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Vooraankondiging T h e a t e r v o o r s t e lling

Zeeërs en Binders

Op initiatief van WSN bereidt ZEEP aan ZEE een theatervoorstelling
voor over Zeeërs en Binders. Martine Zeeman en tekstschrijver Erik
Went zijn op zoek naar mooie verhalen, gekke gebruiken, rituelen,
liedjes van vroeger en nu die kenmerkend zijn voor Noordwijk.
De vorm die Martine hiervoor gekozen heeft is de “revue”
oftewel “opnieuw bekeken” waarmee ze wil doorgronden
welke verschillen er zijn tussen Zeeërs en Binders en wat
daar aan ten grondslag ligt. Nu al is duidelijk dat dit een
hilarische voorstelling gaat worden met zowel Zeeërs als
Binders in de hoofdrollen. Houdt uw agenda vrij voor de
avond van 26 of 27 april 2015 in Theater de Muze!
U kunt nog met uw eigen verhalen terecht bij Martine
via martine@zeepaanzee.nl
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Het jaar 2014 is bijna ten einde, maar nu al
kunnen we stellen dat er veel is opgepakt. Dat
kan alleen dankzij een grote gemotiveerde
schare vrijwilligers en zeer betrokken commissieleden. Met soms veel ballen in de lucht is het
geboden goed in contact te blijven met al die
commissies, met wiens voorzitters we nu als
bestuur regelmatig vergaderen over PR, ondersteuning, ledenwerving etc. (zie foto).
Mooi is te vermelden, dat dankzij de inzet
van vrijwilligers bij een actie in de Kern ruim 40
nieuwe leden zijn geworven.

Erfgoed
Onze vereniging heeft in de tachtiger jaren
aan de wieg gestaan van de aanwijzing van de
Kern van Noordwijk-Binnen als “Beschermd
Dorpsgezicht”. Om die cultuurhistorie te bewaren zijn we ook opgericht!
Wij achten het zinvol om nu na ruim 25 jaar
terug te kijken op die periode en lessen te trekken voor de toekomst. De timing sluit goed aan
bij de voorbereiding van een nieuwe structuurvisie van de Gemeente Noordwijk in 2015.

Noordwijk Binnen Marketing
We hebben een prachtige historische kern,
maar in de marketing van onze “badplaats” kun
je dat nauwelijks terugvinden. Met een histori-

sche kerk van formaat en twee andere Jeroenen
(RK-kerk en toren) zou de kern kunnen uitgroeien tot een nog bekender centrum voor cultuur.
In Kernpunten en de website promoten we de
culturele agenda, maar er is ruimte voor ambitie!
Overleg is er geweest met Noordwijk Marketing over onze ambities en wensen, maar
er moet nog veel water naar de zee om dat te
realiseren.

Jeroensplein als visitekaartje
Bij de bovengenoemde ambitie hoort een
entree van de Kern met een plein met uitstraling en zinvolle functies. We hopen binnenkort
met een aanzet te komen. Het is bekend dat
het draagvlak voor die verfoeide paaltjes en
plaveisel ook bij de Gemeente aan het afkalven
is. De Dorpskern is voorstander van een brede
heroriëntatie op de mogelijke functies, zoals
cultuur, markt, ontspanning etc. Een eventuele
heropening van het plein voor verkeer vanuit
de Voorstraat (nu in discussie in het te visie komende Verkeerscirculatieplan) zou o.i. daaraan
ondergeschikt moeten worden gemaakt.

Verlichte Lindebomen
Een mooier plaatje bestaat er niet en hoort
bij een levendige kern. Toch zou het bijna zijn
verdwenen. Mede dankzij ons initiatief is met
de Gemeente en sponsors ruimte gevonden om
de sfeerverlichting op kleinere schaal te continueren.

Cultureel Erfgoed in Noordwijk
Vijf instellingen in Noordwijk: Genootschap
Oud Noordwijk, Veldzicht , Atlantikwall, Kurt
Carlsen en De Oude Dorpskern gaan hun krachten bundelen bij het promoten van het Erfgoed
in Noordwijk; zie ook achterpagina.
Paul de Vreede, voorzitter.

Dit initiatief valt binnen de doelstelling van de Stichting WSN die o.a. het stimuleren van participatie van senioren in de Noordwijkse samenleving tot doel heeft.
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11e Najaarslezing door
Rens Tienstra een groot succes
Foto: Henk van der Zon.

Kernpunten

Een ac tiviteit
Een acvativiteit
n
va n

Inmiddels met 6 gidsen gaat de wandeling
zijn 35e levensjaar in, verdeeld over twee
routes, waarbij o.a. twee kerken en het
Schuttersveld worden bezocht. Nieuw is
de St. Jeroenskerk, die na de restauratie
de moeite van een bezoek zeer waard
is. Steeds weer ervaren de gidsen de
verbazing bij de deelnemers over de vele
verassingen die Noordwijk Binnen te
bieden heeft.
Dinsdagavonden van 19.30-21.30, ook
in het Engels en Duits
De wandelingen vonden als vanouds op de
dinsdagavond plaats vanaf half juni t/m
half augustus. De aanvang is vervroegd

omdat de laatste dinsdagen in augustus
de wandeling altijd in het donker besloten
werd. Ook Duitse badgasten en Engelse
bezoekers worden onthaald op verhalen in
hun eigen taal.
Op aanvraag ook op andere tijden,
voor jong en oud
In 2014 vonden zelfs meer wandelingen
op aanvraag plaats. Een grote groep was
die van “Pensioen in Zicht” en daarnaast
is er vaak opgetreden voor verenigingen,
families en schoolklassen.
Wilt u ook zo’n speciale rondleiding
boeken, mail dan naar rondleiders@
deoudedorpskern.nl

2014:
een goed pompoenenjaar
Voor de 8e maal werd op 13 september de Pompoenenmarkt georganiseerd op de Florahof, en met succes, want
met fraai nazomerweer kwamen er ruim 650 bezoekers.
De markt is een initiatief van Marga Salman, bewoonster
van de Florahof. Op deze in een landelijke sfeer opgezette
markt boden de diverse kraamhouders uiteenlopende waar
aan, zoals zeer veel soorten pompoenen en kalebassen
(Turkse mutsen, Kronen, Sierkalebassen groot en klein,
Reuzenpompoenen en eetbare exemplaren). De markt werd
opgeluisterd door twee optredens van het Zeemanskoor
De Noortukkers met accordeon en harpmuziek.
Pompoen voor Halloween
Menig bezoeker probeerde Aan de kinderen werd ook gedacht, zij konden een
het juiste gewicht
pompoen veranderen in een bloemstuk of lantaarn of een
te raden van deze reuze
potje van klei draaien op een draaischijf. De opbrengst van
pompoen. Dat viel lang
de koffiehoek en de weeg-wedstrijd, bij elkaar meer dan
niet altijd mee...
€ 600,- gaat naar het Picihuis in Roemenië.
4

Opening Het
TheaterHuis
Sinds zondag 14 september is
Noordwijk Binnen een nieuw cultureel trefpunt rijker: het TheaterHuis
van Martine Zeeman Theaterprodukties aan de Voorstraat 14.
Na een lange zoektocht is ZEEPaanZEE er in geslaagd om een geschikt
pand te vinden waar niet alleen
theateractiviteiten verder ontplooid
kunnen worden, maar waar ook kan
worden lesgegeven en decors en rekwisieten kunnen worden opgeslagen.
Vanaf januari wordt op de laatste
zondag van de maand een literaire/
theatermiddag in het Theaterhuis
i.s.m. het Cultuurcafé georganiseerd.
Ook zoekt ze samenwerking met
andere culturele ondernemers zoals
vriendin en collega Herma van Piekeren en Kees Putman en Rens Tienstra.
'Het TheaterHuis biedt theater voor
kinderen tot 88 jaar', aldus Zeeman.
En ze kondigde aan 'op Koningsdag
2015 in opdracht van Stichting Welzijn
Senioren Noordwijk (WSN) een voorstelling te geven over en voor Binders
en Zeeërs.'

Nachtlichtfestival
bruisend begin
zomer 2014
Met het Nachtlichtfestival
'opende' KunstKlank tijdens
de kortste nacht de warme
zomer van 2014. Omlijst
door het straatfestival
'Talent Op Straat', voor en
door Noordwijkse amateurs
en verenigingen, trok het
culturele midzomernachtfestival honderden bezoekers.
Verspreid door het historisch
centrum van Noordwijk
Binnen was er een groot
en gevarieerd aanbod aan
voorstellingen op bijzondere
locaties. Op straathoeken en
pleinen, in tuinen, huizen,
kerk en historische etablissementen kon men genieten

Foto: Wim Kersbergen.

Historische wandelingen na
35 jaar nog steeds een succes

Het moet niet gekker worden, wietteelt
in ons “Beschermd
Dorpsgezicht”. De
omwonenden van
het voormalige pand
van schildersbedrijf
van der Wiel in de
Voorstraat werden op een ochtend opgeschrikt door een inval
van de politie in een naastgelegen pand, ook eigendom/huur
van de fam. Tebbenhoff, alwaar een wietplantage met 1000
planten werd aangetroffen. Het is dan wel (nog) geen bordeel
geworden in de straat, maar een wietplantage in onze mooie
Voorstraat is ook niet echt aanzien verhogend. Het glazen
(heel mooie!) appartement staat inmiddels te koop voor €
600.000, - en de bewoners houden hun hart vast wat de
volgende verrassingen zullen zijn. Inmiddels is het huis met
de opgeruimde wietplantage een “shame”-plek geworden en
wordt het tijd voor de Gemeente om in te grijpen.

Foto: 112 Bollenstreek.

“Beschermde” wietteelt?

van o.a. jazz, klassiek, gregoriaans, beiaard, flamenco,
theater, dans, film, poëzie
en performances. Enkele,
van de vele, hoogtepunten:
de 'één-op-één' voorstelling BachTherapie! in een
middeleeuwse kelder aan het
Lindenplein, de jazzlounge
in Hof van Holland en de
eerste Gregoriaanse officie in
de Oude Jeroenskerk sinds de
Beeldenstorm.
Voor een volledige overzicht en beeldimpressies:
www.kunstklank.nl

Het verhaal over “Noordwijks
eigen Heilige Jeroen” werd door
Rens Tienstra op een boeiende en
luchtige wijze gebracht. Rens is
componist, dirigent en specialist
in het Gregoriaans. Zijn zoektocht
door de archieven van abdijen en
kerken leverde veel nieuw materiaal
op over gezangen en muziek, die in
de vroege middeleeuwen in onze
Oude Jeroen geklonken moeten
hebben. Overduidelijk is geworden
hoe Jeroen de ontwikkeling van
Noordwijk (Binnen!) heeft bepaald;
een geschiedenis van meer dan
1150 jaar.
De lezing werd opgeluisterd
door orgelspel van Jaco van
Leeuwen en een optreden van het
Gregoriaans koor. Een dankwoord

werd gehouden door ds. Ad van
Houwelingen, zeker over het
opzienbarende feit dat de relieken
van Jeroen voor het eerst weer
terug waren op de plaats waar ze
zijn gevonden, met dank aan de
vrijwilligers van de RK St Jeroen.

Oud-voorzitter van De Oude Dorpskern
Wim Hekkens krijgt een lintje

Grote verassing na afloop
van de najaarslezing
Na afloop van de lezing werd de nu 90-jarige Wim 		
Hekkens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
door de burgemeester van Teylingen mevrouw Carla Breuer.
Zij lichtte uitgebreid de vele verdiensten van hem toe.
Niet alleen de vele activiteiten die betrekking hadden op
zijn werkzaam leven aan de Universiteit van Leiden en na
zijn pensionering in Warmond, maar ook al zijn verdiensten
voor De Oude Dorpskern, waarvan hij lange tijd voorzitter
en eindredacteur van Kernpunten was. Ook leverde hij een
wezenlijk aandeel aan de tot stand koming van het standaardwerk ‘Noordwijk aan Zee en op de Geest’.
Het was Wim Hekkens, die met een lezing over Janusz
Douza de start maakte met wat nu is uitgegroeid tot de traditionele jaarlijkse Najaarslezing, inmiddels voor de 11e keer.
Geen betere plek om Wim Hekkens dus te benoemen tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau dan in de Oude Jeroen.
Een welgemeende felicitatie namens De Oude Dorpskern!
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Maja van Hall,
Noordwijkse bekendste hedendaagse,
nog levende kunstenaar

‘Mijn hersens staan nooit stil’
Maja van Hall is Noordwijks
bekendste hedendaagse, nog
levende kunstenaar. In 2012
had zij een veel geprezen unieke
overzichtstentoonstelling in
museum Beelden aan Zee in
Scheveningen. Tijd voor Noordwijk
om ook uitgebreid aandacht aan
haar werk te besteden.

Maja

Zij woont en werkt tenslotte al ruim
40 jaar in misschien wel het mooiste
en meest karakteristieke huis in de
Voorstraat. Eindelijk komt er in het najaar van 2015 een expositie in Museum
Noordwijk. Maar nu eerst een gesprek
met haar over haar oeuvre en over
kunst en cultuur in Noordwijk-Binnen.

Je bent nu ruim 50 jaar bezig met
beeldhouwen. Welke ontwikkelingen
heb je doorgemaakt?
‘Nu ik eind zeventig ben kijk ik rustiger naar mijn werk dan in het verleden.
In de loop van de jaren heb ik zoveel
geëxperimenteerd en ervaring opgedaan. Ik weet nu wat ik doe en heb het
in de hand. Dat levert ander werk op.
Vroeger gebeurde het nog wel
eens dat er tijdens bijvoorbeeld
het gieten iets faliekant mis
ging. Ik kon daar ontzettend zenuwachtig van worden, nu niet
meer dus. Overigens ben ik,
net als toen ik begon, áltijd met
mijn werk bezig. Mijn hersens staan
nooit stil. Ik denk voortdurend aan de
dingen die ik nog wil maken, eigenlijk
hoef ik het ‘alleen nog maar te doen’.
In mijn hoofd is het werk al klaar. Natuurlijk blijkt het in de praktijk anders
te worden, maar dat geeft niets. Ik ben
blij dat ik nog voldoende ideeën heb.
Als ik een tijdje niets gedaan heb word
ik onrustig en denk ‘hup, aan het werk’.
Voor de tentoonstelling eind 2015 in

Tekst: Dorine Holman. Fotografie: Monica Stuurop.

Wat is er voor jou zo bijzonder
aan beeldhouwen?
‘Er is bij beeldhouwen een direct
verband tussen hoofd en handen.
Het is niet zomaar wat hakken. Overigens besteed ik dat hakken
uit, want het is behoorlijk
zwaar. Buiten het ontwerpen
van het beeld, begint mijn
verdere werk daarna, bij het
afmaken. Het beeld krijgt
als het ware mijn adem over
zich. Het is voor mij heel bevredigend om een beeld te maken waar
ik mijn emoties in kan verpakken.
Voor mij gaat beeldhouwen om het
proces. Daar kan ik me in verliezen,
van genieten, boos om worden,
teleurgesteld in zijn. Alle emoties
die je maar kan bedenken. Soms
lijkt het wel alsof het materiaal mijn
emoties hoort. De kijker neemt vervolgens het beeld tot zich, inclusief
al die emoties en pikt er uit wat
hij of zij wil. En dat is wat ik vaak
hoor van mensen: dat zij de emotie,
het onzegbare, terug zien in een
beeld van mij. Dat het troost biedt,
of herkenning geeft. En dat is fijn
om te horen. Al vraag ik me bij het
maken nooit af of iemand het mooi
zal vinden of zal kopen.’

Voor mij gaat
beeldhouwen
om het
proces

Maja Blom is in 1937 geboren in Voorburg in een kunstenaarsfamilie. Na
verschillende kunstopleidingen in Den Haag en Amsterdam trouwt zij in 1959
met Eylard van Hall. In 1968 heeft zij haar eerste expositie in de Amsterdamse
Galerie d’Eendt waarna haar bekendheid snel toeneemt. In 1978 ontmoet zij de
veel oudere beeldhouwster Charlotte van Pallandt waar zij tot aan diens overlijden
een innige vriendschap mee heeft. In 1982 heeft Maja haar eerste internationale
solo-expositie op de Kunstbeurs in Basel (Art 13’82). Haar werk is aangekocht
door verschillende nationale en internationale musea, overheidsinstellingen,
ziekenhuizen, instellingen en particulieren. Ze wordt regelmatig gevraagd zitting
te nemen in jury’s en adviescommissies. In 2012 kreeg zij als eerste nog levende
kunstenaar een overzichtstentoonstelling en presentatie van monografie met
oeuvrecatalogus in museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Meer weten over
Maja van Hall? Kijk op www.majavanhall.nl
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Museum Noordwijk wil ik bijvoorbeeld nog twee of drie nieuwe
dingen maken.’

Hoe is het dat er nu (eindelijk)
een tentoonstelling van jou in
Museum Noordwijk komt?
‘Het is fijn en een eer dat Museum
Noordwijk gevraagd heeft of ik wil
meewerken aan een tentoonstelling.

Omdat ik geen herhaling van de expositie bij museum Beelden aan Zee wil
heb ik gezocht naar een andere vorm.
En die heb ik gevonden in een samenwerking met de jonge Noordwijkse
beeldend kunstenaar Roesja Trimbos.
Wat zij doet is echt de moeite waard
en fascinerend. En het enthousiasme
van de jeugd vind ik heerlijk. Ik heb
niet voor niets tien jaar les gegeven
op de academie in Enschede. In
de tentoonstelling - die gaat heten
‘Troost, overleven en bezweren’ - laten
we nieuw en bestaand werk zien.
Roesja heeft een serie gemaakt over
‘overleven’, waarbij de troost voorop
staat. Het bezweren van gevoelens is
daar een antwoord op. We verheugen
ons er erg op. Overigens schrijft onder
andere Renate Dorrestein de bijbehorende teksten en catalogus.’

Wat vind je van de ontwikkelingen
op het gebied van kunst en cultuur
in Noordwijk-Binnen?
‘Er gebeurt al erg veel in NoordwijkBinnen. Persoonlijk vind ik ‘Schrijvers
Binnen’ een van de hoogtepunten in
het jaar. Iets dergelijks met beeldende
kunst zie ik niet zo voor me. Eigenlijk
vind ik het wel goed zo. Wat ik wel
zou toejuichen als er een website zou
komen waar bewoners elkaar kunnen
informeren over wat ze doen of willen
doen, en elkaar daarmee helpen.
Zo lijkt het me erg leuk als ik
plannen heb om bijvoorbeeld naar
het Stedelijk Museum in Amsterdam
te gaan, dat op die website zet en
iemand anders uit Noordwijk-Binnen
meegaat. En oh ja, ik vind dat 		
de mooie (kerst)verlichting in de
lindebomen moet blijven.’
7
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Mensen in open auto’s of opengeklapte
kofferbakken, zwaaiden soms uitbundig
naar hun toeschouwers.

6

en andere ongemakken in de kern
De “Slagboom”

Ter hoogte van het huis “De Slagboom” moest men rechts
aanhouden en de Heilige Geestweg inrijden. Daar kwam men
bij de eerste gevaarlijke kruising. Vooral het zaadwinkeltje
van Braun stak behoorlijk uit in de H. Geestweg, waardoor
men het voorliggende tracé moeilijk kon overzien. Dit laatste
is nu nog het geval. Aan de linkerkant ziet men tegenwoordig
het parkeerterrein van het Gemeentehuis. Tot in de tweede
helft van de vorige eeuw lag hier nog een kleine woonwijk pal
tegen de Heilige Geestweg aan.
Drukte op de Gooweg
tijdens de bollenperiode
op 9 mei 1940.

Wie nu langs de Nieuwe Offemweg loopt en het drukke verkeer ziet,
kan zich nauwelijks voorstellen, dat al dat verkeer zich ruim veertig jaar
geleden allemaal door Noordwijk Binnen moest worstelen.
De Nieuwe Offemweg (pas aangelegd rond 1965) bestond nog niet
en ook de Provinciale weg was nog niet aangelegd
Doorgaande wegen langs 		
vele winkels

Tekst en fotocollectie: Kees Verweij.

In feite moest al het verkeer dat vanuit de richting Haarlem kwam op weg
naar Den Haag, zich door Noordwijk
Binnen heen wringen. Het verkeer, dat
uit de richting Den Haag kwam, kon via
de Voorstraat naar de Gooweg rijden.
Dat gaf soms de nodige opstoppingen
en files, vooral tijdens de bollenperiode.

Verkeer nog een bezienswaardigheid
Zelf kan ik mij nog herinneren, dat
het verkeer al op de Gooweg vaststond
8

en een lange file van auto’s langzaam
als een rups door Noordwijk Binnen
kroop. Tegenwoordig is zo’n file vaak
een bron van ergernis, maar toen was
het een bezienswaardigheid.
Veel bewoners haalden stoelen en
banken uit huis en gingen op de stoep
of in de voortuin zitten om te genieten van de voorbijtrekkende stoet van
langzaam rijdende auto’s. Het was net
een optocht. Mensen die in open auto’s
of in opengeklapte kofferbakken zaten,
zwaaiden soms uitbundig naar hun
toeschouwers.

Kernpunten
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stond een aantal fruitbomen. Dan kwam men bij het
tweede gevaarlijke punt, n.l.
de overgang van de Blauwe
tram, die nauwelijks van
waarschuwingsborden of
slagbomen was voorzien.
Had men dit obstakel zonder
problemen gepasseerd dan
kreeg men een smal tracé,
dat ter hoogte van de Kerkstraat overging in de Van
Limburg Stirumstraat.

Winkels verdwenen

De Van Limburg Stirumstraat is nog steeds aan de smalle kant,
Deze wijk werd de zg. Pijpebuurt
maar de bebouwing hierlangs is de
genoemd, hetgeen wellicht te maken
laatste tijd ingrijpend veranderd. Zo
had met het feit dat de huisjes heel dicht
verdwenen hier zaken als de sigarentegen elkaar aangebouwd waren. Met de
zaak van Fornara, de stoffenzaak van
bouw van de nieuwe vleugel
Baalbergen, een boerderij, de
van het gemeentehuis tegen
Ongelukken radiohandel van Caspers, de
het einde van de vorige eeuw
konden
kruidenierszaak van Zwetsloot
verdween deze buurt en werd niet uitblijven (De Spar), de woninginrichde Heilige Geestweg hier ook
tingszaak van Peeters, de
wat verbreed. Aan de rechterkant van
sigarenzaak van Augustinus en later
de Heilige Geestweg lag de grote tuin
Hogenelst, de schoenenzaak van 		
van het toenmalige St. Jeroensgesticht.
Van Schie en de boekhandel en drukEr werd hier o.a. groente geteeld en er
kerij van Buijze.
➤

Pijpebuurt

Komend uit de richting Haarlem
reed men vanaf de Gooweg eerst de
Heilige Geestweg in. Ter hoogte van
Calorama boog de Gooweg scherp naar

rechts en dan weer naar links. Het
kon dan ook niet uitblijven dat hier
verschillende ongelukken gebeurden, soms zelfs met dodelijke
afloop. De bocht was hier smal en
het gebouwencomplex van Rozenhof belemmerde danig het uitzicht.
Bovendien bestond het wegdek uit
zg. kinderkopjes, die vooral bij nat
weer de kans op slippen heel groot
maakte.

In de bocht bij het Rozenhofcomplex.

Via de heilige Geestweg, langs de huisjes van de Pijpebuurt, over de trambaan, voorbij de Kerkstraat stapvoets de Van Limburg Stirumstraat in.

Het was evenwel niet altijd plezier en
vermaak, want het kronkelige parcours
door het dorp zorgde soms voor onoverzichtelijke situaties. Ongelukken
konden niet uitblijven.

Naar Binnen via de Gooweg
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Kraska begon aan
de Van Limburg Stirumstraat
zijn worstfabriek

Nauwe straatjes en
onoverzichtelijke
verkeerssituaties hadden
menig ongeluk tot gevolg

6
➤

Het enige duidelijk herkenbare
object is hier nog Café Thomas, dat
hier al eeuwenlang een vertrouwd
beeld geeft. Even voorbij de voormalige tramovergang aan de rechterkant
is het dorpsaanzicht zeer ingrijpend
veranderd. Lage oude huisjes en het
voormalige dorpshuis De Kuip zijn
hier vervangen door een (nog steeds
leegstaand) Grand Café met daarboven
appartementen.

de Beeklaan, die tot ver in de vorige
eeuw behoorlijk smal was en aan beide
kanten was omzoomd met dichte
bosschages. Het zicht op de Beeklaan
vanuit de Vinkenlaan was vrij slecht en
het is dan ook niet verwonderlijk, dat
hier regelmatig ongelukken gebeurden, soms met dodelijke afloop. Op
deze hoek stond aan de overkant een
groot blauw bord, waarop wederom de
richting naar Den Haag stond aangegeven. Op de hoek Beeklaan/Herenweg stond nog zo’n bord en daar kreeg
men zo langzamerhand het gevoel,
dat men het gekronkel door het dorp
achter de rug had.

In de bocht is nog weinig veranderd
Voorbij het Lindenplein is niet
zoveel veranderd. In het pand links op
de hoek Lindenplein / Van Limburg
Stirumstraat was geruime tijd geleden
de slagerij van Van den Berg gevestigd. Daarna werd het een worstfabriek onder de firmanaam Krasberger
Rookworst. Op het ogenblik is hier
een woninginrichtingszaak gevestigd.
Rechts passeren we de R.K. St. Jeroenskerk. Direct naast deze kerk ligt nu een
groot parkeerterrein. In het verleden
stonden hier verschillende huizen en
het parochiehuis, het zg. Juvenaat. Het
Juvenaat stond oorspronkelijk aan de
Oude Zeeweg en diende daar als clubgebouw van de tennisbanen. Toen daar
later het Casino werd gebouwd, werd
het oude clubgebouw door het kerkbestuur aangekocht en naast de kerk

Rechts
het pand
waarin de
worstfabriek
was
gevestigd.
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Links op de foto de winkel van de dames Kampman

Ook de smalle Pickéstraat vormde menigmaal het decor voor een aanrijding.

geplaatst. Daar heeft het tot ver in de
tweede helft van de vorige eeuw dienst
gedaan, totdat het dorpshuis De Kuip
de taak van het Juvenaat overnam.

De dames Kampman en
twee boerderijen

Nog meer winkels verdwenen

Gunnewiek is nu een kringloopwinkel
gevestigd. De zelfbedieningszaak van Van
der Plas is nu een administratiekantoor.

Bottleneck bij de kruising
Pickéstraat/Bronckhorststraat

Verder stonden op dit parkeerterrein
Bij de kruising met de Bronckhorsthet woonhuis van de koster Van de
straat houdt de Van Limburg StirumKlugt, de zuivelwinkel van Janson en
straat op en komt het verkeer in de
het woonhuis met tuin van Olijerhoek. Pickéstraat terecht. Dit was echt een
Aan de overkant voorbij de Lindenhof“bottle-neck” want hier wordt de weg
straat stond vroeger de bakkerij van
aan weerskanten omzoomd door eeuPeeperkorn. Thans is hier een adminis- wenoude lindebomen.
tratiekantoor gevestigd Daarnaast laZelfs vóór de oorlog leverde dit al
gen het loodgietersbeBomen aan problemen op, getuige twee bijdrijf van Schuts en de
weerszijden gaande foto’s, waarop ongelukken
bloemenzaak van Paul
maakt de in de Pickéstraat te zien zijn. Je
Christiaanse. Aan de
Pickéstraat smal kunt je nu nog nauwelijks voorstelrechterkant bevinden
len dat hier ook al het busverkeer
zich nu nog twee zaken van de familie
plaatsvond. Rechts op de hoek van de
Verkade nl. de Bedderie en een damesBronckhorststraat heeft een eeuwenoud
modezaak. Vroeger was dat één zaak,
pand gestaan, dat in de tweede helft van
die zich steeds uitbreidde en later over
de vorige eeuw werd gesloopt om plaats
twee kinderen werd verdeeld. Meer
te maken voor de groentezaak en het
naar de hoek van de Van Limburg
woonhuis van Jaap Augustinus.
Stirumstraat/Bronckhorststraat lag
Hier was lang geleden nog een café
het aannemersbedrijf van Klein Gungevestigd. Na de oorlog heeft het o.a. genewiek en de zelfbedieningszaak van
diend als opslagruimte van de handelaar
Van der Plas. In de schuur van Klein
in lompen en metalen Giel Smit.

Op een van de foto’s is links in de
Pickéstraat de manufacturenzaak van
de dames Kampman te zien. Het waren
aparte dames, die tot op hoge leeftijd
garen, band, spelden e.d. bleven verkopen en niet nalieten steeds hun afgunst
t.a.v. de zaak van Verkade naar buiten
te brengen. We passeren het Wilhelminahofje aan de rechterkant. Het hofje
zelf dateert uit het begin van de 19e
eeuw en werd nadien verschillende
malen ingrijpend verbouwd. Vervolgens
passeren we aan de linkerkant twee
voormalige boerderijen van Van der
Plas en Zandbergen om daarna aan te
komen bij de bocht naar de Vinkenlaan.
Voor de oorlog was op de hoek een
kruidenierszaak gevestigd. Later kwam
hier een typemachinezaak van Den
Haan. Op het ogenblik zit in dit pand
een kapsalon. Schuin tegenover, aan de
rechterkant, was voor de oorlog een sigarenzaak. Op het ogenblik is dit pand
een woonhuis. Onder de etalage van
het winkelpand in de bocht hing een
groot bord waarop duidelijk de richting
naar Den Haag stond aangegeven.

Via de Vinkenlaan naar de Beeklaan
Bij het inrijden van de Vinkenlaan
passeert men al spoedig een kruising
met de Achterzeeweg en Losplaatsweg. Ook hier kwamen regelmatig
aanrijdingen voor. Op het ogenblik is
hiervan nauwelijks meer sprake, zeker
nadat het zware verkeer geen doorgang
meer kreeg naar de Beeklaan. Via de
Vinkenlaan bereikte men ten slotte

De ongelukken op het kruispunt met de Beeklaan liepen niet allemaal even goed af.
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Wat kiest u?

Kernpunten

In dierbare
herinnering
Op 1 augustus jongstleden overleed

Kernpunten

Een verzilverd lepeltje van de Dorpspomp of juist
het unieke Binse Bittertje in geschenkverpakking?

George Aten, de langst zittende voorzitter
van De Oude Dorpskern ooit. Vele jaren
mocht ik onder zijn voorzitterschap

Maar dat krijgt u natuurlijk niet voor niets. Als u een abonnement
cadeau geeft aan een vriend of familie dan ontvangt u een van
bovenstaande fraaie geschenken en geeft u ons de steun, die we echt
nodig hebben om aan onze verworvenheden te blijven werken.

penningmeester van D.O.D. zijn.

George Willem Aten

Tekst: Evert-Jan Bonnike. Fotografie: Nico van den Berg.

George is 78 jaar geworden en heeft intensief
geleefd.
Deze intensiteit is ook kenmerkend voor zijn
bijdrage aan De Oude Dorpskern.
George was van huis uit een bollenkweker
en veredelaar en heeft Nederland overal
in de wereld vertegenwoordigd, Floriades
georganiseerd etc., etc. Daarnaast had hij
heel veel interesses en hobbies waar hij ook
langdurig en intensief zijn bijdrage aan leverde,
naast D.O.D. Bij de Noordwijkse Hockey Club,
als broeder en koning van het Gilde van Sint
Joris, maar ook als golfer, jager, zeiler en ga zo
maar verder.
George is opgegroeid in Noordwijk
en heeft hier op vele adressen gewoond
waarvan 2 keer in verschillende huizen aan
de Voorstraat. Hij was zijn Oude
Dorpskern zeer toegenegen en
heeft in de spannende jaren van
bestemmingsplannen (Kerkstraat,
Zeestraat, Bronckhorststraat etc.) en
verkeerscirculatieplannen heel veel werk verzet
om de gemeente, met haar vaak megalomane
plannen, in te tomen. Zonder zijn inzet en
vasthoudendheid was het bouwvolume nog veel
groter geworden en het historische karakter van
de Oude Dorpskern veel verder aangetast.
George was ook de voorzitter die veel
stimulans gaf aan onze evenementen en
feesten, maar ook nadrukkelijk bijdroeg aan

de historische beschrijving van de Dorpskern.
Kernpunten kon altijd op zijn inbreng rekenen
en bij alle activiteiten opende en sloot hij
steevast de feestelijkheden.
Het behoud en vervanging van de lindebomen
is ook voor een belangrijk deel aan George te
danken. Vanuit zijn agrarische achtergrond wist
hij de juiste wegen te bewandelen om dit voor
elkaar te krijgen.
Ook was hij onmisbaar voor de realisatie van
de muziektent aan het Lindenplein.
Boven de annonce van zijn overlijden staat:
'I ain’t Saint George, I am just George'.
Kenmerkender kan ik George niet typeren
als iemand die altijd voor iedereen beschikbaar
was en bereid taken te vervullen tot behoud van
het karakter van de Dorpskern maar ook
zeker ter verhoging van de feestvreugde en
(buurt)vriendschap, zonder enige opsmuk
en eigenbelang.
Gisteren hebben we George begraven en
deze bijeenkomst was als George, met een lach
en een traan, mooie verhalen, warm en gastvrij.
Ik zal zijn karakteristieke aanwezigheid in
de Dorpskern missen en wens Josje en zijn
kinderen veel sterkte toe.
Beste George, het was een genoegen en eer
je gekend en beleefd te hebben, je hebt in jouw
leven vele stenen verlegd, vaarwel.
Evert-Jan Bonnike

I ain’t Saint
George, I am
just George
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1. Kern Noordwijk Binnen
blijvend beschermd
Dankzij initiatieven vanaf 1987
wordt in 1992 de Historische
Kern definitief aangewezen als
“Beschermd Dorpsgezicht”. De Oude
Kern heeft grote cultuurhistorische
en architectonische waarde, die
beschermd moet blijven worden.
De DOD heeft het initiatief genomen om de komende maanden een
evaluatie te laten uitvoeren over
25 jaar beschermd dorpsgezicht en
lessen te trekken voor de toekomst;
mede in het licht van de komende
gemeentelijke structuurvisie.

2. Overtuin behouden
De oprichter en eerste voorzitter Willem
van Vugt heeft zich samen met omliggende
bewoners en de Gemeente enorm ingespannen om te voorkomen dat de “stadstuin” in de oude kern zou verdwijnen en
ontwikkeld en bebouwd zou worden.
Het is nog steeds een kleine groene oase
in een steeds meer dicht gebouwde kern,
een plek bedoeld voor rust en meditatie.
Alleen heeft de tand des tijds toegeslagen
en is een opfrisbeurt hard nodig.

3. Muziektent op het Lindenplein
in de steigers
Door toedoen van De Oude Dorpskern is het dorp een mooie culturele
evenementen-locatie rijker geworden.
Die staat er inmiddels al vele jaren en
is nu toe aan broodnodig onderhoud.
De DOD is pachter en verantwoordelijk
voor het onderhoud. De komende maanden gaan
we aan de slag.

4. Graag meer cultuur in de kern
Bij ons 25-jarig bestaan heeft de
vereniging met een aantal sponsors
het beeld ‘Rennend Naakt met Hinde’ van
Charlotte van Pallandt aangeboden aan de
Noordwijkse gemeenschap. Daarbij zou het
niet mogen blijven, het Jeroensplein is het
ideale platform voor presentatie van kunst
in de breedste zin des woords.

Geef een abonnement cadeau en ontvang
een van de fraaie geschenken!
Vul bijgaande antwoordkaart in of mail met
uw voorkeur (uw naam, nieuw lid en cadeau)
naar secretaris@deoudedorpskern.nl
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Een publicatie van
Ton van den Berg

“Zichtlijnen in Noordwijk Binnen” is
een publicatie van Ton van den Berg,
een actief lid van onze vereniging. Ton is
stedenbouwkundig ingenieur en heeft vele
stedenbouwkundige plannen gemaakt voor
meer dan 20 gemeentes in 4 provincies.

Reekers, sinds kort

Zichtlijnen in
Noordwijk Binnen

bestuurslid van DOD
met de portefeuilles
ruimtelijke ordening
en erfgoed. Geboren
en grootgebracht

zichtbaan, maakt het zicht op een object
in de verte mogelijk. De blik wordt versterkt
als de baan smal is en het object duidelijk
verschilt van zijn omgeving.

Foto 1

aan de Voorstraat
Vergeten expressiemiddel

59/61, begin vorige

Een zichtlijn biedt de mogelijkheid om de band tussen object
en omgeving expressie te geven. Tegenwoordig lijkt dit mooie
middel wel vergeten. Behalve door reclamemakers, die maken er
gretig gebruik van. Maar dan is er meestal sprake van uitbuiting
van een omgeving. Dan wordt die er dus niet beter op. In
Noordwijk Binnen kennen we een aantal mooie voorbeelden
van zichtlijnen. We zijn rijker dan we misschien denken.

eeuw gebouwd door
mijn overgrootvader.

Echte

Foto 2

Hij, mijn grootvader en mijn vader
bestierden hiervandaan hun loodgietersen grondboringbedrijf. Zo kwamen zij in
de loop der jaren bij vele Noordwijkse families thuis. Ikzelf ben even weg geweest
(studie in Delft) maar toch teruggekeerd.
Nu woon ik hier met mijn eigen gezin.
Lange tijd werkte ik als docent, later
heb ik alsnog een opleiding tot architect
voltooid. Sinds tien jaar werk ik aan het
ontwikkelen en realiseren van schoolgebouwen.

Van stadsgas naar ledverlichting
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Onze kerktorens
Uniek is het ensemble van de twee Jeroenskerken waar
te nemen vanuit het einde van de H. Geestweg. (foto 2)
Dichterbij gekomen zien we dat beide, naast hoge torens, ook
beschikken over een ‘dakruiter’. Je kunt ze, dichterbij gekomen,
alle vier in één oogopslag waarnemen.

LEES MEER..
Voor het complete verhaal zie onze website:
www.deoudedorpskern.nl. Pagina “Publicaties”.

Mijn ambitie? Eraan bijdragen dat
Noordwijk-Binnen in de toekomst
mooi blijft, een geheel vormt van fraaie
architectuur, karaktervolle panden en
bijzondere bebouwing. Tegelijkertijd
geen openluchtmuseum.
Kijkend naar oude foto’s
van het dorp kunnen we
wel eens verzuchten: ‘Was
het nog maar zo!’ Maar is
het wel wenselijk dat alles bij het oude
blijft? Ook ons dorp moet mee met de
tijd. Daarbij horen vernieuwingen. Oud
en eigentijds vermengingen zich idealiter
op een natuurlijke manier, zodat het
dorpskarakter behouden blijft. Een voorbeeld? Bij het schrijven kijk ik uit op de
vorig jaar geplaatste, authentiek ogende,

De herontwikkeling van het Hof van Holland

Noordwijk Binder

straatlantaarns inclusief laddersteunen
van vroeger voor de lantaarnopstekers
die het gas ontstaken. Heel fraai, ook al is
de lichtbron nu gelukkig ledverlichting.
Ik denk dat deze ambitie haalbaar is,
maar alleen in voortdurend overleg met
alle partijen: ondernemers, bewoners,
gemeente en maatschappelijke organisaties. Daar steek ik graag mijn tijd en
energie in.
Momenteel zijn er op het gebied van
ruimtelijke ordening en erfgoed drie ontwikkelingen die ik hier wil samenvatten:

1. Evaluatie beschermd dorpsgezicht
De dorpskern is 25 jaar geleden -mede
op aandringen van de DOD- aangemerkt
als ‘beschermd dorpsgezicht’. Vanaf toen
mocht bebouwing in de kern niet meer
‘zomaar’ worden afgebroken
of gewijzigd. Wat heeft dit
beleid ons gebracht? Zijn er
veranderingen in wet- en
regelgeving die, nu of in de
toekomst, van betekenis zijn voor dit beleid? Om hier antwoorden op te krijgen
en (beleids-) keuzes te kunnen maken
voor de toekomst wil het DOD bestuur
een analyse van 25 jaar beschermd dorpsgezicht laten uitvoeren. De gemeente
wil hierin participeren. Op onze website
kunt u eerdaags lezen hoe de evaluatie

Ook ons dorp moet mee
met de tijd. Daarbij
horen vernieuwingen.

Tekst: Karel Reekers.

Tekst en foto's: Ton van den Berg.

Van oudsher wist men er gebruik van te maken om
aandacht te vragen voor het object zelf of voor de boodschap die er mee werd afgegeven:
een vlag op een kasteel, een kerktoren of een entree
van een belangrijk gebouw. (foto 1)
Het gebruik kan tweezijdig zijn: je kijkt naar het object,
maar vanaf het object kan er ook naar jou worden gekeken. We zien bijvoorbeeld vanaf de van Limburg Stirumstraat een stukje verzorgingshuis , maar we vergeten dat
de bewoners op dat moment óns misschien ontwaren.

Verkeersveiligheid
in de kern

in het mooie pand

Aandachtopwekkers
Een zichtlijn, of misschien beter gezegd

Kernpunten

Ik ben Karel

wordt aangepakt en, later, welke resultaten het oplevert.

2. Herontwikkeling Hof van Holland
Het Hof van Holland wordt herontwikkeld. De DOD heeft (in een formele
zienswijze) aangegeven blij te zijn met
deze herontwikkeling. De plannen laten
zien dat de ontwikkelaars het in stand
houden van de historische waarden van
het pand serieus nemen. Bovendien is
het van belang dat de huidige verwaarlozing wordt teruggedraaid. Wel heeft
de DOD, net als veel buurtbewoners,
aangegeven dat de plannen nog in te
weinig parkeergelegenheid voorzien. De
DOD spreekt over oplossingen hiervoor
met de buurtbewoners, de gemeente en
de projectontwikkelaar.

3. Verkeerscirculatieplan
De gemeente wil het verkeer- en
vervoerbeleid herzien. Onder andere
heeft zij hiertoe een ‘verkeerscirculatieplan’ laten opstellen. De gemeenteraad
buigt zich momenteel over dit plan en de
wenselijke beleidsrichting. Binnenkort
wordt het plan, dat omgedoopt is tot
“Werkdocument Verkeer en Bereikbaarheid”, vrijgegeven voor de inspraak. Voor
meer info kunt u terecht op onze website
of die van de gemeente Noordwijk.
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Tekst: Rens Tienstra.

Foto’s: Nico van den Berg.

Samenvatting
van de voordracht van Rens Tienstra
op 14 november 2014

Kernpunten

De Erfenis van Jeroen vereeuwigd
Noordwijks
eigen Heilige

Vanaf 1429 een bedevaartsoord

Tijdens de Najaarslezing op 14 november j.l.

Het hebben van een eigen heilige
met dito verering was één van de
meest winstgevende industrieën
die een plaats zich toendertijd kon
wensen. Hoogtepunt in die verering
was de verheffing van Noordwijk
tot bedevaartsoord in 1429 door de
bisschop van Utrecht. Vele pelgrims
wisten hun weg te vinden richting
Noordwijk, en zelfs het grafelijk
huis en latere keizers maakten tussenstops om hun eer aan Jeroen te
brengen.

ging Rens Tienstra dieper in op het verhaal van
Jeroen en vooral wat de betekenis is van deze
geschiedenis voor het Noordwijk van vandaag.
Bedevaartsplaats met twee enorme “kathedralen”
De Noordwijkse geschiedenis wordt beheerst door
de figuur van Jeroen. Of deze missionaris van overzee
nu echt bestaan heeft of niet, de Noordwijkse geschiedschrijving begon pas echt met het verhaal van
Jeroens komst naar deze streek. Daarnaast leverde zijn
verering als heilige een grote bijdrage aan de promotie
van Noordwijk tot stad in 1398 en was de Jeroensverering er de oorzaak van, dat Noordwijk tot twee keer
toe tot bedevaartsplaats werd uitgeroepen. Bovenal is
zijn persoon de reden voor de twee enorme “kathedralen” die deze oude dorpskern beheersen. Het verhaal
van Noordwijk en Jeroen is een uniek voorbeeld van
een tegelijkertijd clichématige geschiedenis.

Heeft Jeroen wel echt bestaan?
We weten, kort samengevat, niets over Jeroen.
Er bestaan geen geschreven bronnen over hem uit
zijn eigen tijd. Het is zelfs de vraag of Jeroen wel echt
“Jeroen” heette, of dat zijn naam niet gewoon een verbastering is van bijvoorbeeld “Jero”, (de Ier). Wat we
wel van hem weten is ons overgeleverd in bronnen uit
de 11e en 12e eeuw, twee eeuwen ná zijn marteldood
geschreven. En hoewel deze geschriften ons behoorlijk wat te melden hebben over onze Jeroen, vertellen ze des te meer over de tijd waarin ze geschreven
werden.

Het gregoriaans koor o.l.v. Rens Tienstra.
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(Te) grote Oude Jeroenskerk

In 1130 ontstaat het verhaal
Omstreeks 1130 stelt een Egmondse monnik de levensbeschrijving van Jeroen op schrift, en dat is het oudste
ons bekende werk over Jeroen: de Vita et Translatio
Sancti Jeronis: “het leven en de overbrenging van Jeroen”.
Hoe belangrijk deze translatie (overbrengen van de relieken naar de Egmondse abdij) was, blijkt uit een vermelding in de beroemde Rijmkroniek van Holland uit 1290.

De verering komt op gang
De Vita et Translatio Sancti Jeronis is een prachtig
voorbeeld van een typisch middeleeuws heiligenverhaal,
met drievoudige miraculeuze verschijning
incluis. Maar hoe typisch Noordwijks de
avonturen van Jeroen, de snode Noormannen en onze Nothbodo ook mogen klinken,
het verhaal kent ook veel jatwerk uit andere
heiligenlevens… Maar het feit dat dit verhaal
werd opgetekend zegt ons des te meer. Het
eerste punt op de middeleeuwse checklist tot een heiligenverering was namelijk de levensbeschrijving van de
heilige zelf. En met het opschrijven van deze vita zien we
dus een duidelijke poging de verering van Jeroen op gang
te brengen.

Het is nog
maar de vraag of
Jeroen echt wel
"Jeroen" heette

sen sprake geweest van een dergelijk
‘Jeroensofficie’, maar vooralsnog is het
niet teruggevonden.

In de 16e eeuw ingezet tegen de
Reformatie
Relieken terug op de plaats
waar ze zijn gevonden.
De avond werd opgeluisterd
door een bijzondere primeur:
dankzij de welwillendheid
van de PKN en RK
Noordwijk werden Jeroens
overblijfselen voor het eerst
sinds de Reformatie weer
tentoongesteld in de Oude
Jeroenskerk.

Indirect kunnen we afleiden hoe
het er aan toe ging in de middeleeuwse Jeroenskerk: er waren
beduidend meer priesters en altaren dan noodzakelijk
voor de lokale bevolking, er waren gildes, er was een
organist, een koor en er werd dagelijks gezongen. Maar eigenlijk is de
bedevaartskerk al vanaf het begin af
aan té groot geweest voor de Noordwijkers zelf.

Het Jeroensfeest
werd met
veel luister gevierd

Vanaf de 15e eeuw een feest
Getuige het grote aantal bronnen
waarin Jeroens naam voorkomt, kunnen we stellen dat het Jeroensfeest in
ieder geval in de 15e eeuw een brede
verspreiding kende over het Hollandse grondgebied; de bronnen reiken
van Rotterdam en Delft tot Utrecht,
Amsterdam en Haarlem – een typisch
Hollandse heilige dus.
Jeroens feest werd, zoals te verwachten viel, in Egmond en in
Noordwijk met veel luister gevierd.
Vanuit Egmond is bekend dat er ook
getijden aan Jeroen gewijd waren,
zoals bijvoorbeeld het nachtofficie.
Waarschijnlijk is er op meer plaat-

Bijzonder is dat Jeroen in de periode
na de middeleeuwen twee keer een
nieuwe opleving heeft gehad: tijdens
de woelige jaren van de Reformatie
zien we dat onze heilige wordt ingezet
als PR-materiaal tegen de heidense
protestanten: er wordt in die tijd, de
16e eeuw, een volledig nieuw officie
voor Jeroen geschreven, wederom
teruggrijpend op bestaande teksten en
melodieën van andere heiligen.

In de 19e eeuw een nieuwe opleving
De tweede opleving van de Jeroenscultus gebeurde
in de 19e eeuw, toen het de Nederlandse katholieken
weer werd toegestaan openlijk hun geloof te belijden.
Een nieuwe Jeroenskerk werd gebouwd en binnen
korte tijd werd Noordwijk opnieuw tot bedevaartsplaats verheven door de Paus. Deze laatste bloei kwam
tot haar einde in de 20e-eeuwse ontkerkelijking.

“Constante factor” in de geschiedenis
Het verhaal van Jeroen is de gehele
Noordwijkse en tegelijkertijd Hollandse geschiedenis een constante factor
geweest. Een constante factor, waaraan
iedere generatie op een eigen wijze invulling heeft gegeven:
Er valt veel te vertellen en te leren over
de wisselende rollen die zo’n “constante
factor” als Jeroen heeft gespeeld. “Maar
meer nog dan dat alles”, besloot Rens,
“leren we door onze eigen reactie op zo’n
’constante factor’ het meest over ons zelf.
En dat is volgens mij één van de grootste
waarden van ons cultureel erfgoed.
En dat is waarom we er zo zuinig op
Een bladzijde met de gezangen
moeten zijn.”
"Iungat laudes".
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Begin januari is het
zover. Dan wordt rondom
Noordwijks meest
markante monument
een steigerconstructie
opgebouwd ten behoeve van
restauratiewerkzaamheden.

Toren Oude
Jeroenskerk in
de steigers

De invloed van Napoleon

Tekst: Helmus Wildeman. Foto: John Asselbergs.

De Oude Jeroenskerk is eigendom van de PKN-gemeente in
Noordwijk, maar de toren is van
de burgerlijke gemeente. Deze
splitsing van eigendom van kerk en
toren stamt uit de Napoleontische
tijd waarin Nederland bezet was
door Frankrijk. Keizer Napoleon
verordonneerde dat alle kerktorens
moesten worden overgedragen aan
de gemeentelijk overheid omdat zij
van strategisch belang waren voor
de verdediging van het land.
Sommige gemeentebesturen ligt
deze erfenis zwaar op de maag,
maar de meeste nemen hun verantwoordelijkheid en zorgen voor
periodiek onderhoud en restauratie. Zo ook in Noordwijk.
Bram Sas, beleidsmedewerker
Cultureel Erfgoed bij de gemeente
kon een paar maanden geleden
met trots melden dat door de
provincie Zuid-Holland voor de
restauratie van de toren een subsidie was verstrekt van ruim twee
ton. De gemeente reserveerde
eerder al ruim € 500.000 voor
deze restauratie. Daarmee kan de
upgrading van de hele omgeving
rondom de kerk worden afgerond.
Eerder waren al de muren van de
kerktuin en de drie dorpspompen
opgeknapt. ‘De torenrestauratie is
het sluitstuk in die operatie’ zegt
Bram. De aanbesteding is inmiddels ook afgerond met als uitkomst
dat Schakel en Schrale, de monumententak van BAM, het werk
gaat uitvoeren.
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Landmark van
Noordwijk
Marie José Fles is behalve
wethouder van cultuur ook lid van
De Oude Dorpskern.Ze ziet uit
naar de dag waarop de restauratie
van de toren zal zijn afgerond:
Die doeken om de toren moeten
we maar een paar maanden
voor lief nemen. In ieder geval
duiden ze op activiteit én op het
belang dat de Noordwijkers en
de Gemeente Noordwijk hechten
aan een ‘gezonde’ toren, die nog
kan worden beklommen ook.
Voor de instandhouding van zo’n
gezichtsbepalend monument mag
Noordwijk wel wat over hebben.’

Een grote inhaalslag
Noordwijk is bezig aan een inhaalslag voor wat
betreft het restaureren van rijksmonumenten
in gemeentelijk eigendom. Op het lijstje staan,
naast de Oude Jeroenstoren, het Raadhuis en het
weeshuispoortje, de Algemene Begraafplaats en
drie oude pompen.
Voor de restauratie van de kerktoren worden
zaken afgestemd met het College van Kerkrentmeesters van de PKN: een goede verstandhouding
tussen de buren is natuurlijk belangrijk!
Ondernemers en omwonenden in de nabijheid
van de toren worden voorgelicht over het project
en over mogelijke overlast, met name geluid,
maar ook stof. Door de steigers te omkleden met
doeken wordt de stofoverlast aanzienlijk beperkt.

De Torenklimcommissie
start met 2 projecten
De commissie is erg tevreden over de samenwerking met de Gemeente Noordwijk bij de komende restauratie. Zij neemt de gelegenheid te
baat om een tweetal projecten op hun haalbaarheid te onderzoeken: het plaatsen van degelijke
verrekijkers op de Torentrans en het inbrengen
van vier handmatig te beluiden klokken in de
klokkenstoel van de toren.
Als alles volgens plan is afgewerkt, kan de
toren in volle glorie weer een flink aantal jaren
mee. Dat is zowel goed nieuws voor de Noordwijkers als de toeristen.

Favoriete
beklimming

Hopelijk is
1 juni haalbaar

Sinds Hans van den Berg startte met
zijn project om de toren van de Oude
Jeroenskerk toegankelijk te maken
voor torenklimmers en liefhebbers
van uitzichten, is de toren niet meer
uit het nieuws geweest. Het restaureren van het trappenhuis en de diverse
etages werd voltooid in 2009. Tijdens
een indrukwekkende openingsceremonie op 16 mei 2009 beklommen
twaalf mannen met de naam Jeroen
als eersten de weer opengestelde toren.
Sindsdien hebben al meer dan 12.000
mensen de tocht naar boven gemaakt.
De toren is niet alleen een uitkijkplaats
maar tevens een museum. Op de vijf
etages vertellen de torengidsen allerlei
wetenswaardige dingen over de toren
en de voorwerpen en ruimten die zich
in het bouwwerk bevinden.

De restauratiewerkzaamheden
zullen naar schatting zo’n 20
weken duren. Dat is van belang,
want als het werk uitloopt is
de toren gedurende een groot
gedeelte van het toeristenseizoen
niet toegankelijk. Dat zou jammer
wezen. Maar als de winter niet al
te streng is, moet de datum van 1
juni zeker haalbaar zijn.
De grootste klus is het voeg- en
metselwerk aan de buitenkant.
De noord- en westmuur hebben
het meeste te verduren van regen
en wind; in het herstellen daarvan
gaat daarom het meeste werk zitten. Maar er is meer werk aan de
winkel, zoals te lezen valt in het
aparte kader op deze pagina.

Wat moet
er gebeuren?

• Voeg- en metselwerk van de
buitenmuren; speciale
aandacht voor de noord- en
westmuur
• Voeg- en metselwerk
van de binnenmuren
• Herstel van het ijzerwerk
(waaronder de van buiten
zichtbare muurankers)
in de toren
• Reparatie van de galmborden
(Galmborden zijn de jaloezieën
in de torenvensters die het
geluid van het klokgelui naar
beneden geleiden)
• Leien dakpannen en het lood
van de spits controleren en
waar nodig herstellen
• Revisie van het torenkruis,
waaronder de windvaan met
het gemeentelijk wapen
• Controle en revisie
van het uurwerk
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Naast culturele,

Edelsmid Heidy Rätz

theatrale
en muzikale
evenementen is
er nog meer te
beleven op het
gebied van kunst in
Noordwijk Binnen.
Een zoektocht
naar galerieën en
ateliers in de oude
kern, soms duidelijk
zichtbaar, soms wat
meer weggestopt
op een zolder, in
een kelder of op
een erf, levert een
verrassend scala op

Daniel Tavenier
Daniel Tavenier woont en werkt samen met
zijn vrouw Carolien in de Bronckhorststraat 41
in Noordwijk Binnen, een historische plek met
veel sporen uit een ver verleden van Noordwijk.
Daniel geeft als veelzijdig en professioneel
kunstschilder les en workshops: Naast het
“gewone” schilderen ook ambachtelijke
technieken. Sinds kort is hij en zijn werkplek
onderdeel van de Academie voor Kunst en
Ambacht. Vraag naar de mogelijkheden zoals
een gratis proefles, een kunstwerk in opdracht,
professionele begeleiding of advies en meer.
Permanent werk van Daniel in de oude
dorpskern is te vinden in de Oude Jeroenskerk,
de Sint Jeroenskerk (7-luik) en in Huize Jeroen
(2-luik).
www.danieltavenier.com

Heidy Rätz is edelsmid en ontwerper
van sieraden.
"Ik ben geboren en opgegroeid in
Zwitserland, maar heb mijn opleiding tot
edelsmid in Nederland gevolgd. Sinds 		
10 jaar woon en werk ik in de Voorstraat
in Noordwijk. Naast het ontwerpen van een
eigen collectie, werk ik ook in opdracht. 		
In overleg kan ik uit oude sieraden iets
nieuws voor u vervaardigen."
Heidy geeft met veel plezier les aan
volwassenen die zich de beginselen van het
edelsmeden eigen willen maken. Tijdens de
lessen komen alle ambachtelijke technieken
aan bod. Bent u geïnteresseerd om een
gezellige cursus te volgen, bezoek dan haar
website: www.heidyraetz.nl

kunst
in de kern

aan kunstuitingen.

GALERIE B

LINDENPLEIN 14

12/12/2014 - 11/01/2015

NOORDWIJK

wo-zo 13H00 - 18H00

de oude kern,

Atelier Hans van Duijn bij
Bertram Interieur Architectuur.

of nog beter:
volg een cursus.
Het kan allemaal.
Expozee exposeert in Galerie b
Vanaf 12 december 2014 tot 11 januari 2015
vindt er in Galerie B aan Lindenplein 14 een
tentoonstelling plaats van de winnaar en de
genomineerden van het Schilderfestival 2014.
Er is werk te zien en te koop van Toni Robinson,
Leon Holmes, Rob Jacobs, Anneke van der Lende,
Wil van der Niet en Esther van der Sluis.
Vanaf 17 januari 2015 gaat Galerie B zelfstandig
verder met een gevarieerd aanbod van kunst.
www.schilderfestival.nl

Regie: Babs Cassee.

Paspartoe is een werkplek voor mensen met een verstandelijk beperking.Het heeft vier ateliers voor keramiek,
schilderen, creatief en een seniorengroep. Er is ook winkel
met leuke kunstcadeautjes, een galerie en kunstuitleen.
Wat biedt Paspartoe nog meer!
Paspartoe is gespecialiseerd in:
• het verhuren van kunst aan particulieren,
bedrijven en instellingen;
• het organiseren van teambuilding of een
bedrijfsuitje, en workshops;
• Organiseren en/of het verzorgen van cadeautjes
of bijvoorbeeld pakketten die men zelf kan
samenstellen voor relaties, kerst, geboorte, welkom,
etc. voor bedrijven, particulieren of instellingen.
www.paspartoe.sheerenloo.nl

Verscholen in het bos aan de Gooweg ligt het voormalig
atelier van Charlotte van Pallandt. Tot op zeer hoge
leeftijd werkte deze 'Grande Dame' van de Nederlandse
beeldhouwkunst op deze magische plek aan haar
uitzonderlijke oeuvre.
Het was hier waar van Hall naast de schilderkunst, zijn
eerste schreden zette op het pad van de beeldhouwkunst.
Jurriaan was mede oprichter van het roemruchte
schilderscollectief After Nature , exposeerde veelvuldig
in binnen- en buitenland, realiseerde vele monumentale
opdrachten voor de publieke ruimte, en heeft grote
ervaring als docent in het kunstonderwijs.
Jurriaan organiseert in het atelier tienweekse workshops
in ruimtelijk werk voor beginners en gevorderden.
www.facebook.com/CharlotteRevisitedMasterclass/info

Galerie van Haeften

bezoek de locaties in
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Paspartoe Ateliers & Galerie
Albertus van Velsenstraat 2

Kernpunten

EXPOZEE EXPOSEERT

TONI ROBINSON
ANNEKE VAN DER LENDE
LEON HOLMES
ROB JACOBS
WIL VAN DER NIET
ESTHER VAN DER SLUIS

Laat u verrassen en

Jurriaan van Hall

Sinds maart 2014 heeft beeldend kunstenaar
Hans van Duijn zijn atelier in de zaak van
Wim en Lenie Bertram aan de Zeestraat 54.
Toen de ateliers op het Vuurtorenplein dicht
moesten was het voor Wim vanzelfsprekend
om Hans ruimte aan te bieden. De schilderijen
van Hans vormen al jaren een vertrouwde
eenheid met de interieurontwerpen van Wim.
In veel woningen en bedrijven is een symbiose
van hun werk te zien.
Het werk van Hans is van dinsdag t/m
zaterdag bij Bertram te bezichtigen. Verder
heeft hij een aantal vaste expositie adressen,
waaronder de Muze.
www.vanduynkunst.nl

Galerie van Haeften is meer dan de naam doet
vermoeden. Naast de exposities en kunstverkoop zijn er
op verschillende dagdelen schilderlessen door Atty van
Rooijen, kun je er het atelier van Els van Meurs binnen
lopen en kennis maken met kunstzinnig therapeute
Jaqueline van der Zalm.
'In 2015 begint een jaar met thema exposities van
kunstenaars uit de COBRA-periode en de jaren daarna',
aldus galeriehouder Angelique van Haeften.
'Grafieken en schilderijen van internationaal bekende
beeldend kunstenaars zoals ondermeer Asger Jørn,
Constant, Karel Appel, Martineau en Theo Kuijpers
zullen onder de aandacht gebracht worden. Daarnaast
komen er begeleidende lezingen, ondersteund door
muziek en poëzie'. www.galerievanhaeften.com

De foto is genomen
voor een kunstwerk
van Bob van der
Plas. Titel: 'Killer'.

Atelier Voorstraat
Uitkijkend op het prachtige Lindenplein bevindt
zich een nieuw atelier. Hier is een inspirerende
samenwerking ontstaan tussen Mathee Swenne en
de schilders uit het atelier aan het Vuurtorenplein 3:
Henriëtte Kors, Erna Schenk en Wil van der Niet.
In het oude postkantoor en later dokterspraktijk
heeft iedereen zijn eigen werkplek gevonden.
Wil van der Niet is bekend om haar
impressionistische schildertoets. Tijdens het
schilderfestival was zij dit jaar een van de
genomineerden. Mathee Swenne, Rietveld academie,
is gespecialiseerd in het schilderen van portretten.
Erna Schenk schildert diverse onderwerpen
waaronder bloemstillevens. Henriëtte Kors schildert
voornamelijk Noordwijkse strandgezichten.
www.henriettekors.nl
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Carols bij Kaarslicht
Zondag 21 december
in de Oude Jeroen

Kleijnkoor Noordwijk organiseert dit concert inmiddels voor
de 11e keer.
Carols bij Kaarslicht is voor
velen een jaarlijks terugkerend
concert om met elkaar in de
kerstsfeer te komen in een omlijsting van prachtige kerstmuziek maar ook met ander passend
repertoire veelal uitgaand van

een gekozen thema.
Dit jaar wordt gezocht naar:
dát bijzondere kerstverhaal,
díe bijzondere kerstgebeurtenis,
díe persoonlijke kerstherinnering,
gerelateerd aan een herinnering bij een kerstlied .
Dit wordt de rode draad van
Carols, natuurlijk uitgevoerd
in het mooie kaarslicht van de
Oude Jeroenskerk door Kleijnkoor Noordwijk en vrienden.

Winter 2014/15 Culturele Agenda Noordwijk Binnen
vrijdag 12 december 17.30-19.30		 Verkadeplein Muziek Verlicht Binnen
zondag 14 december 13.00-18.00 Oude Kern
Muzikale Kerst Wandeling
zondag 21 december 19.00 en 21.00 Oude Jeroen Carols bij Kaarslicht
zondag 25 januari
Matinee
TheaterHuis Theater; Erik Vos, Herinneringen aan een regisseur
zondag 1 februari
15.00		Oude Jeroen Ella Rombouts, sporaan en Laura Bos, piano
vrijdag 13 februari
Avond		TheaterHuis Theater op locatie; Triologie Verborgen Gezichten
zaterdag 14 februari
Avond		TheaterHuis Theater op locatie; Triologie Verborgen Gezichten
zondag 15 februari
Matinee		TheaterHuis Theater op locatie; Triologie Verborgen Gezichten
zondag 22 februari
Matinee		TheaterHuis Eric Borrias, de 100 jarige man die uit het raam klom
zaterdag 21 maart
23.00		
Oude Jeroen Cappella Tenebrae o.l.v. Rens Tienstra; Izhar Elias, gitaar
zondag 22 maart
15.00		
Oude Jeroen Cappella Tenebrae o.l.v. Rens Tienstra; Izhar Elias, gitaar
zondag 29 maart
Matinee		TheaterHuis Theatermatinee
maandag 30 maart
20.00		
Oude Jeroen Johannes Passion J.S. Bach
										
dinsdag 31 maart
20.00		
Oude Jeroen Johannes Passion J.S. Bach
										

De Oude Dorpskern
De Oude Dorpskern
Kleijnkoor
TheaterHuis&Cultuurcafe
Muziek in Jeroen
ZEEP jongeren
ZEEP jongeren
ZEEP jongeren
TheaterHuis&Cultuurcafe
Muziek in Jeroen
Muziek in Jeroen
TheaterHuis&Cultuurcafe
KunstKlank i.s.m.
Muziek in Jeroen
KunstKlank i.s.m.
Muziek in Jeroen

2)
3)
4)
7)
5)
7)
7)
7)
7)
5)
5)
7)
6)
5)
6)
5)

Hotel Royal is een gezellig familiehotel, gelegen in de oude en historische dorpskern van Noordwijk-Binnen
dat buiten een perfecte service de ideale ruimte biedt voor het vieren van al uw familie-, huwelijksfeestjes, recepties, babyborrel of gewoon
een gezellige bijeenkomst. Graag verzorgt Hotel Royal met smaak uw buffet of diner en het schenken van de borrel
is uiteraard bij een kastelein met zoveel jaar ervaring in goede handen.
Op vrijdag, zaterdag en zondag opent Restaurant Hotel Royal haar deuren en dekken wij onze tafels op voor het diner
zodat u kunt proeven en genieten van de overheerlijke gerechten die onze koks Edwin Onderwater en Michael Spiekerman bereiden.
Culinair genieten à la carte en een speciaal ROYAL-(maand)menu, uiteraard onder begeleiding van passende dranken.

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

DESSERT

Voorstraat 76 • 2201 HZ Noordwijk-Binnen • T 071 364 65 12 • www.hotelroyal.nl • www.royaletenendrinken.nl

Meer info: 1) www.deoudedorpskern.nl • 2) www.muziekverlichtbinnen.nl • 3) www.muzikalekerstwandeling.nl
4) www.kleijnkoor.nl • 5) www.muziekinjeroen.nl • 6) www.kunstklank.nl • 7) www.zeepaanzee.nl

Wist u dat:
-Wij een stichting zijn zonder winstoogmerk
-Wij lokale goede doelen steunen
-Wij grote spullen kosteloos bij u ophalen
-Wij ook huizen bezemschoon leeghalen

Foto: Willem Krol/KunstKlank

kringloopwinkel noordwijk
Data:
Maandag 30 maart 2015
Dinsdag 31 maart 2015
Tijden/entree en overige info:
www.kunstklank.nl

Johannes Passion door KunstKlank

Met een bijzondere uitvoering van
de Johannes Passion van J. S. Bach sluit
KunstKlank op 30 en 31 maart 2015 de
viering van haar 15-jarig jubileum af.
Twee concerten in de Oude Jeroenskerk o.l.v. Herma van Piekeren waarbij
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koor, solisten, orkest, lichtenscenering
en beeldende kunst het passieverhaal
muzikaal en theatraal vormgeven.
Deze KunstKlankuitvoering van de
Johannes Passion is, naast afsluiting
van het jubileumjaar, de apotheose

-Wij gevestigd zijn in de Van Limburg Stirumstraat 48
-Wij open zijn op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 ,
donderdagavond van 18.00 tot 21.00 en zaterdag van 10.00 tot 16.00
www.kringloopwinkel-noordwijk.nl
tel nr: 06-16171883

van een maand vol 'passie'-activiteiten
in Noordwijk. Voorafgaand aan Pasen
wordt door verschillende organisaties
vanuit historisch, cultureel en religieus
perspectief kunstzinnig inhoud gegeven aan het fenomeen 'passietijd'.
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Vijf Noordwijkse partijen, één doel:

Het schitterende erfgoed van
Noordwijk op de kaart zetten
Vijf cultuur-historische
partijen hebben zich
verenigd in het Platform
Cultureel Erfgoed
Noordwijk (PCEN).

Torenklimmen

Welkom aan boord

Bezoek rijksmonumenten
met prachtige verhalen

Kurt Carlsen.
Onze trots in de branding

Pure Folklore

Maria Montesori

Samen zorgen ze ervoor
dat de rijke cultuur en
geschiedenis van ons dorp
de belangstelling krijgt
die het verdient.
Binnenkort meer informatie!

Bunkergeheimen

‘Door het kind naar een nieuwe wereld’
18 OK TOBE R TOT 2 FE BRUA RI

BOERENMARKT
VELDZICHT

De mysterieuze gangen
van de Atlantikwall

Bezoek pure traditie.
Proef de folklore van de streek

Lokale helden in
toonaangevende exposities

Begin 2015 vindt u alles over het schitterende erfgoed van Noordwijk op www.erfgoednoordwijk.nl

