heb gegeven in
het boek over Noordwijk
(pag. 41 en 44).
Na de publicatie
van het boek is
eerst de vraag
ontstaan of
hiernaar onderzoek gedaan
kon worden en daarna de
vraag wat deze verschuiving
van de loop van de Rijn naar
het noorden betekent voor
het ontstaan van Noordwijk
Binnen. Inmiddels is het
opgeboorde materiaal in
een eerste ronde onderzocht
door een team van onderzoekers (waaronder naast
Antoine Wilbers o.a. ook
Noordwijkse paleobotanicus
Wim Kuijper en de bodem-

In september werden
grondboringen verricht
tot enkele tientallen jaren
geleden nog in de vorm van
de percelen te herkennen.

Eerste publicatie in
‘Aan Zee en op de Geest’
Ik heb deze visie onderzocht en zo waardevol

Volgende fase in 2013
In 2013 wordt meer
nieuws verwacht, en daarna
gaat het onderzoek in een
volgende fase. Hierin zullen de gegevens worden
gerelateerd aan al bekende
informatie over de ontwikkeling van het landschap
en van de bewoning in het
gebied van de monding van
de Oude Rijn. Dit zal naar
verwachting o.a. resulteren
in expositiemateriaal voor
de musea, een publicatie en
educatief materiaal voor de
scholen.

Het Langeveld

Gedeelte van een kaart getekend uit 1573. Bij Noordwijk
staat in het Latijn: Hier was vroeger monding van de Rijn.

De gangbare visie is dat de
Oude Rijn in voorchristelijke tijd een breed mondingsgebied tussen Wassenaar en
Noordwijk aan Zee had. In

latere tijd is dit gebied smaller geworden. De monding
heeft zich na de Romeinse
tijd, toen de rivier minder
water te verwerken had,
naar het noorden verplaatst,
totdat hij daar is verzand.
We willen graag vaststellen
hoe ver naar het noorden, en
wat er daarna aan de wateroverlast is gedaan die erdoor
werd veroorzaakt.
Er zijn sterke aanwijzingen dat de Oude Rijn een
bocht door het Vinkeveld
heeft gemaakt, die mogelijk
nog verder naar het noorden
doorliep. We weten ook dat
vanuit het noorden water uit
de Noordzijderpolder en het
Langeveld werd aangevoerd
door de Duinwetering, die
nu in de Woensdagse Wetering overgaat. Voordat deze
laatste wetering is gegraven,
liep het water rechtdoor
naar het Vinkeveld. Er is
vastgesteld dat de loop ervan
parallel aan de Lijnbaanweg,
niet ver van de Westerbaan,
liep voordat deze wetering
in de Oude Rijn uitmondde.
Dit zou in de buurt van de
Freesialaan (of eventueel
nog verder naar het zuid-

westen in de richting van
het Koepelduin) kunnen
zijn geweest.

Haventje in
Noordwijk-Binnen
Bij deze uitmonding zou
een natuurlijke haven gelegen kunnen hebben. Wie
vanuit de zee de Oude Rijn
opvoer, zoals St. Willibrord
en later St. Jeroen hebben
gedaan, kwam als eerste bij
dit haventje, aan de eerste
bocht van de Oude Rijn.
Hier zullen misschien ook
vissers hebben gewoond.
Voor St. Jeroen zou dit
ook een geschikte plaats
kunnen zijn geweest voor
zijn eerste, houten kerkje.
De middeleeuwse overlevering vertelde dat dit aan de
Woensdagse Watering lag.
Dit leidde tot het idee dat
dit kerkje gelegen had bij
het Wilhelminahofje, waar
deze allang overkluisde watering onder de Pickéstraat
doorloopt. In de tijd van
Jeroen lag deze watering
echter een paar honderd
meter verder naar het
westen, bij de hoek Oude
Zeeweg / Achterweg.

De projectgroep
buigt zich over
een grondmonster

Dorpskern mogelijk
elders ontstaan?
Dit opent het perspectief
dat de dorpskern van Noordwijk niet (of niet alleen)
ontstaan is aan het noordoostelijke deel van de Voorstraat,
maar bij een haventje aan de
Oude Rijn, in de buurt van
de Freesialaan. Tegelijkertijd
verschijnt dan het perspectief
dat de Oude Zeeweg daar niet
toevallig naar zee liep, maar
dat dit oorspronkelijk de weg
langs de noordelijke oever
van de Oude Rijn is geweest.
Het is evenzeer denkbaar dat
aan het einde van de Oude
Zeeweg de oudste nederzetting Noordwijk aan Zee heeft

gelegen. Die lag dan aan de
noordelijke monding van de
Oude Rijn, misschien in de
buurt van Huis ter Duin, op een
plek die enkele honderden meters voor de huidige kust moet
hebben gelegen.
Het onderzoeken van deze
gezichtspunten is bijzonder
de moeite waard en zou ons
beeld van de middeleeuwse
geschiedenis van Noordwijk
een nieuwe dimensie geven:
Noordwijk aan de Rijn. Voor de
voortzetting van dit onderzoek,
is de projectgroep op zoek naar
sponsors die dit onderzoek
willen ondersteunen. In 2013
zullen hiervoor verschillende
➤
acties worden gevoerd.

De rivierloop van de Oude Rijn na 1150, reconstructie: dr. A. Wilbers
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de ‘Noordwijker aan de Rijn’

Tekst en Fotografie: Han Kuijper

Harrie Salman
Filosoof en talenwonder

Harrie Salman, projectleider van "Noordwijk aan de Rijn".

Hoe het project ontstond

➤

Begin 2009 werd hij gevraagd bij het schrijven van
het boek ‘Noordwijk aan Zee
en op de Geest’. Gedurende
de laatste twee jaar van het
wordingsproces heeft Salman meegewerkt aan het tot
stand komen van het boek
en enkele hoofdstukken
geschreven. In zijn vrije tijd
is hij nu projectleider van het
onderzoek ‘Noordwijk aan
de Rijn’. Er wordt onderzoek
gedaan naar de delta van de
Rijn die vroeger van Wassenaar tot Noordwijk liep.
Salman: “Tijdens de
laatste fase van het werk aan
het boek over Noordwijk
hoorde ik over de visie van
de fysisch geograaf Antoine
Wilbers dat de Rijn, voor de
verzanding van de monding
in de 12e eeuw, noordelijker
in zee stroomde dan men
eerst aannam. Dit heb ik
in een kaart weergegeven.
Na afloop van de presentatie van dat boek op 8 april
2011 kwam er iemand naar
me toe die voorstelde om
dit verder uit te zoeken.
Andere geïnteresseerden
werden erbij gevraagd en
zo kon het project worden
gestart. Onder leiding van
Wilbers werden afgelopen
14

september 22 grondboringen
verricht. Na al die boringen
zijn we bezig het materiaal te
onderzoeken en de gegevens
te interpreteren: bestaan de
gevonden boormonsters uit
rivierafzettingen of is het
zeeafzetting?

Een team van specialisten
was nodig
Salman heeft een onderzoeksgroep gevormd die
bestaat uit een bodemdeskundige, een botanicus, een
geoloog en een specialist in
eencellige dieren. Het zijn
allen gepensioneerde vrijwilligers. Het onderzoek is vrij
uniek voor Nederland en
vergelijkbaar met een ander
onderzoek dat is verricht
naar de eveneens verzande
uitmonding van het IJ bij

Harrie Salman (1953) werd geboren in Noordwijk.
Sinds bijna 200 jaar is de familie woonachtig
in het dorp. De eerste Salman was kuiper
(tonnenmaker). De visserij had veel behoefte aan
vaten en er was genoeg werk. De latere generaties
kwamen in de bollensector terecht.
Salman werkt aan de Hogeschool Leiden nadat hij
jaren aan de universiteit colleges heeft gegeven
in zijn vak, filosofie. Als filosoof houdt hij zich
bezig met veranderingsprocessen in de cultuur
en de samenleving, met nieuwe tendensen,
stromingen, ideeën… Op dit ogenblik onderzoekt
hij de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn.
Door zijn talenknobbel spreekt hij vele talen, wat
hem goed van pas komt in de vele lezingen die hij
in heel Europa houdt.

Castricum in de Noordzee.
Salman: “Zo’n onderzoek
kost geld en we zijn o.a. bij
Hoogheemraadschap Rijnland langs geweest. Zij geven
hun geld echter uit aan andere dingen. We praten over
enkele tienduizenden euro’s.
We starten in 2013 een
sponsorwervingsactie waarin
gericht mensen worden
uitgenodigd om financieel
mee te helpen. Eerst moeten
we wat te melden hebben.

De Oude Rijn liep door het huidige Vinkenveld.

We gaan dus nog evalueren
wat we hebben gevonden en
een plan maken voor verder
onderzoek. Als we na de eerste actie nog meer geld nodig
hebben kunnen we misschien later nog een grotere
groep bereiken. Dit gaat dus
echt rustig, stap voor stap…”

Het blijft een hobby
Het blijft voor Salman
een hobby die moet passen in zijn agenda en in alle
agenda’s van meewerkende
vrijwilligers. Gedreven in het
vorsen naar de geschiedenis
van Noordwijk kunnen we
nog veel verwachten!
Op 1 december kwam er
een boekje van zijn hand
uit over de geschiedenis van
de Klei. Zijn medeauteur
Michel van Dam heeft in de
nog bestaande boerderijen
bouwkundig onderzoek
gedaan.

Als vervolg op onze mededelingen op de Algemene

Tekst: Vice voorzitter Paul deKernpunten
Vreede
Fotografie: Ruud van Drunen

Ledenvergadering van 24 april j.l. is het bestuur in juni van
dit jaar gestart met de bewonersraadplegingen d.m.v. een
enquête en een daarop volgende discussieavond.

Bewonersraadpleging
legt veel wensen bloot
Parkeren

Poep

Na de proef met De Voorstraat e.o. in juni hebben we met
twee volgende rondes in oktober en november inmiddels
de gehele Oude Kern benaderd. Bij de laatste bijeenkomst
zijn ook die leden uitgenodigd, die niet in de Oude Kern
wonen. De respons op de enquête was uitermate goed met
meer dan 17% (meer dan 170 enquêteformulieren/reacties
ontvangen). Bij de bijeenkomsten in Royal zijn bij elkaar 70
deelnemers geweest, die blijk gaven van grote betrokkenheid bij de leefbaarheid in hun woonomgeving.

Nog even de achtergrond
Met een groot deel van ons ledenbestand in de oude
kern voelen wij ons goed vertegenwoordigd, maar we
wilden weten wat àlle bewoners binnen de dorpskern bezig
houdt. Om effectief op maatschappelijk en politiek terrein te kunnen opereren, hebben wij een zo sterk mogelijk
mandaat nodig. Wat zit de bewoners het meeste dwars en
waar liggen de prioriteiten, natuurlijk voor zover dit het
gebied dat onze vereniging bestrijkt: behoud en versterking
van de leefbaarheid in algemene zin. Zeer actueel zijn de
onderwerpen over voldoende parkeergelegenheid en het
voorkomen van betaald parkeren. Een goed en gevarieerd
winkelbestand en een aantrekkelijke en veilige openbare
ruimte (zoals mooie pleinen en gezellige winkelstraten) zijn
eveneens van belang voor de leefbaarheid.

Enkele voorlopige resultaten
l geen korte prioriteitenlijst ,die alles afdekt;

soms tegenstrijdige opinies.
l Parkeren en verkeer levert de meeste opmerkingen
op. Parkeerdruk wordt overal ervaren en dat bij een
slecht bezette parkeergarage. ('s avonds dicht!!)

Paaltjes

3xP

l Vrachtverkeer en veiligheid in het centrum zijn

een probleem: Te hoge snelheden, gevaarlijke
kruisingen.
l Een hoge respons op leefbaarheid: De winkeldiversiteit verbeteren, de weekmarkt naar het centrum
halen en de leegstaande horecapanden opkrikken.
l Overlast over diverse zaken: luizen in lindenbomen,
hondenpoep en achtergelaten vuilisbakken.
l Specifieke straten/wijken hebben specifieke problemen, zoals Vreewijk. Deze wijken hebben de behoefte
aan een sterke vertegenwoordiging (bijv. middels
DOD) bij het maatschappelijke veld.
l Dorpsgezicht blijven beschermen: Jeroensplein en
levendigheid aanpakken.
l Het verpauperde Hof van Holland en leegstaande
winkels zijn een veel genoemde zorg.

Wat gaat er nu gebeuren?
De laatste bijeenkomst heeft net plaats gevonden.
Nu moet alles nog worden uitgewerkt, om uiteindelijk
met conclusies en aanbevelingen aan leden en betrokkenen gepresenteerd te worden. Middels regulier overleg
met wethouder Martijn Vroom zijn we inmiddels gestart
om naar een praktische oplossing te zoeken om de veelheid van kleine en grote verbeterpunten, voor de korte en
de lange termijn op een prioriteitenlijst van de Gemeente
te krijgen. Een belangrijk punt als de winkelstand Kerkstraat zal de aandacht krijgen in een onlangs opgericht
platform met vertegenwoordigers van NOV , winkeliers
Kerkstraat , investeerders Kerkstraat en DOD dat zich
concentreert op een vruchtbare samenwerking met de
gemeente Noordwijk.
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Een bliksemcarrière

Er zullen maar weinig Noordwijkers zijn die nog nooit van hem
hebben gehoord: Krijn van der Bent, de rondborstige slager uit
de Kerkstraat. Voorzitter van de Winkeliersvereniging Kerkstraat,
bestuurslid van de Noordwijkse Ondernemersvereniging,
ondersteuner van tal van evenementen op cultureel en sportief
gebied. Maar vooral slager in hart en nieren.
Krijn van der Bent is een geboren Noordwijker. Als klein
jongetje had hij al belangstelling voor het slagersvak en scharrelde hij vaak rond bij slager Leo van der Weijden aan de St.
Jeroensweg. Hij mocht dan al helpen met schoonmaken en
kleine klusjes doen, maar zijn echte belangstelling ging uit
naar het grotere werk: het slachten van koeien en varkens en
de verdere verwerking van het vlees.
Het bloed kroop waar het niet gaan kon, halverwege de
Mavo koos hij voor een leer-werktraject, waarbij
het leren bestond uit het volgen van lessen op
de slagersvakschool in Rijswijk en het werken
inhield dat hij actief was in de vestigingen van
slager Frans Boks.
In recordtempo haalde Krijn zijn vakdiploma’s en op zijn
18e (!) was hij al bedrijfsleider van de vestiging van Boks op
het Rederijkersplein. Als je zo jong al zo’n positie hebt, wil je
natuurlijk verder. Krijn bleef naast het werken studeren en
behaalde in enkele jaren zijn ondernemersdiploma’s die de
weg openden naar een toekomstig eigen bedrijf.

In recordtempo
haalde Krijn
zijn vakdiploma’s

Overname van slagerij Pauëlsen
Op z’n 22e begon hij zich te oriënteren op de mogelijkheden
om voor zichzelf te beginnen. Het liefst natuurlijk in Noordwijk, want behalve aan het slagersambacht heeft Krijn zijn
hart aan Noordwijk verpand.
Al spoedig deed zich een gelegenheid voor. De kinderen van
slager Peter Pauëlsen uit de Kerkstraat zagen hun toekomst

De slagerswinkel van Krijn van der Bent aan de Kerkstraat.
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niet in de slagerij van hun vader liggen en dus
moest deze op zoek naar een overnamekandidaat. Hij hoefde niet ver en lang te zoeken,
want een paar straten verder stond de jonge
Krijn van der Bent in de startblokken om een
eigen zaak te beginnen. Een ideale situatie
voor beiden en de overname was dan ook snel
en in goede harmonie beklonken. Dat laatste
blijkt ook wel uit het feit dat Peter Pauëlsen
op drukke dagen nog geregeld bijspringt in de
slagerij.
In 2002, 23 jaar oud, had Krijn van der Bent
dus zijn jongensdroom al bereikt, maar was hij
natuurlijk nog veel te jong en te ambitieus om
te denken dat er zich geen nieuwe uitdagingen
meer zouden voordoen.

Ambachtelijk en innovatief
De slagerij die Krijn van der Bent overnam
was qua inrichting niet helemaal up to date.
Een beetje jaren ’60 stijl. Veel schrootjes en
tegeltjes en ouderwets winkelmeubilair.
Krijn zag wel iets in een keurmerk, maar dan
van een actieve club, met hoge kwaliteitseisen:
De Vereniging van Keurslagers in Nederland.
Om het predicaat Keurslager te verwerven
moet de slagerij een proeftijd van een jaar
doorlopen. ‘Voor een ijzersterk merk mag je
wel wat inspanning leveren’, vond ook Krijn
van der Bent. Inmiddels prijkt het rood wit
blauwe logo met de gekroonde K middenin al
weer zeven jaar op de gevel van slagerij van der
Bent.

Krijn bestiert vanachter het hakblok
De verbouwing in 2005 was een logische
stap en niet alleen noodzakelijk vanwege de
toegenomen klandizie. Het winkelinterieur
werd helemaal vernieuwd. Maar Krijn bleef
gewoon de slager die vanachter het hakblok
zijn zaak bestierde.
Wel bleef het pand in de Kerkstraat als
nadeel hebben dat het niet zo breed is. Maar
gelukkig is het wel heel diep. In de rigoureuze
verbouwing van dit jaar is die diepte van het
pand benut en is bouwtechnisch gezien de
hele indeling omgegooid. Daardoor is de
slagerij nu 2 x zo groot als voorheen en door
toepassing van de nieuwste technieken helemaal ‘state of the art’. Het ambacht is optimaal
gecombineerd met innovatie en de vriendelijke bediening van het personeel maakt het
helemaal af. ‘Wij bieden kwaliteit met een
glimlach’ zegt Krijn en zo is het.

Tekst: Helmus Wildeman Fotografie: Monica Stuurop

Nieuwe service ‘Meat & Meals’
De nieuwste toevoeging aan het assortiment
van Krijn van der Bent is de maaltijdservice met de
toepasselijke naam ‘Meat & Meals’.
Het is een ‘shop in shop concept’ waaraan inmiddels ruim 20 slagers in Nederland deelnemen.
Of liever, de slagers zijn er voor geselecteerd, want
de overkoepelende organisatie stelt zeer hoge
eisen aan de deelnemers. Op het hoofdkantoor
worden de menu’s samengesteld en wordt al het
promotiemateriaal ontwikkeld.
Elke dag wordt er vers gekookt! De service loopt
als een trein, volgens Krijn, en zo heeft hij weer
een nieuwe stap gezet in de richting van culinaire
dienstverlening aan zijn klanten.

Kernpunten

Elke dag wordt er
vers gekookt voor de
‘Meat & Meals’
maaltijdservice

Winkelcentrum Kerkstraat
‘De Kerkstraat is een moeilijke straat’ zegt
hij ‘al was het alleen al door de dominante
aanwezigheid van de Digros en de daaraan verbonden winkels. Hoewel de
verhoudingen goed zijn, is het natuurlijk wel zo dat Dirk geen lid
is van de winkeliersvereniging
en zijn eigen plan trekt.'
‘Helaas is de bouw van een
parkeergarage onder het
Kloosterplein niet doorgegaan’ zegt Krijn, ‘maar de
komst van de weekmarkt
naar de Kerkstraat zou
ook een goede impuls
kunnen zijn en kwalitatieve horeca helpt
ook’.
Krijn is ervan
overtuigd dat er
nog groei mogelijk is voor retailers in Noordwijk.
En dat ondanks
de handicap dat er
in Noordwijk in feite
twee kernen zijn. ‘Maar
dat weten we al bijna 150 jaar,
dus daar zouden we toch zo langzamerhand
aan gewend moeten zijn’.
Keurslagerij Krijn van der Bent bedient in
ieder geval graag de Noordwijk Zeeërs, want
sinds het vertrek van slager Jansen uit de
Hoofdstraat is er in dat deel van ons dorp geen
slager meer.
Een positief plusje voor Noordwijk-Binnen.

Boegbeeld
van de Kerkstraat

Krijn van der Bent
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Gelukkig zijn
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Tekst: Willem Baalbergen

Achter de Voorstraat stond in vroeger dagen de sjoel, een schuur van Gijs van Parijs, waarin later de werkplaats van de firma Putman werd gevestigd.

De Joodse gemeenschap van Noordwijk
Net als in de katholieke en in de
protestantse kerk van Noordwijk
was het niet altijd pais en vree
in de joodse gemeenschap van
het dorp. Uit een proces-verbaal
van 1822 blijkt dat er een ruzie
ontstaat tussen de families
De Leeuw en Van Emmerik.
Op een vrijdag voorafgaande
aan de sabbat worden er
beledigingen als `spekvreter`
uitgewisseld in het huis van
Philip van Kleef in de Kerkstraat.
Uiteindelijk ontstaat er een handgemeen waarmee met een ijzeren brillendoos en een kerkboek werd geslagen.
Uit het proces-verbaal blijkt niet dat
het tot een veroordeling is gekomen.
De sjalom zal wel weer zijn getekend.

Bronnen:
G. Slats, Noordwijk in de jaren 1940-1945
J.Salman e.a., Noordwijk aan zee en op de geest
Archief Kloos, Museum Noordwijk
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Altijd een kleine gemeenschap
Noordwijk heeft vanaf het midden
van de 18e eeuw een kleine joodse
gemeenschap gekend. In 1798 telde het
dorp 15 joodse inwoners, in 1811 waren
dit er 22. Uit latere gegevens blijkt dat
er nooit meer dan 45 personen van
joodse afkomst in Noordwijk hebben
gewoond. De joodse gemeenschap was
niet altijd groot genoeg om sjoel te
houden, om bij elkaar te komen. Vooral
in de 19e eeuw was dit wel het geval.
Zo is bekend dat in men in 1822 in het
huis van Philip van Kleef samen kwam.
Later, tot 1857, werd er synagoge gehouden in een deel
van het Patershuis.
Dit restant van het
Barbaraklooster
stond aan de Heilige
Geestweg.

contact kwam met joodse inwoners van
de stad, en joodse werknemers in dienst
had. Het beschikbaar stellen van zijn
schuur als synagoge is op deze wijze te
verklaren.

Het verloop van de 20e eeuw
Bij het begin van de 20e eeuw was de
joodse gemeenschap zo klein geworden
dat men voor de samenkomsten op Leiden was aangewezen. De `synagoge` aan
de Voorstraat werd uiteindelijk door het
verwarmingsbedrijf Putman in gebruik
genomen.
Bekende joodse families in Noordwijk waren Van K(C)leef en De
Leeuw. Een bekende handelaar
in zakken was Salomon (Sal) van
IJssel. Deze kocht de zakken op
waarin koffie werd aangevoerd en
verkocht deze door aan bollenboeren. Ook hij heeft het nazi regime
niet overleefd. Op 1 oktober 1942 werd
hij in Auschwitz vergast.
In de eerste jaren van de Tweede
Wereldoorlog werden de rechten van
de joodse inwoners steeds meer beknot.
Uiteindelijk werden zij, voorzover niet
ondergedoken, gedeporteerd en vermoord. Bijna de gehele joodse gemeenschap, een twintigtal mensen, is op deze
wijze omgekomen,
De aandacht voor het lot van onze

De plaats van
samenkomst werd de
schuur van Gijs van Parijs
aan de Voorstraat.

In de schuur van Gijs van Parijs
Later in deze eeuw werd de plaats van
samenkomst een schuur van Gijs van
Parijs aan het eind van de Voorstraat.
Van Parijs kwam uit een familie van
beurtschippers en was ook op andere
gebieden actief. Zo was hij een landelijk bekende kweker van rashonden en
bezat hij het hoenderpark Diana op
De Kwakel. Er wordt aangenomen dat
hij via de beurtvaart op Amsterdam in

Joodse medeburgers in de Tweede Wereldoorlog neemt
de laatste tijd steeds meer toe. In veel steden en dorpen
is al een monument ter nagedachtenis opgericht, maar
over wat er in Noordwijk met de Joden gebeurde is
onvoldoende bekend. De vermoorde dorpsgenoten
hebben geen graf en hun namen zijn nergens in het
openbaar zichtbaar.

Een gedenkteken
Onder de hoede van de vereniging De Oude Dorpskern hebben zes Noordwijkers (Willem Baalbergen,
Arend Dubbelaar, Dorine Holman, Wim Kleijn, Wim
van der Lee en Geek Slats) de handen ineengeslagen om
daar verandering in te brengen. Ze hebben het Comité
Gedenkteken Joodse Slachtoffers gevormd en willen een
gedenkteken oprichten bij het oorlogsmonument aan
de Oude Zeeweg/Rembrandtweg. Gedacht wordt aan
een stijlvolle eenvoudige steen met daarop de namen
van de gedeporteerde en vermoorde Noordwijkers. De
totale kosten bedragen circa € 5.000. Het streven is om
het gedenkteken te onthullen op 4 mei 2013.

‘Gift Gedenkteken’
Het gemeentebestuur van Noordwijk heeft toegezegd
medewerking te verlenen aan het plaatsen van het
gedenkteken, maar is terecht van mening dat de
Noordwijkse bevolking ook haar verantwoordelijkheid
moet nemen. Om die reden start het Comité Gedenkteken
Joodse Slachtoffers een inzamelingsactie om de
plaatsing te realiseren. Zij roepen alle Noordwijkers
op een financiële bijdrage te leveren op bankrekening
14.93.48.991 ten name van De Oude Dorpskern onder
vermelding van ‘Gift Gedenkteken’.

Kernpunten

Het wordt zo vaak gezegd: “Van harte geluk gewenst”. En
heel veel mensen om mij heen ervaren geluk. Niet omdat het
hen is toegewenst, maar omdat de directe omgeving daar zorg
voor draagt. Toch brengen dezelfde omstandigheden niet altijd
hetzelfde fijne gevoel. Deze winter bijvoorbeeld ben ik in de
ochtend al menig keer overvallen door de opkomende zon. De
ene keer is de ervaring wonderlijk mooi. De andere andere keer
was er veel irritatie. Omdat de vuurrode bal mij bij vertrek met
mijn gemotoriseerde vierwieler ongenadig in de ogen scheen.
Het gevoel van geluk ervoer ik pas toen ik onbeschadigd het
met te hoog hangende verkeerslichten beveiligde kruispunt
was overgekomen.
Het gevoel van geluk had ik naar mijn gevoel ook toen de
postcodeloterij, waar ik niet aan deelneem, bepaalde dat de
buurtgenoten met wel zo’n lot, een ijsje hadden gewonnen. Ik
bedoel maar. Vaak ben je niet zomaar gelukkig. Vaak moet je
daar zelfs wat voor doen.
Een mogelijkheid is veel aandacht geven aan wat je zelf
belangrijk vindt. Geluk is niets uiterlijks. Geluk is iets wat
je heel actief kunt oproepen. En zo ervaar ik geluk soms op
discutabele plekjes in ons dorpje. Bijvoorbeeld wanneer ik op
mijn tweewieler door de Zuid fiets.
Een historische wijk waar beter gesitueerden zich vestigden
op de toppen der duinen. Vaak in schitterende villa ‘s
omgeven door grote lappen duingrond, waar konijnen zich
meestal verschansten onder struiken maar soms hun
vreugdedansjes presenteerden in de delletjes rondom. Nu
bouwen erfgenamen, op jacht naar geld, alles vol, verschijnen
er afschuwelijke bouwsels in de dalen. Maar ik zie de zonnige
kant en roep het beeld van de konijntjes gewoon weer bij
mij op, verbeeld ik mij de bramenstruiken, vol met glanzend
rijpe bramen. Ik zie in ieder bloemetje in de berm een unieke
orchidee. En weg is mijn treurnis. Vergeten de uitingen van
superioriteit en ik ervaar ook daar vol overgave het geluk.
Ik zoek actief geluk ook wanneer ik over het door velen zo
bejubelde Jeroensplein fiets. De werkelijkheid is dat alles
trilt en beeft. Aan mijn fiets en aan mijzelf. Mijn kwetsbare
linkerhand doet pijn. Mijn nieren schudden van hun plaats
en mijn achterste krijgt een pak rammel. Plots liggen er
twee vullingen op mijn tong. Ik verwens de wethouder die dit
allemaal bedacht. Ik zet vraagtekens bij het vakmanschap van
de Portugese straatmakers. Maar ik verman mijzelf en bedenk
hoe fijn het is dat ik kan fietsen. Hoe prachtig de tonen zijn
die mij vanuit de klokkentoren laten weten hoe laat het is.
Ik bedenk mij hoe trots de wethouder op verjaardagen heeft
verteld hoe mooi ´zijn plein´geworden is. Ik zie de voor hem
zo kenmerkende glimlach op zijn gezicht. Ik voel het geluk dat
hij gevoeld moet hebben en besluit daarom om de volgende
keer de route niet te mijden, maar gewoon weer fluitend over
dit centrale plekje van onze oude dorpskern te fietsen. Met
nieuwe vullingen in mijn kiezen.
Willem ter Linden.
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Het Cultuurcafé
Martha Baalbergen, Dorine Holman en Peter van Blanken
runnen nu bijna twee jaar Het Cultuurcafé in Noordwijk, aan
het Vuurtorenplein. Iedere zondag geven zij een platform aan
auteurs, muzikanten of andere kunstenaars en doen dit op
een onderscheidende, informele manier. Hun idee is dan ook
aangeslagen, ze ontvangen bezoekers uit heel het land.

Ontmoetingsplaats
‘De gedachte achter Het Cultuurcafé is dat liefhebbers van
literatuur, kunst en muziek elkaar ontmoeten en inspireren.
We zorgen er dan ook voor dat er binnen het programma
altijd ruimte is om als bezoekers met elkaar en met de schrijver of muzikant die te gast is in gesprek te gaan. Bij ons geen
lezingen van achter een katheder’, aldus Holman.

Idee
‘Al vanaf het begin dat wij Boekhandel van der Meer overnamen organiseerden Peter en ik literaire diners en ontmoetingen met schrijvers. Maar we wilden dat graag op een meer
structurele manier aanpakken. Vooral ook om een aanvulling
te bieden op de culturele festivals en evenementen die in
Noordwijk worden georganiseerd. Zo ontstond het idee om
iedere week op een laagdrempelige manier cultuur aan te bieden, en daar is Het Cultuurcafé voor in het leven geroepen’,
vult Baalbergen aan.

Cultuur in Noordwijk
‘We voelen ons erg verbonden met de Noordwijkse samenleving en de historie van deze kustplaats. Daarom laten we op
regelmatige basis ook schrijvers van boeken over Noordwijk
aan het woord. Zowel over de historische kern als Noordwijk
aan Zee. Daar is veel belangstelling voor. Het aantal bezoekers is die ochtend of middag altijd erg hoog. En niet alleen
maar met Noordwijkers’, benadrukken de dames. Maar ook
Noordwijkse musici en kunstkenners, zoals Rens Tienstra
over Beethoven of Renée Korbee over Maja van Hall, zijn
graag geziene gasten’.
Het Cultuurcafé is officieel geopend op 3 maart 2011 door de
bekende schrijver Jan Siebelink. Peter van Blanken, Dorine Holman
en Martha Baalbergen nodigen schrijvers van alle soorten boeken
uit. Van fictie tot non-fictie tot kinderboeken. En dat heeft effect,
bezoekers uit heel het land komen hier op af. Zeker omdat ook veel
buitenlandse auteurs de weg naar Noordwijk weten te vinden.
Door de combinatie van gezelligheid, een hapje en een drankje
en een interessante schrijver of muzikant, is een bezoek aan
Het Cultuurcafé voor veel mensen een ‘dagje uit’. Kijk voor het
programma van de komende tijd op www.hetcultuurcafe.nl
20
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‘Henriette Roland Holst 1869-1952

Liefde is heel het leven niet’
Uit haar biografie, met dank aan Elsbeth Etty

Tekst: Dorine Holman Fotografie: Monica Stuurop

Henriette Roland Holst was een zeer
productieve schrijfster en dichteres. Ook haar
journalistieke en politieke artikelen hebben
wereldfaam verworven. Wie kent niet de
bekende zin ‘De zachte krachten zullen zeker
winnen’ uit haar bundel ‘Verzonken grenzen’?
Vaak geciteerd door journalisten en politici,
zoals Herman Van Rompuy. Maar wist u dat
zij ‘de Internationale’, het strijdlied van de
arbeidersbeweging, heeft vertaald?
Háár vertaling wordt nog steeds gebruikt.

Henriette Roland Holst werd geboren op
24 december 1869 als dochter van Theodoor van
der Schalk, notaris te Noordwijk en Anna van der
Schalk-van der Hoeve. Als vijfjarig meisje verhuisde
Jet met het gezin naar de Lindenhof aan het
Lindenplein, de toenmalige notariswoning.
Reeds op zeer jonge leeftijd schreef zij zelf
gedichtjes en op 12-jarige leeftijd zag zij een
dichters carrière als haar toekomst perspectief.

De Tachtigers
Na een aantal jaren op een kostschool voor
welgestelde jongedames te hebben doorgebracht, kwam zij op 18-jarige leeftijd terug
naar de Lindenhof en leidde daar het relatief
saaie leven van een jonge dame van stand, die
op een geschikte huwelijkskandidaat wacht.
Op 20-jarige leeftijd maakte zij kennis met de
gedichten van Frederik van Eeden en Albert
Verwey, en deze inspireerden haar om zelf
ook weer te gaan schrijven.
Voor Henriette kwam de doorbraak naar
de kunst en de contacten met de ‘Beweging
van Tachtig’ - ook wel bekend als ‘de Tachtigers’ - een vernieuwende beweging in de
literatuur tussen 1880 en 1894, nadat haar
vader samen met haar zusje was verdronken
in het Galgenwater te Leiden. Henriette was
toen 20 jaar. Naast het grote verdriet dat dit
plotselinge verlies bij haar teweegbracht,
ontstond bij haar nu ook ruimte om haar ambities als dichteres waar te maken. Zij werd
ontdekt door Albert Verwey als dichteres en
werd opgenomen in de groep kunstenaars
en vrienden die regelmatig samenkwamen in
Villa Nova, het huis van Albert Verwey gelegen aan de Prins Hendrikweg. Ze ontmoette
o.a. Herman Gorter die een levenslange
vriend zou worden en haar later aanspoorde
‘Das Kapital’ van Karl Marx te lezen, en Rik
Roland Holst, haar latere echtgenoot. Het
paar verloofde zich in 1892 en trouwde in

Henriette hield voordrachten in zaaltjes door het hele land.
1896. Vlak voor haar huwelijk verscheen haar eerste dichtbundel ‘Sonnetten en Verzen in terzinen
geschreven’, vormgegeven door Rik. Er zouden hierna
nog vele dichtbundels volgen. Het stel vestigde zich in
Hilversum.

Ze maakte kennis met o.a. Trotski en Lenin
Rond 1897 maakte Henriette via Gorter kennis met
het socialisme en werden zij lid van de op het marxisme gebaseerde SDAP (de Sociaal Democratische
Arbeiders Partij), de parlementaire variant van de Nederlandse sociaaldemocratie. In deze beweging met
als doel het verbeteren van het lot van de arbeiders,
kon Henriette veel energie en idealisme kwijt.
Ze hield voordrachten in zaaltjes door het hele
land, vergaderde, schreef opiniërende stukken
en stortte zich in de Internationale Socialistische beweging. Hier maakte zij kennis met vele
kopstukken zoals Trotski, Rosa Luxemburg en
Lenin, die zij regelmatig ontmoette op internationale
congressen. Door escalerende verschillen van mening
binnen de SDAP verliet ‘Rode Jet’ deze partij in 1911.
Later zou ze zich tussen 1916 en 1927 toch weer aansluiten bij de Communistische Partij Nederland en in

Via Gorter
maakte Henriette
kennis met het
socialisme

het kader daarvan een illegale reis ondernemen naar Rusland.
Na 1927 raakte Jet steeds meer teleurgesteld in de weg die het communisme insloeg
en beëindigende haar lidmaatschap van de
CPN. Zij koos nu voor een meer religieus
getint socialisme en sloot zich aan bij de
Woodbrookers. In deze periode schreef
zij aan de biografieën van Gorter en Rosa
Luxemburg en was zij actief in de opinievorming tegen fascisme, nazisme en kolonialisme, de Indonesische vrijheidsstrijder
Mohammed Hatta leerde zij in deze periode
kennen. Door haar gedreven manier van
leven en werken raakte zij regelmatig overspannen en moest zich dan noodgedwongen uit het actieve leven terugtrekken.

Eredoctoraat
In 1938 overleed haar man Rik plotseling
aan een hartinfarct. Hierna schonk Henriette al haar bezittingen aan de Woodbrookers
omdat zij van mening was dat een religieus
socialist geen kapitaal behoorde te bezitten.
Tijdens de oorlog was zij ondanks haar
hoge leeftijd nog actief in het verzet door
publicaties en het verlenen van onderdak
aan onderduikers. In 1947 kreeg zij een
eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam. In 1949 verscheen haar autobiografie ‘Het vuur brandde voort’. Zij was toen
80 jaar. Op 21 november 1952 overleed deze
bijzondere, bevlogen en inspirerende vrouw
in Amsterdam.

➤
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‘Henriette Roland Holst leeft,

ook al is ze al 60 jaar dood’

Op 21 november 2012 overleed 60 jaar geleden de
bekende schrijfster, dichteres en politica Henriette
(Jet) Roland Holst. Om haar sterfdag niet onopgemerkt
voorbij te laten gaan organiseerde Stichting Schrijvers
Pantheon en Dorine Holman een gedichten wedstrijd
rondom de bekende schrijfster/dichteres.
➤

‘Het gedicht “Sombre gedachten schiep een sombre tijd” is
door Henriette in 1902 geschreven (zie hieronder). Hoewel
ruim een eeuw geleden, zijn de overeenkomsten met de huidige tijd opmerkelijk. We hebben mensen dan ook opgeroepen dit gedicht in eigen woorden te vertalen naar de huidige
tijd. Geen letterlijke vertaling, maar een moderne verwoording van haar gedachtengoed. En dat hebben we geweten!
Een dikke 100 gedichten uit heel Nederland, België en nog
verder over de grens hebben we ontvangen. De bekendmaking van de winnaar op 21 november was dan ook één groot
feest met veel media aandacht’, aldus Dorine Holman van
Stichting Schrijvers Pantheon.
[Sombre gedachten schiep een sombre tijd
(gemaakt door Henriette in 1902) en verschenen
in 1902 in de bundel De Nieuwe Geboort]

•

Sombre gedachten schiep een sombre tijd,
het leven lag, gelijk een schip in trage
wateren, en een stem sprak dat de lage
luchten alles omsloten voor altijd.
Er was geen licht, er was geen lucht: de handen
verslapten, omdat zij van hoop leeg waren;
denkers doken naar wrede trotse maren
dat ze hun ziel behoedden voor verzanden.
Dichters wendden zich van de levens-sferen
wederbegerend wat in d’eeuwen sliep,
of loken d’ogen en verbleekten diep
beproevende op hun eigen hart te teren.
In de zware tijd die zo langzaam streek
was ’t dat een moedloze berusting groeide
en opkwam mat geloof van de vermoeide
wereld wier oude gang een eeuwge leek.
Maar onderwijl werd in beneden-lagen
ver van ’t mistroostig ras dat heerste op aard
met smart ontvangen, en in pijn gebaard
de nieuwe kracht, die ons omhoog zal dragen.
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[Winnend gedicht ‘Doemkop’ van de categorie
amateurs, gemaakt door Rob Feenstra]

•

Hij zei: ‘ik heb dit jaar maar niet gestemd.
Ze zitten in Den Haag maar wat te kloten
en alles wordt door de EU besloten.
De Nederlandse leeuw staat in zijn hemd.’
Hij zei: ‘als Van der G niet had geschoten,
dan had Fortuyn dat zootje wel getemd.
Dan was de crisis tijdig afgewend.
Dan had hij al die graaiers teruggefloten.’
Zo ging hij door tot hij geen woord meer vond
en zelfs zijn eigen aandacht ging verflauwen.
Hij dacht: ‘nou ja, er luistert toch geen hond.’
Daar hing hij lamgeslagen in de touwen.
Toen zei zijn dochter, spelend op de grond,
dat zij een toren tot de lucht ging bouwen.

[Winnend gedicht ‘Want somber’ uit de categorie
professionals, gemaakt door Anna van Cooten]

•

Want somber is een wakker woord
het is het glas halfvol met hoop
de blik gericht naar binnen nog
maar gedroomd in goede daden
niet zonder hulp toch autonoom
geneest de aarde door je hand
zullen volken zich verzetten en
lezen witte letters eeuwigheid
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Waar tevreden gasten terugkeren
vroeger of later, maar meestal eerder

Het Hof
van
Holland

Word lid en steun het dorpsgezicht van Noordwijk-Binnen
Voor slechts € 15.- per jaar steunt u de
“Vereniging De Oude Dorpskern” en helpt u het
dorpsgezicht te behouden en de leefbaarheid te
versterken. Geef u

op per e-mail aan ledenadministratie@
deoudedorpskern.nl of ga naar de website
www.deoudedorpskern.nl en vul daar het
inschrijfformulier in.

