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Tijdens de op woensdag 12 januari 
gehouden Nieuwjaarsreceptie is besloten 
dat de vereniging De Oude Dorpskern 
een beeld van Charlotte van Pallandt aan 
de Noordwijkse gemeenschap aanbiedt 
als blijvende herinnering aan het 25 jaar 
bestaan van De Oude Dorpskern. Er is 
voor Charlotte van Pallandt gekozen 
aangezien zij een belangrijke en be-
roemde Noordwijkse kunstenaar is, en 
vanwege het feit dat het Genootschap 
Oud Noordwijk van 2 april t/m 2 oktober 
2011 een bijzondere tentoonstelling aan 
haar wijdt.

In eerste instantie bleek de prijs hoger 
uit te vallen dan verwacht en leek het 
erop dat er gezocht moest worden naar 
een alternatief. Gelukkig hebben op 22 
februari jl. de erven van Charlotte van 
Pallandt een akkoord gegeven om het ge-
kozen beeld aan te kopen. In overleg met 
de gemeente wordt nu een plek gezocht 
rond het Raadhuisplein. De bedoeling 
is dat op 24 juni 2011 het beeld wordt 
aangeboden en onthuld. Daardoor kan 
onze burgemeester Groen nog aanwezig 
zijn, waar wij vanzelfsprekend waarde 
aan hechten.

Op vrijdag 18 maart was er voor het 
eerst ook een voorjaarslezing, die geheel 
in het teken staat van Charlotte van Pal-
landt en werd gegeven in samenwerking 
met de gemeente Noordwijk en het Ge-
nootschap Oud Noordwijk. Een sfeerim-
pressie vindt u op pagina 10. Het was een 
eclatant succes met een grote opkomst en 
een indrukwekkend verhaal van Renée 
Korbee en Jurriaan van Hall. 

Het vertrek van onze burgemeester 
Harry Groen zal een gemis zijn voor 
Noordwijk en haar inwoners, gezien zijn 
promotionele activiteiten die hij ten toon 
gespreid heeft gedurende zijn periode 
als burgemeester. Ook de samenwer-

king met De Oude Dorpskern was altijd 
constructief. De fameuze najaarslezingen 
zijn tijdens zijn burgemeesterschap ge-
start en zijn niet meer weg te denken in 
de lijst met evenementen in Noordwijk-
Binnen. 

Tot onze spijt heeft de gemeenteraad 
toch besloten om op het Kloosterplein 
te starten met betaald parkeren. Voort-
schrijdend inzicht heeft niet geholpen 
om een oplossing te vinden om dit nog 
een periode uit te stellen. Jammer voor de 
bewoners van Noordwijk en de onderne-
mers in de Kerkstraat, en jammer dat er 
niet een gedegen verkeerscirculatie- en 
parkeerplan aan ten grondslag ligt. Wij 
zijn ervan overtuigd dat dit een ge-
miste kans is om het winkelcentrum van 
Noordwijk-Binnen weer nieuw leven in 
te blazen; want alleen een prachtig ge-
bouw en een grote, moderne supermarkt 
maken geen winkelcentrum. Ons inziens 
is het essentieel om vanaf nu regelmatig 
te evalueren wat de gevolgen zijn van 
deze beslissing zijn voor het aantal bezoe-
kers aan Noordwijk-Binnen. 

In de komende maanden zal er dan 
ook regelmatig overleg plaatsvinden 
met de gemeente om te komen tot een 
(nieuw) verkeerscirculatieplan voor de 
korte en lange termijn, binnen de kern 
van Noordwijk-Binnen. Samen met de 
Kerkstraat en de Noordwijkse Onderne-
mers Vereniging (NOV) zullen we mee-
denken en meepraten. De Oude Dorps-
kern staat tenslotte voor een leefbaar en 
bereikbaar Noordwijk-Binnen gelegen in 
een beschermd dorspgezicht. 

Verder wil ik langs deze weg de 
redactie van Kernpunten wederom mijn 
complimenten maken met dit nummer. 

Gerard van Stijn

Van de voorzitter
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Het befaamde hotel-restaurant Het Hof van Holland 
heeft al weer bijna een jaar geleden zijn poorten moe-
ten sluiten. Waar eens sprake was van een levendig 
hotel-restaurant en waar bijna de hele dag gasten en 
bezoekers kwamen en gingen, treft men tegenwoor-
dig een levenloze, donkere ruimte achter de ramen. 
Er valt verder geen spoor van enige activiteit te be-
speuren. Kortom, een triest einde van een etablisse-
ment, dat vele eeuwen het middelpunt vormde van 
allerlei uiteenlopende activiteiten. Desondanks is de 
verleiding groot om de rijke geschiedenis van dit “lo-
gement” in herinnering te roepen.

Geschiedenis gaat terug tot 1300
De geschiedenis van het Hof van Holland gaat waar-
schijnlijk al terug tot ongeveer 1300 en gold in Noord-
wijk als “Eerste Huys”en is daarmee de oudste van de 
nog bestaande huizen in Noordwijk. Het was destijds 
gelegen tegenover het “marctvelt”, dat nu het Lin-
denplein heet en dat nog steeds de rustieke sfeer van 
weleer uitstraalt. Tussen de jaren 1400 en 1500 werd 
het gebouw als rechthuis gebruikt, waar de vierschaar 
regelmatig bijeenkwam om recht te spreken over het 
gebied, dat de “ambachtsheerlijckheyt van Noortich” 
genoemd werd. Uit deze periode zijn verslagen be-
waard gebleven van de rechtzittingen, die daar plaats-
vonden.

Na 1500 nam de baljuw van Noordwijk zijn in-
trek in dit rechthuis. Hierdoor nam de ruimte voor 
rechtzittingen af, waardoor soms moest worden uit-
geweken naar andere herbergen als “De Swan” en “De 
Witte Valck”. Meer dan 100 jaar hebben verschillende 
baljuws in dit huis gewoond. Zij behoorden veelal tot 
adellijke families en van hen zijn nog sporen terug 
te vinden in de vorm van gebeeldhouwde familiewa-
pens op de eiken balken, die nu nog in de hal van het 
huidige Hof van Holland te zien zijn.

Moelenshof
Een van de geslachten, die hier het langst hebben ge-
woond, is het geslacht “Van der Moelen”. Vandaar dat 
dit huis in het verleden ook wel “Moelenshof” werd 
genoemd. Zo is bekend, dat op 8 september 1594 de 
baljuw Jacob van der Moelen in dit huis overleed. Zijn 
graf is nog steeds in het koor van de Oude Jeroens-
kerk terug te vinden. In 1609 werd het oude baljuw-
huis, dat op dat moment al ruim 300 jaar oud was, op 
last van Pieter van der Moelen grondig verbouwd. De 
voorkant van de “Moelenshof”, bestaande uit twee 
trapgevels, verdween en werd vervangen door een 
grote rechthoekige gevel, zoals die tot op heden in 
grote trekken is blijven bestaan. In de voorgevel werd 
ter gelegenheid van deze verbouwing een zandstenen 
gedenksteen aangebracht met het jaartal 1609. Deze 

steen is nog steeds te zien in de hal van het Hof van 
Holland.

Tot 1628 werd in het verbouwde “Moelenshof” 
door de vierschaar recht gesproken. Daarna verdween 
de rechtspraak def initief naar het “Weeshuys”, dat 
vroeger op de hoek Kerkstraat/Van Limburg Stirum-
straat stond. De “Moelenshof” bleef tot 1640 in het be-
zit van de familie Van der Moelen. Daarna werd het 
verkocht aan Jacob den Dubbelden en hij breidde het 
huis uit met een naast gelegen kleiner huis van Gerrit 
Janz. Van Sonnevelt. 

Def  initieve naam
Gedurende deze periode wordt dit huis voor het eerst 
geëxploiteerd als dorpslogement. In de tweede helft 
van de 17e eeuw werd het pand meermalen verkocht 
en verloor het zijn functie als dorpslogement. Maar in 
1699 wordt Leendert Cornelis Brelofd berg de nieuwe 
eigenaar en het pand herkreeg zijn oude functie van 
herberg. In deze periode kreeg het pand voor het eerst 
de naam van Hof van Holland en deze naam bleef be-
houden tot op de huidige dag. Na het overlijden van 
Cornelis werd het Hof van Holland verschillende ma-
len verkocht, zoals bijvoorbeeld op 8 mei 1744 na een 
faillissement. Zoals u ziet is het niet de eerste keer dat 
het Hof van Holland door een faillissement tijdelijk 
zijn deuren moest sluiten. Misschien geeft dit nog 
een beetje hoop voor de toekomst.

Vanaf 1744 werd Jan Holtinus uit Utrecht voor een 
bedrag van f  l. 2.130,-- de nieuwe eigenaar en bleef dit 
ruim 30 jaar. In deze periode f  loreerde het Hof van 
Holland heel goed getuige het jubelende verslag in 
dichtvorm van Jacobus van der Valk, die ondermeer 
het volgende opmerkte:

 “In kermistyden ziet voldaan!
 Dan treên de Boeren, en Boerinnen,
 Met volle beurzen, op ’t geklank
  Van Snarenspel, en zoeten zank,
 Hier met vermaak ter Herberg binnen”..

Maar op 14 april 1775 werd het Hof van Holland weer 
verkocht, dit keer voor f  l 12.000,--, en wel aan Domi-
nicus van Konijnenburg uit Oegstgeest. De familie 
Konijnenburg zou voor ruim 130 jaar lang eigenaar 
van het Hof van Holland blijven. 

Aan de voet van ontwikkelingen
Een bijzondere gebeurtenis vond plaats op 21 januari 
1795, toen ’s morgens vele Noordwijkers samenkwa-
men in de gelagkamer van het Hof van Holland. Daar 
werd in navolging van de Franse revolutie ook “de re-
volutie” in Noordwijk uitgeroepen. Hierna dansten 
vele Noordwijkers, na het afwerpen van het oranjejuk, 
van vreugde rond de meiboom. 

Het Hof van Holland; een rijke geschiedenis
Door: Kees Verweij
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Later vonden er nog allerlei andere memorabele ge-
beurtenissen plaats, zoals bijvoorbeeld in 1877 de oprich-
ting van de VVV, waarmee een belangrijk initiatief tot de 
verdere ontwikkeling van de badplaats werd gegeven. Na 
het overlijden van het laatste lid van de familie Konijnen-
burg in 1908 werd het Hof van Holland in het openbaar 
verkocht aan de heren Liefferink en Oostveen, die het ho-
tel-restaurant ingrijpend lieten verbouwen. Zo werd bij-
voorbeeld de veranda geheel vernieuwd. Lang hebben de 
heren Liefferink en Oostveen hier niet gezeten, want di-
rect na het voltooien van de verbouwing tegen het einde 
van 1908 werd het geheel verkocht aan de heer F.C. Zem-
rovski, ober van het Leidse café-restaurant “In den Vergul-
den Turk”. Na de opening van het hotel-restaurant op 15 
februari 1908 nam het bezoek direct een grote vlucht en 
vonden er tal van nieuwe activiteiten plaats als muziek-
avonden, kunsttentoonstellingen en dergelijke. 

Verschillende eigenaren 
Tijdens het Koninginnefeest op 29 augustus 1909 brak er 
brand uit en werd een groot deel van het pand verwoest. 
De heer Zemrovski liet zich hierdoor niet ontmoedigen 
en greep deze gebeurtenis aan om het hotel-restaurant 
geheel te herstellen en te moderniseren.

In 1919 ging het Hof van Holland over in de handen 
van de familie Oehl, die ruim 40 jaar de scepter over dit 
pand zou zwaaien. Vanwege hun gevorderde leeftijd was 
de familie Oehl genoodzaakt in 1979 het Hof van Holland 
over te dragen aan de heer W. Vink, voormalig eigenaar 
van het Restaurant “De Beurs” even verder in de Voorstraat. 
Persoonlijke omstandigheden noodzaakten de heer Vink 

al na een jaar het Hof van Holland te verkopen aan 
de heer J.S.G. (Joop) van den Anker, voormalig direc-
teur van het Palacehotel aan de Koningin Wilhelmina 
Boulevard. Onder zijn leiding onderging “Het Hof” 
tal van uitbreidingen en vernieuwingen. Zo kwamen 
naast de Gildezaal, de Beatrixzaal, de Tuinzaal en de 
Hofbar tot stand. Verder werden er verschillende ap-
partementen en conferentieruimten  gerealiseerd.

Na het overlijden van de heer Van den Anker aan 
het begin van deze eeuw ging het bergafwaarts en 
werd het faillissement uitgesproken. Het jonge echt-
paar Mooij trachtte een nieuwe doorstart te maken, 
maar helaas zonder succes. Medio 2010 werd voor de 
zoveelste keer het faillissement uitgesproken, waar-
mee de sluiting werd ingezet, die jammer genoeg tot 
op de dag van vandaag nog steeds niet is opgeheven.
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Klokkenluiden in de Oude 
Jeroenstoren; handwerk
Door: Ellen van Steenbergen 

Donderdag 24 maart was een feestelijke dag in de kern van 
Noordwijk-Binnen. Het Noordwijks Klokkenluiders Gilde 
Jeroen (NKGJ), oftewel Klokkenluiders Gilde Jeroen, werd 
geïnstalleerd door burgemeester Groen. Met uitbundig klok-
kengelui van zowel de Oude Jeroenstoren als van de St. Jeroens-
kerk was de eerste off iciële luiding door het Gilde tezamen met 
de heren Bram Mol en Charles de Boer van de Stichting Mobo 
Foundation een feit. 

Al in de voorbereidingstijd van het beklimbaar maken van 
de Toren op 16 mei 2009 is de wens geboren om ook in Noord-
wijk de klokken met de hand te kunnen luiden. Door de nauwe 
samenwerking met de mensen van de Dom van Utrecht, waar 
de gidsen ook op excursie zijn geweest, is die wens alsmaar 
groter geworden. Nu, bij het begin van het derde klimseizoen, 
is deze wens in vervulling gegaan. Daartoe heeft een ingrij-
pende aanpassing in de klokkenstoel moeten plaatsvinden. Er 
zijn door de f irma Eijsbouts te Asten twee nieuwe luidwielen 
aangebracht, zodat de twee luidklokken zowel elektronisch als 
met de hand geluid kunnen worden. 

Het luiden van klokken met de hand doe je niet zomaar. De 
Gildeleden hebben daarvoor een opleiding genoten in onze 
zustertoren de Domtoren te Utrecht bij het Utrechts Klokken-
luiders Gilde (70 luiders) onder de bezielende leiding van Theo 
van Soest en Wilbert van der Hulst. 

Er werd eerst een basis gelegd met “studieklokken” in de 
Michaëlskapel, waarna er “in het echt” werd geluid door de ochtendluiding van de klokken samen met het Utrecht Klokkenluiders 

Gilde. In Utrecht worden de klokken elke zondag met de hand 
geluid! Uiteindelijk ontvingen onze klokkenluiders op 12 maart 
instructie op de klokken van de Jeroenstoren.

Het Gilde bestaat uit tien leden en zullen elke eerste zondag 
van de maand (en bij bijzondere gelegenheden) de Salvator - de 
grootste klok van Petrus Hemony van 1697 - én de Jeroenklok - 
gegoten in 1950 door de f irma Eijsbouts uit Asten - gaan luiden.

De eerste luiding heeft inmiddels plaatsgevonden op zater-
dag 2 april 2011 om 12.00 uur bij de opening van het Torenklim-
seizoen. Dit seizoen is er een expositie over het luidbaar maken 
van de klokken in de ontvangstruimte van de toren. Elke 
zaterdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur is elk half uur onder 
leiding van een gids de Toren weer te beklimmen à 3,50 euro per 
persoon. Is er belangstelling om op andere momenten de toren 
te beklimmen, dan kan dit op afspraak geregeld worden. 

Ook doen wij mee met de ‘BolvoorVoordeel’ van de Rabo-
bank: op vertoon van de pas ontvangt een gezelschap van vier 
personen de vierde persoon gratis toegang tot de toren. 

Voor inlichtingen en het maken van afspraken: www.
deoudedorpskern.nl/Torenklimmen en jeroentoren@gmail.
com , Ellen van Steenbergen 06-42139720 , Els Schelvis-Kempen 
06-10081812 en Hans van der Berg 06-40921771. 

Wij zijn de Stichting Mobo Foundation zeer erkentelijk voor 
hun bijdrage. Zonder hun was het luidbaar maken van de toren 
niet mogelijk geweest. 

Het nieuwe luidwiel

Installatie klokkenluidersgilde in de Oude Jeroenskerk
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Al vanaf het eerste nummer vermeldt 
Kernpunten trouw waar de vereniging 
voor staat. Het zilveren jubileum is een 
goede gelegenheid om eens te kijken in 
hoeverre daarbij successen zijn geboekt. 
Mijn onderzoekje heb ik uitgevoerd door 
alle nummers van Kernpunten, van num-
mer 1 tot en met nummer 79, nog eens 
langs te lopen. Ik doe een greep uit wat ik 
tegenkwam.

Vereniging DOD & Kernpunten
Wellicht enigszins triviaal, maar de eerste 
twee successen worden al in het eerste 
nummer ‘gescoord’: de oprichting van 
vereniging De Oude Dorpskern en de 
verschijning van de eerste Kernpunten.

Afsluiting Zeestraat gaat niet door
In dat eerste nummer tref ik nog wat 
zaken die nog steeds – of beter gezegd: 
weer – actueel zijn. De voorzitter wijst 
erop dat onze vereniging zich meer ken-
merkt als een belangenvereniging dan als 
een wijkvereniging (zoals bijvoorbeeld 
in de nieuwbouwwijken). Verder wordt 
op bladzijde 5 van datzelfde nummer 
gesproken over ‘het voorstel van de 
gemeente, het stukje Zeestraat tussen 
het gemeentehuis en de kerk af te sluiten 
(gaat niet door)’. Misschien werd hier – in 
1986! – toch iets te vroeg gejuicht.

Behoud van de Overtuin
Een (vooralsnog) blijvender succes uit de 
beginjaren is het behoud van de Overtuin 
(Dit wapenfeit is al bezongen in Kern-
punten nr. 78). 

Kerstmarkt & Markt onder de Linden
In de beginjaren worden ook de kerst-
markt en zomerse kunstmarkten georga-
niseerd. Die zomerse markten ontwikke-
len zich al snel tot wat nu de Markt onder 
de Linden is, met de open tuinen, kunst 
en muziek eromheen. Al zo’n vijfentwin-
tig jaar zetten deze markten Noordwijks 
oude dorpskern op een grandioze manier 
op de kaart, zoals dat tegenwoordig heet. 

Ze lijken zo vanzelfsprekend dat je er niet 
bij stilstaat dat door al die jaren heen 
een wisselend leger van vijwilligers(!) veel 
energie steekt in de organisatie van die 
evenementen.

Beschermd dorpsgezicht
Een andere speerpunt betreft de status 
van beschermd dorpsgezicht. In 1987 is 
heel Kernpunten nr. 3 gewijd aan dit 
thema. In Kernpunten nr. 22 (van 1993) is 
dat doel daadwerkelijk gerealiseerd.

Reconstructie van de Voorstraat
Begin jaren negentig (van de twintigste 
eeuw) wordt ook een andere wens van de 
vereniging vervuld: de reconstructie van 
de Voorstraat. In diezelfde jaren wordt de 
algemene ledenvergadering enige malen 
opgeluisterd met een ‘Kloos-lezing’; voor-
lopers van de najaarslezingen, die vanaf 
2004 in samenwerking met de Gemeente 
Noordwijk in de Oude Jeroenskerk gestal-
te krijgen.

Vijfentwintig jaren DOD,
een ‘literatuurstudie’
Door Paul de Mooij

Zicht op de Oude Jeroenskerk vanuit
 de Wilhelminastraat
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‘Zorg om zichtlijnen’

Meer succes boekt de vereniging in de 
jaren 1997/98 in onderhandelingen met 
de gemeente over het bestemmingsplan. 
Ook al geeft dat bestemmingsplan reden 
tot bedenkingen, zoals van Heemschut. 
Uit Kernpunten nr. 37, blz. 8: “Dit 
[bestemmings]plan zou juist aangewend 
moeten worden om straten als de Zee-
straat, Kerkstraat en de Bronckhorststraat 
alsnog aan te passen aan de f ijnmazige 
structuur van het beschermd dorpsge-
zicht.

Het tegendeel dreigt nu. Het gebied 
wordt in het bestemmingsplan juist 
grofmaziger, waardoor het schilderach-
tige dorpsbeeld ernstig dreigt te worden 
verstoord. In een brief aan de gemeen-
teraad schrijft Heemschut dan ook, dat 
de zichtlijnen naar de twee kerken in 
Noordwijk-Binnen, die juist zo karak-
teristiek zijn voor dergelijke dorpen in 
het ontwerp-bestemmingsplan te niet 
worden gedaan.

Bovendien ontbreekt het in dit plan 
aan een aantal cultuur-historische 
voorwaarden, die beogen ondermeer de 
parcellering van kap- en nokhoogten 
in overeenstemming te houden met de 
bestaande historische bebouwing. Heem-
schut verzoekt die waarde alsnog in het 
bestemmingsplan op te nemen.”

Muziektent op Lindenplein
In 1996 lees ik in Kernpunten nr. 31 over 
plannen voor een nieuwe muziektent 
op het Lindenplein. Al in 1997 staat die 
muziektent er ook.

(Bijna een) verkeerscirculatieplan
Misschien is dit wel een geschikte plek 
om tussen al het gejubel ook een wan-
klank weg te moffelen. Door de jaren 
heen is een/het verkeerscirculatieplan een 
steeds terugkerend thema van zorg, maar 
ik heb op dit ‘dossier’ nergens iets van 
vooruitgang kunnen bespeuren. Illustra-
tief in dit verband lijkt me Kernpunten 
nr. 31, van maart 1996. Vermeld wordt 
dat de Gemeenteraad in november 1995 
het Verkeersveiligheidsplan 1995-1998 
accepteerde: “Dit plan moet dienen als 
uitgangspunt voor een dit jaar op te stel-
len Verkeerscirculatieplan.”

Zicht op de beide kerken vanuit
 de Heilige Geestweg
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Van karrenspoor tot klinkerweg
Het boek ‘Van karrenspoor tot klinker-
weg’ over Voorstraat en Lindenplein is 
strikt genomen geen verenigingsactivi-
teit, maar ik noem het toch maar even. 
U moet maar denken: het succes heeft 
vele vaders en de mislukking is een wees, 
zoals een gezegde ons voorhoudt.

Najaarslezingen
In 2004 is de 400e sterfdag van Janus 
Douza het begin van een mooie traditie: 
de jaarlijkse najaarslezing in de Oude 
Jeroenskerk, georganiseerd door de ver-
eniging DOD in samenwerking met de 
Gemeente Noordwijk.

Continuïteit & samenwerking
In de afgelopen jaren zijn verder nog 
diverse activiteiten bij de vereniging on-
dergebracht, omdat daarmee de continuï-
teit van die activiteiten beter kan worden 
gewaarborgd. Ik noem de Kerstwandeling 
en het torenklimmen in de Oude Jeroens-
kerk. Verder lees ik over samenwerking 
met het Genootschap Oud Noordwijk en 
met Platform Cultureel Erfgoed Noord-
wijk.

Er blijft altijd werk aan de winkel(s)
Als ik zo de jaargangen doorblader, denk 
ik dat de vereniging heel aardig aan 
haar doel beantwoordt, maar – zoals de 
geschiedenis ook leert – waakzaamheid 
blijft geboden. De Kerkstraat als win-
kelgebied is in dit overzicht nog niet ter 
sprake gekomen. Laat ik daarom beslui-
ten met het uitspreken van de hoop, dat 
onder aanvoering van onze ‘ondernemen-
de’ voorzitter ook de Kerkstraat nog eens 
mag worden bijgeschreven op de lange 
lijst van successen, waarvan de vereniging 
zich de vader voelt.

Zicht op de Katholieke kerk door de Keuvel
(voorheen de Tramsteeg)

Zicht op de Oude Jeroenskerk
vanuit de Zeestraat
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De ondertitel luidt ‘een nieuwe geschie-
denis van Noordwijk’. Daarin besloten 
ligt ook een verwijzing naar die andere 
geschiedenis van Noordwijk, het boek 
van J. Kloos uit 1928. Het is goed dat er 
83 jaar later een nieuwe geschiedenis van 
Noordwijk is verschenen. Niet alleen is er 
het nodige gebeurd sinds 1928, maar ‘met 
de kennis van nu’ valt ook een ander licht 
op oudere gebeurtenissen.

Maar ook de druktechnische moge-
lijkheden zijn sindsdien enorm verbe-
terd. Een zo rijkelijk geïllustreerd boek 
als nu is verschenen, was 83 jaar geleden 
ondenkbaar geweest. Het boek illustreert 
trouwens ook het belang van een beeld-
redacteur; blijkens het voorwoord is in de 
loop van de totstandkoming een beeldre-
dacteur toegetreden tot het redactieteam.

Als geïnteresseerde in de geschiede-
nis van Noordwijk spreek ik volgaarne 
mijn dankbaarheid en respect uit voor 
de bergen werk – of blijven het in deze 
omgeving toch duinen? – die redactie 
en medewerkers ongetwijfeld hebben 
moeten verzetten om de geschiedenis van 
Noordwijk verder toegankelijk te maken.

In een wereld waar internet en e-
books oprukken lijkt het geen gewaagde 
gok als ik voorspel dat dit boek deze 
eeuw geen opvolger krijgt. Grijp dus uw 
kans, zou ik zeggen.

Paul de Mooij

Het boek is (nog) verkrijgbaar voor € 59,95

Aan Zee en op de Geest
Een nieuwe geschiedenis van Noordwijk
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tot haar vijftiende jaar op het landgoed “Vrijland” bij 
Schaarsbergen. Al op jonge leeftijd had zij een bijzon-
dere belangstelling voor tekenen en pianospelen. Ook 
haar moeder was artistiek begaafd en dat zal de reden 
geweest zijn, waarom zij lessen mocht krijgen van de 
kunstschilder Roelofs. Charlotte was ook muziekaal 
en mocht pianolessen nemen. Zij heeft dit echter niet 
door kunnen zetten, want zij kreeg op een bepaald 
moment een ongeluk aan haar hand. Daarna ging zij 
zich vooral op tekenen toeleggen.  Zij wilde nader-
hand ook zelf als kunstenares door het leven gaan, 
maar dat was in die kringen bepaald niet gebruike-
lijk. Je mocht wel belangstelling hebben voor kunst 
en kunst verzamelen, maar zelf kunst voorbrengen en 
daarmee je geld verdienen, dat was uit den boze. Voor 
haar werd min of meer in 1919 een huwelijk gearran-
geerd met Adolph Graaf van Regteren Limpurg, die 
als attaché  werkzaam was bij de Nederlandse ambas-
sade te Bern in Zwitserland. Dit huwelijk was geen 
succes, want na ruim vier jaar gingen zij al uiteen. Zij 
vetrok daarna naar Lausanne, waar haar broer als di-
plomaat werkzaam was. Charlotte koos daarna def i-
nitief voor de kunst en de vrijheid.

Vrijdagavond 18 maart jongstleden vond in de Oude 
Jeroenkerk te Noordwijk de voorjaarslezing plaats, 
die in zijn geheel was gewijd aan Charlotte van Pal-
landt. Zij heeft meer dan een halve eeuw als beeld-
houwster in Noordwijk  gewerkt. Het eerste gedeelte 
van de lezing werd verzorgd door Renée Korbee, die 
zich intensief heeft beziggehouden met het leven en 
werken van Charlotte. Het tweede gedeelte werd ver-
zorgd door Jurriaan van Hall, die sprak over een aan-
tal ontmoetingen met Charlotte en op het ogenblik 
werkzaam is in het atelier, waar Charlotte gewerkt 
heeft. De  belangstelling was overweldigend, want er 
was bijna geen lege stoel meer over. 

Charlotte van Pallandt overleed in 1997 in Noordwijk, 
waar zij tevoren vrij teruggetrokken leefde en nauwe-
lijks bij de gemiddelde Noordwijker bekend was. Zij 
bewoonde een appartement aan de Beeklaan en wan-
neer zij daar niet was dan was zij veel aan het werk in 
haar atelier aan de Gooweg. Buiten Noordwijk genoot 
zij echter een grotere bekendheid, want zij behoorde 
tot de belangrijkste beeldhouwers, die Nederland in 
de vorige eeuw gekend heeft.

Hoe het begon
Charlotte van Pallandt werd op 24 september 1898 
te Arnhem in het huis van haar grootmoeder aan de 
Stationsstraat geboren en stamde uit een adellijk ge-
slacht. In 1899 verhuisde het gezin naar het landgoed “ De Lunenburch” bij Utrecht. Ze woonde van haar vijfde 

Charlotte van Pallandt opnieuw in de belangstelling
Door: Kees Verweij
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Parijs
Op advies van de Zwitserse schilder Berthold von 
Halles gaat ze in 1926 naar Parijs.  Zij studeert onder 
andere aan de academie van André Lhote, een kunste-
naar uit de vroege dagen van het kubisme. Aanvanke-
lijk heeft zij zowel getekend als gebeeldhouwd in de 
trant van deze stroming, maar zij besefte naderhand 
dat deze stroming haar te zeer beïnvloedde en ging 
daarna weer haar eigen weg. Ook volgde zij in Parijs 
lessen in beeldhouwen  en ze maakte daar kennis met 
toonaangevende beeldhouwers als Aristide Maillol en 
Ossip Zadkine.

Na een paar jaar Parijs keert ze terug in Nederland 
en ontmoet daar o.a. de Belgische beeldhouwer Toon 
Dupuis, de maker van onder andere het monument 
van de gebroeders De Witt op de Visbrug in Amster-
dam. Na haar werk in een min of meer kubistische 
vormgeving krijgt ze meer behoefte een f iguur na-
tuurgetrouw in beeld te brengen. Dat beschouwt zij 
als de vakkennis, die ze onvoorwaardelijk nodig heeft 
om zich verder in de beeldhouwkunst te kunnen ont-
wikkelen. Wat Charlotte bedoelde als een studiewerk 
werd haar eerste meesterwerk; “De Tors”. Daarmee 
verkreeg ze het lidmaatschap van de kring van Ne-

derlandse beeldhouwsters.
Parijs bleef toch trekken en in 1935 vestigt ze zich 

samen met het model Greta Ravens uit Den Haag 
weer in Parijs. Daar kwam Charlotte in contact met 
de Académie Ranson, waar ze kennis maakte met 
Charles Malfray, die haar bijzonder stimuleerde. Na 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog keert ze 
weer terug naar Nederland en verhuist in 1943 naar 
de kunstenaarskolonie op de Zomerdijkstraat te Am-
sterdam. Daar leert ze bekende Nederlandse kun-
stenaars kennen als Marie Andriessen, Piet Esser en 
Fred Carasso. Bij verschillende belangrijke galerieën 
organiseert ze tentoonstellingen, die veel lof oogstten. 
Overigens bleef ze bescheiden en leefde ze wat op de 
achtergrond.

De liefde en Noordwijk
Een bijzondere plaats in haar leven nam Jhr. Hugo 
Gevers van Kethel en Spaland in. Vanaf 1927 stelde hij 
een houten hut op zijn landgoed Oud-Leeuwenhorst 
ter beschikking, die zij als atelier kon inrichten en 
gebruiken. Dit landgoed had hij in 1911 gekocht uit 
een faillissement en het bij zijn reeds in bezit zijnde 
landgoed Leeuwenhorst gevoegd. Voordien lag hier 
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het sanatorium van Dr. Oldenboom, die daar ver-
schillende hutten had laten bouwen voor zijn pati-
enten, die daar kuurden. Vanaf 1927 was dit atelier 
een prima uitvalsbasis voor haar, daar zij bijzonder 
gesteld was op licht, lucht en ruimte.

Tussen de beeldhouwster en Hugo Gevers ont-
stond een zekere liefdesrelatie. Hij zocht haar  zeer 
regelmatig in het atelier op en bovendien vond er een 
intensieve briefwisseling plaats. Verder stimuleerde 
Hugo haar in haar werk en maakte haar vele compli-
menten. Aan deze relatie kwam een einde toen Hugo 
Gevers in 1956 overleed als gevolg van een auto-onge-
luk

Aanvankelijk logeerde zij, wanneer zij in Noord-
wijk werkte, in Hotel Huis ter Duin, maar in 1967 
verhuisde zij def initief naar Noordwijk, waar zij haar 
intrek nam in een appartement aan de Beeklaan. 

Portretten
Vanaf deze periode ontstond in haar atelier een groot 
aantal van haar beroemde portretten van onder an-
dere Adriaan Roland Holst, haar latere vriend Kees 
Verwey en van Koningin Juliana. Charlotte had haar 
eigen ideeën om personen uit te beelden. Zo maakte 
zij verschillende portretten van Adriaan Roland Holst, 
waarbij Adriaan er tussendoor uitriep: ‘Wanneer ga ik 
er nu echt op lijken?’ Beroemd is ook het beeld van 
Koningin Wilhelmina, dat haar als verzetsheldin uit-
beeldt en dat in enkele verschillende uitvoeringen op 
een paar plaatsen is geplaatst. Wat dat laatste beeld 
betreft was Koningin Juliana aanvankelijk niet zo 
gecharmeerd. Het gezicht van Wilhelmina was nau-
welijks herkenbaar, maar bij de onthulling van het 
standbeeld merkte zij toch op: ‘Het is precies mijn 

moeder.’ Iedereen die het beeld ziet, merkt ook in-
derdaad hetzelfde op, want de verschijning van het 
beeld drukt haar karakter en postuur treffend uit.

Een opvallend beeld van haar is “De Redder”, dat 
in de zeereep aan de Koningin Wilhelmina Boulevard 
staat. Dit beeld was bedoeld om de drie redders te 
gedenken, die bij het redden van de bemanning van 
een Katwijkse vissersboot in 1919 om het leven waren 
gekomen. Volgens haar oorspronkelijk ontwerp droeg 

“De Redder” het slachtoffer op de rug, maar ingewij-
den vertelden haar dat deze houding niet juist was. 
Uit esthetische overwegingen kon zij zich met een 
verandering van het beeld niet verenigen, maar uit-
eindelijk gaf zij toch toe. Nu staat “De Redder” f ier 
met een geredde persoon in zijn armen en met deze 
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redder staan er nog velen zo in allerlei Noordwijkse 
huiskamers, maar dan in een sterk verkleinde vorm. 
Voor dit beeld stond Kees van den Berg model. 

Groot Hoogwaak
Eind jaren negentig kwam er een einde aan haar 
productieve leven. De laatste paar maanden was zij 
gedwongen door te brengen in het verzorgingshuis 
Groot Hoogwaak, waar ze in 1997 op 98-jarige leeftijd 
overlijdt. Dank zij een omvangrijk en hoogstaand 
oeuvre zullen we haar niet licht vergeten. 

Jurriaan van Hall
Na Renée Korbee, die uitgebreid inging op het leven 
en werken van Charlotte van Pallandt kwam Jurriaan 
van Hall aan het woord. Hij vertelde allereerst dat 
zijn ouders in 1972 naar Noordwijk aan de Voorstraat 
verhuisden. Zijn moeder Maja van Hall, die eveneens 
beeldhouwster is, raakte met Charlotte van Pallandt 
bevriend  Zo kwam Charlotte regelmatig bij hun over 
de vloer en een opmerkelijk feit - dat hij zich nog 
goed kon herinneren - was dat zij haar auto bij onvol-
doende parkeerruimte rustig midden op straat par-
keerde. Soms was zij vergezeld van een wat morsige 
oudere man, die haar vriend Kees Verwey, de Haar-
lemse schilder, bleek te zijn.

Op 18-jarige leeftijd ging Jurriaan, gestimuleerd 
door zowel Charlotte van Pallandt als Kees Verwey, 
naar de kunstacademie. Een aardige anekdote speel-
de zich af in het Haags Gemeentemuseum, waar een 
tentoonstelling over het werk van Kees Verwey werd 
geopend. De opstelling van deze tentoonstelling was 
bepaald niet naar de zin van Kees Verwey en hij schold 
de toenmalige museumdirecteur Rudi Fuchs uit voor 

“snotneus”. Even later vond er in het deftige Haagse 
Promenadehotel een speciaal diner plaats. Het eten 
beviel Kees Verwey ook niet geheel en hij uitte zijn 
afkeuring door de ober een tik met zijn stok te ge-
ven. De ober belandde daarna met eten en al in een 
paar palmen, die even verderop stonden. Opvallend 

was dat Charlotte bij deze gebeurtenissen geen spier 
vertrok en net deed of er niets aan de hand was. Na 
de dood van Charlotte bleek dat zij haar atelier na 
haar overlijden graag ter beschikking wilde stellen 
aan zijn moeder Maja van Hall, maar Maja vond deze 
ruimte te veel herinneringen oproepen. Zij zag dus 
van dit aanbod af. Zodoende kwam Jurriaan voor de 
vraag te staan of hij wel of niet het atelier zou willen 
gebruiken. In 1991 betrok hij het atelier en hij trof er 
allerlei gipsontwerpen, tekeningen en schetsboekjes 
aan.

Aanvankelijk schilderde Jurriaan, maar na een 
ongeluk kreeg hij daar behoorlijk moeite mee. Hij 
stapte over naar het boetseren en begon zodoende 
wat meer “in de ruimte” te werken.

Door zijn verblijf in haar atelier was hij in staat 
meer over het kunstenaarsleven van Charlotte te we-
ten te komen. Zo had Charlotte bepaald geen haast. 
Soms duurde het wel meer dan een jaar, voordat een 
bepaald beeld werd afgemaakt. Eigenlijk wilde zij 
ook meer abstract gaan werken, maar daar heeft zij 
toch onvoldoende tijd voor kunnen vinden. Zij vond 
haar lange leven toch nog veel te kort. Hoewel zij nu 
bekend staat als de “grande dame” van de Nederland-
se beeldhouwkunst in de 20-ste eeuw leefde ze daar 
bepaald niet naar. Gezelligheid en comfort waren 
voor haar geen prioriteit. In hoeverre haar houding 
werd ingegeven door haar voorliefde voor de soef ibe-
weging, waar zij een enthousiast lid van was, is moei-
lijk te beoordelen. Het was iemand met een sterk 
karakter en iemand die duidelijk op zichzelf stond. 
Misschien waren dat wel de belangrijkste drijfveren 
in haar kunstenaarsbestaan.

Veertien jaar na haar dood wordt Charlotte van Pal-
landt in Noordwijk bijzonder herdacht. De aankoop 
van een tweetal kunstwerken en een speciale tentoon-
stelling van haar werk in het Museum Noordwijk 
zullen haar de plaats geven, die zij hier heeft verdiend.



Vanaf 16 maart 2011 is een nieuwe website 
van de Vereniging De Oude Dorpskern 
“live” gegaan.
De eerste aanleiding om de bestaande 
website aan te passen was de vorig jaar 
nieuw ingevoerde huisstijl voor briefpa-
pier en publicaties. Deze huisstijl werd 
ontworpen door Bureau Booy en wordt 
gekenmerkt door een gouden en zilveren 
bies aan de zijkanten met een moderne 
variant op de pomp uit ons oude logo.
De nieuwe website is ontworpen door 
Buro aan Zee en ontwikkeld door 
 AllUnited. Met de keuze voor AllUnited 
hebben we de mogelijkheid gekregen om 
de f inanciële en ledenadministratie te 
integreren met het databestand achter 
de website. Daardoor kunnen we in de 
toekomst vanuit één bestand eenvoudi-
ger  en sneller communiceren via e-mail 
verkeer; met nieuwsbrieven, vergader-
uitnodigingen, enquêtes, etc.
Op de nieuwe site kunnen geïnteres-
seerden direct doorklikken naar een 
evenement van hun keuze; nieuws voor 
buitenstaanders is gescheiden van intern 
(verenigings-) nieuws; meer ruimte is 
gegeven aan Ruimtelijke Ordening, 
omdat daarbinnen veel aan de hand is. 

De Torenklimcommissie heeft een eigen 
pagina gekregen om al hun activiteiten 
breed  aandacht te geven.
Met het bestuur wordt nog de laatste 
hand gelegd aan invulling van enkele 
details; maar als u suggesties of ver-
dere ideeën heeft, kunt u al mailen 
naar   webmaster@deoudedorpskern .nl                                                                                                                  
De nieuwe webmasters zijn Mieke Te-
beest  (algemeen), Eric Diepstraten (toren-
klimmen) en Paul de Vreede (coördinatie 
vanuit bestuur).
Om een site actueel te krijgen en te 
houden is constante aandacht en snelle 
response nodig;  voor rapportages en 
fotograf ie  van evenementen, alsmede 
verslagen van bijv. relevante vergaderin-
gen over Ruimtelijke Ordening binnen 
de Gemeente. Dit heeft nu prioriteit 
binnen het bestuur, maar dit kunnen 
we niet alleen; daarom zoeken we actieve 
vrijwilligers , die zo’n journalistieke 
uitdaging aan durven: gaarne reactie naar 
Paul de Vreede, 
vicevoorzitter@deoudedorpskern.nl 

Nieuwe
Web
site

voor
De

Oude
Dorps

kern
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Aankondiging: Het jubileumboek 
van De Oude Dorpskern
Door: Kees Verweij

Dit jaar bestaat de vereniging De Oude Dorpskern 25 jaar en ge-
durende deze periode zijn er al heel wat zaken over de tafel ge-
gaan en tal van lezingen en andere evenementen georganiseerd. 
Daarover kunt u in dit blad elders meer lezen. 

Het is zeker niet de bedoeling dit jubileum ongemerkt voor-
bij te laten gaan. Daarom heeft het bestuur gemeend ter gele-
genheid van dit heuglijke feit een bijzonder aandenken aan dit 
jubileum te verbinden; namelijk een bijzondere jubileumuit-
gave. Het zal hierbij niet gaan om een opsomming van een reeks 
gedenkwaardige feiten en ontwikkelingen, maar de bedoeling is 
een aantal markante Noordwijkers aan het woord te laten, die op 
een of andere manier een band hebben met een bijzonder bedrijf, 
hobby of gebeurtenis. Degenen, die worden ondervraagd, zullen 
proberen iets verrassends, geheimzinnigs of hilarisch te vertellen 
over het onderwerp, waarvoor zij zijn benaderd.

Om deze gehele operatie, want zo mag dat gerust wel genoemd 
worden, goed en op tijd te  laten slagen heeft het bestuur een 
heel team van ondervragers samengesteld, die gedurende de eer-
ste twee maanden van dit jaar al deze bijzondere Noordwijkers 
heeft benaderd. De verhalen, die uit deze vraaggesprekken zijn 
voortgekomen, worden in de jubileumuitgave gebundeld, ver-
gezeld van een groot aantal zowel historische als hedendaagse 
afbeeldingen. Het belooft een zeer aantrekkelijke en goed  ver-
zorgde uitgave te worden, die ook tegen een aantrekkelijke prijs 
zal worden aangeboden. Het ligt in de bedoeling de off iciële aan-
bieding van het eerste exemplaar te laten plaatsvinden op 24 juni 
aanstaande. Nadere berichten hierover zullen nog volgen.
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Colofon
Kernpunten is een uitgave van de vereniging De Oude Dorpskern te 
Noordwijk-Binnen. 
ISSN: 1384-377X

Secretariaat:
Postbus 364
2200 AJ  Noordwijk
www.deoudedorpskern.nl

contributie:
Minimaal € 15, meer is welkom
Bank: 61.88.55.866
Postbank: 13.19.964

redactie:
Dorine Holman
Kees Verweij
Paul de Mooij

redactieadreS:
Vereniging De Oude Dorpskern
T.a.v. Redactie Kernpunten
Postbus 364
2200 AJ  Noordwijk 

beStuur:
Gerard van Stijn, voorzitter
Paul de Vreede, vice-voorzitter en webmaster
Babs Cassee, secretaris
Hans van der Hoeven, penningmeester en leden administratie
Richard van Triest, portefeuille Ruimtelijke Ordening
Ellen van Steenbergen, Torenklimcommissie

evenementencommiSSie:
Annemarie Boonstra, coördinatie 
Mariëlle Caspers en Gerda Caspers, marktmeesters
Ellen Alkema, vrijwilligers
Greet van den Berg-Noordijke en Angeline Beugelsdijk, open tuinen 
& groen
Caby Beuk, muziek
Janine Lamers, kunst
Josje van der Tonnekreek, public relations

Lay-out:
Paul de Mooij

druk:
Multicopy, Katwijk

doeLSteLLing de oude dorpSkern:
De vereniging heeft ten doel: de bevordering en het behoud van de 
leefbaarheid op zowel historische, culturele als sociale grondslag, 
als op economische grondslag in en rondom de oude dorpskern in 
Noordwijk Binnen van de gemeente Noordwijk (…). Zij tracht dit 
doel te bereiken door actieve samenwerking met bewoners en onder-
nemers in genoemd gebied in nauw overleg met de overheid en door 
alle andere middelen die het doel van dienst kunnen zijn. 

Van de Redactie
Vers bloed gezocht
Met een aderlating in het vooruitzicht is de redactie op zoek 
naar vers bloed. Welke vaardigheden komen daarbij van pas? We 
noemen er een aanatal.  Het is een voordeel als u interessante 
stukjes kunt schrijven over het wel en wee van Noordwijk-Bin-
nen in heden en/of verleden. Niet verrassend voor een redacteur.

Maar nu het tijdschrift in kleur verschijnt is ook het verza-
melen, of maken, van relevant fotomateriaal een vaardigheid 
waarmee u de bestaande redactie veel plezier doet.

Maar op de keper beschouwd hoeft u zelf noch te kunnen 
schrijven, noch te fotograferen – we overdrijven wel eens wat – 
als u in staat bent om anderen aan het schrijven en fotograferen 
te krijgen voor ons blad. In het ideale geval schift een redactie 
de uitpuilende kopijbus, schikt het tot een mooi blad en zet her 
en der wat puntjes op de i.

Als u de auteurs van de artikelen vergelijkt met de namen 
van de redactieleden – toevallig staan ze hiernaast in de rech-
terkolom – dan zult u ontdekken dat de werkelijkheid nogal 
verschilt van het geschetste ideaalbeeld. Niettemin hopen we 
dat met uw komst het ideaal toch wat dichterbij komt.

Over dit nummer
Naast de gebruikelijke bijdragen van de voorzitter en van de 
redactie vindt u in dit nummer een aardige mix van oud en 
nieuw. U treft de geschiedenis van het – helaas, helaas – gesloten 
Hof van Holland. Nieuw is de installatie van het klokkenlui-
dersgilde, lieden die niet alleen de klok horen luiden, maar ook 
weten waar de klepel hangt. Bij gelegenheid van het jubileum 
van De Oude Dorpskern is nog eens een greep gedaan in 25 jaar 
historie. Verder signaleren we het nieuw verschenen boek over 
de geschiedenis van Noordwijk, ‘Aan Zee en op de Geest’.  Het 
had natuurlijk ‘Op de Geest en aan Zee’ moeten heten, maar 
voor je het weet staat dit fraaie boek dan opgesteld tussen oc-
culte boekwerkjes over klopgeesten en dergelijke. Voorts vindt u 
een aankondiging van een nog te verschijnen jubileumboek en 
wordt u attent gemaakt op de vernieuwde website van De Oude 
Dorpskern. Last, but not least, wijzen wij op het interessante ar-
tikel over Charlotte van Pallandt. De aan haar gewijde expositie 
in Mueum Noordwijk mag u niet missen!

De redactie

Agenda
10 mei 2011: 
Algemene ledenvergadering
18-19 juni 2011:
Markt onder de Linden
24 juni 2011:
Afsluiting jubileumjaar &
Aanbieding beeld aan de gemeenschap

NEERLANDS
BEST GESORTEERDE

SLIJTERIJ/WIJNHANDEL

VINDT U AAN DE

MAARTEN KRUYTSTRAAT 24

2202 GX NOORDWIJK A/ZEE

TEL: 071 - 3612182

‑ in het hart van de oude dorpskern ‑

 

Voor  mooie rechte tanden

 gaat u naar de specialist 

n.l. Van dord, orthodontist

 

Lindenplein 8, 2201 JJ  Noordwijk
Telefoon 071-3614046

www. orthodontistvandord.nl

Nico Meeuwenoord Steengoed 

Kom eens vrijblijvend langs en neem een kijkje in onze Showtuin!

Wij geven U  een Steengoed AdvieS!

Delfweg 36  •  2211 VM Noordwijkerhout 
tel: 0252 - 420986   •  Fax: 0252 - 423075

W W W . n i c o m e e U W e n o o r d . n l

Smederij 3a

2201 SM Noordwijkerhout

Tel: 0252-241112

info@kokenbutler.nl

www.kokenbutler.nl

CATERING

DINER AAN HUIS

KOOKLES

KOOKWORKSHOPS

DRINKLAND
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Openingstijden keuken 
Diner woensdag t/m 

zondag 18.00 - 22.00 uur
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...zowel particulier als zakelijk

MultiCopy Katwijk/Noordwijk
De Scheysloot 3, 2201 GN Noordwijk

T 071 408 10 03

E katwijk@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/katwijk

MultiCopy Sassenheim
Koetsiersweg 5, 2171 NL Sassenheim

T 0252 21 50 99

E sassenheim@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/sassenheim


