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Dit is de laatste Kernpunten die ik als
redactielid maak.
Het is vele jaren nodig om het
stokje over te geven en weer eens een
frisse wind door het blad te laten waaien. Hoewel ik het met veel genoegen
heb gedaan moet me van het hart dat
het soms moeilijk is om materiaal voor
het blad bij elkaar te krijgen.
Wat zou het fijn zijn als meer
leden zich zouden willen inzetten om
de traditie van De Oude Dorpskern in
ere te houden.
In dit nummer besteden we
DE VERENIGING STELT ZICH TEN
aandacht aan het instituut Schreuders
DOEL:
De bevordering en het behoud van de dat als opvolger van de latijnse school
leefbaarheid op zowel historische als sociale
jarenlang het onderwijsgezicht van
grondslag in en rondom de oude dorpskern in
Noordwijk Binnen van de gemeente Noordwijk Noordwijk heeft bepaald.
Nu de nieuwbouw in de kern het
(.....)
Zij tracht dit doel te bereiken door aktieve dorp op stelten zet beginnen we met de
samenwerking van bewoners en ondernemers
historie van Huize Jeroen te belichten.
in dit gebied, in nauw overleg met de overheid,
en door alle middelen, die het doel van dienst In een komend nummer zal meer aandacht hieraan en aan de nieuwbouw
kunnen zijn”.
Het initiatief tot de vereniging werd genomen worden besteed.
op 26 oktober 1985; de statuten werden op 14
februari 1986 verleden bij notariskantoor Van
Hoeken en Janbroers.
Overname van artikelen: alleen mogelijk in overleg
met de redactie.
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Alweer de laatste kernpunten van 2007, wat gaat een jaar toch snel voorbij als
je ernaar terugkijkt.
Dit keer is het de laatste keer dat de eindredactie van “Kernpunten” bij Wim
Hekkens lag
.
Wim is inmiddels verhuisd naar Warmond, en langs deze weg wensen wij hem
nog vele jaren een prettig verblijf in Warmond.
Langs de zijlijn hopen we nog jaren een beroep op hem te mogen doen.
In 2008 zal de eindredactie bij Dorine Holman liggen.

Gerard van Stijn

Er lijkt dit jaar misschien niet veel gebeurd, maar het tegendeel is waar.
De ledenadministratie is nu helemaal op orde; een helse klus.
Conclusie is dat we eigenlijk te weinig leden hebben om als sterke vereniging
te kunnen functioneren en we dus meer leden moeten werven.
Dit betekent ook dat we ons moeten beraden hoe nu verder in 2008.
Ook zijn we gestart met de uitwerking van een website die we in 2008
operationeel willen hebben.
Ook is belangrijk dat er voldoende thema’s zijn waar we ons sterk voor kunnen
maken. In praktijk betekent meer meepraten met gemeente, meer inventariseren
waar de problematiek ligt in de Oude Dorpskern van Noordwijk Binnen; onder
andere de innovatie van de Kerkstraat en omgeving met zijn parkeerproblematiek.
Het is van groot belang dat Noordwijk-Binnen zijn bekende uitstraling behoudt
en dat Noordwijk- Binnen een aantrekkelijk winkelarsenaal krijgt, passend in
de omgeving.
Last but not least maken wij u erop attent dat, in samenwerking met de gemeente
Noordwijk, op 23 november de jaarlijkse lezing zal worden gehouden.
De lezing wordt als vanouds gehouden in de Oude Jeroenskerk waarvoor u
van harte bent uitgenodigd. Zie voor het programma verder in het blad.

Kerstmarkt 2007

Woensdag 12 en donderdag 13 december
in de
Grote of Sint Jeroenskerk te Noordwijk – Binnen
Open van 13.00 tot 21.00 uur
Toegangsbewijs voor leden van De Oude Dorpskern
ingesloten
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Noordwijk op de
kaart gezet
Op Vrijdag 23 november om 20.00 uur

zal Martijn Storms,
Conservator kaarten en atlassen van de
Universiteitsbibliotheek te Leiden
de najaarslezing houden voor vereniging
"De Oude Dorpskern"
in samenwerking met de gemeente.
De lezing vindt plaats in de Grote of Sint
Jeroenskerk en is gratis toegankelijk voor
alle inwoners van Noordwijk en omstreken.
Na afloop van de lezing biedt de gemeente
een receptie aan.
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Noordwijk op de kaart gezet
Kaarten, prenten en tekeningen van Noordwijk
in de Universiteitsbibliotheek Leiden
Afgelopen maand werd Noordwijk weer eens figuurlijk ‘op de kaart gezet’
vanwege de NAVO-top in Noordwijk aan Zee. In de eerste najaarslezing in 2004
leerde professor Hessakkers u al dat Janus Dousa bekendheid aan uw woonplaats heeft
gegeven. Door als achtervoegsel ‘Nordovix’ achter zijn naam te zetten zette ook hij
Noordwijk op de kaart. Degenen die Noordwijk letterlijk ‘op de kaart’ hebben gezet
zijn landmeters, cartografen en topografische tekenaars met soms beroemde, maar vaak
ook onbekende namen. In deze lezing juist zij centraal. Veel kaarten van deze mensen
zijn verzameld door Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis.
In 1872 overleed jurist en boekhandelaar Bodel Nijenhuis. Aan de
Universiteitsbibliotheek Leiden liet hij zijn zeer omvangrijke collectie kaarten en
topografische afbeeldingen na. Als directeur van boekwinkel en uitgeverij S. en J.
Luchtmans in Leiden bevond hij zich in een positie waar hij toegang had tot de wereld
van de handel in kaarten. Hij bezocht vele veilingen waar hij duizenden kaarten heeft
gekocht. Zijn privécollectie aan cartografisch en topografisch materiaal groeide gestaag
en is één van de grootste en belangrijkste particuliere kaartcollecties die momenteel in
een openbare instelling toegankelijk is.
Bodel Nijenhuis verzamelde in de eerste plaats met het oog op de vaderlandse
geschiedenis. Bijna de helft van zijn kaartencollectie heeft dan ook betrekking op
de Nederlanden en de overzeese gebieden. Leiden, de stad waar hij vrijwel zijn hele
leven woonde en werkte, en Rijnland (inclusief Noordwijk) zijn in zijn collectie
vanzelfsprekend sterk vertegenwoordigd. Dit loopt uiteen van gedrukte overzichtskaarten
van het Hoogheemraadschap van Rijnland tot handgetekende landmeterskaarten van
één of enkele percelen onder Noordwijk.
De oudste afbeelding van Noordwijk in de collectie kaarten en atlassen van de
Universiteitsbibliotheek Leiden komt uit een kaartboek uit 1560! De veranderende
plattegrond van Noordwijk is tot op heden te volgen aan de hand van topografische
kaarten die sinds het midden van de negentiende eeuw in steeds nieuwe edities
verschenen. Aan de hand van de kaarten in de collectie waarop Noordwijk staat,
aangevuld met enkele belangrijke en fraaie kaarten van buiten de Universiteitsbibliotheek
Leiden, zal ik een beeld laten zien van de ontwikkeling van Noordwijk door de tijd. Dit
laat tegelijkertijd de ontwikkeling van de cartografie in het algemeen zien. De kaarten
worden afgewisseld met topografische prenten en een tekeningen van Noordwijk. Ruim
450 jaar Noordwijkse geschiedenis wordt in deze najaarslezing zichtbaar gemaakt.
Martijn Storms
conservator kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Leiden
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Overdruk uit: “De Noordwijker”
van 5 en 8 augustus 1908.
Geschreven door Cornelis Verweij, destijds schoolmeester aan de R.K.
Jongensschool St. Jeroen te Noordwijk- Binnen.
Na de veiling der gebouwen met tuin, gezamenlijk behoorende tot het
Noordwijksche instituut, laatstelijk bestuurd door den heer Van Hattem, heeft
plaats gehad, hebben wij er behoefte aan, een blik te slaan in de geschiedenis
van het onderwijs — met name het Voortgezet onderwijs — dat vanaf 1535
bijna onafgebroken te Noordwijk gegeven werd.
Velen onzer lezers zullen zelfs niet vermoeden, dat met het verkoopen van het
instituut aan Voorstraat en Lindenplein een inrichting verdwijnt, waarin sinds
einde 1700 reeds voortgezet onderwijs gegeven werd; dat met het afsluiten van
den cursus (18 Juli 1908) een einde gemaakt is aan een onderwijs, dat sinds 1535,
zij het aanvankelijk in een ander gebouw, in ons dorp gegeven werd.
Met Dr. G.J. Dozij, één der laatste directeuren van het „Instituut-Schreuders”,
zeggen we, dat het wel eenigzins bevreemdt, dat onder de talrijke schrijvers,
die in proza en dichtmaat Noordwijk verheerlijkt hebben, geen enkele het de
moeite waard geacht heeft, meer dan terloops melding te maken van de toch
belangrijke rol, die Noordwijk eind drie eeuwen gespeeld heeft op het gebied
van het onderwijs.
In het jaar 1535 opende de geleerde Johannes S a r t o r i u s, de verdienstelijke
verzamelaar van spreekwoorden, te Noordwijk een school. Bij den vrij talrijken
adel, die toen te Noordwijk en in de omstreken gevestigd was, kon het stichten
van zo’n L a t ij n s c he school (Sartorius was bedreven in Latijn, Grieksch en
Hebreeuwsch) zeker eenig raison hebben. Omstreeks 1561 is Sartorius, van
wien men overigens weinig weet, te Delft overleden.
In het jaar 1502 was de aloude heerlijkheid Noordwijk van het geslacht
Boeckhorst overgegaan op Heer Jan van der Does, wiens naamgenoot en
opvolger de beroemde verdediger was van Leiden.
Een prachtige gelegenheid voor Janus Dousa, de bekende Latinist en eerste
curator der Leidsche Hoogeschool, om op zijn Noordwijksche Heerlijkheid
een kweekschool te stichten voor genoemde Hoogeschool, die Dousa zoo na
aan het harte lag.
De eerste geschiedenis der onderwijsinrichting in ons dorp ligt uit den aard der
zaak nogal in het duister. Wel worden er vele namen genoemd van „Latijnsche
meesters”, doch bijzonderheden ontbreken.
In 1627 of ‘28 vestigde “Rectoor Swaerdekroon” zich te Noordwijk als
bestuurder der Latijnsche school.
In 1686 op den 11den April verkocht Swaerdekroon zijn huis en erf aan
Jhr. Adriaan Doublet voor de somma van f 8400. (Het „huis en erf” van
Swaerdekroon was een ander dan het instituut aan Voorstraat en Lindenplein
; dit pand is als zoodanig in gebruik sinds 1822.)
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Omstreeks 1638 vindt men in het register
van het schoorsteengeld aangegeven, dat
zekere Jaoob Verhaegen rector was. Noch
van Verhaegen, noch van diens opvolger,
Lovering, is veel bijzonders bekend.
In 1678 vinden wij in het huis No. 18
zekeren meester Capellaen. Hoewel
het onzeker is of hij aan het hoofd der
Latijnsche school stond, wordt dit toch
waarschijnlijk uit de omstandigheid,
dat hij hetzelfde huis bewoonde, waar
drie jaar later de rector Pieter Oostdam
woonde.
Deze laatste was geboren Noordwijker.
Uit een register van die dagen blijkt, dat
hij 12 kostleerlingen had. In 1692 schijnt
het aantal kostleerlingen gaandeweg
verminderd te zijn. Herhaaldelijk wordt
Oostdam als een der gasthuismeesters
genoemd. Hij stierf in 1726 op hoogen
leeftijd.
Met Pieter Oostdam ging de Latijnsche school als zoodanig ten gronde, en
kwam meer en meer de Fransche kostschool tot bloei, welke wij reeds in het
midden der 17e eeuw te Noordwijk zien opkomen. Hare geschiedenis begint
met Z e g e r de Moor, die den 5en Mei 1633 van Nijmegen kwam en „frans
schoolmeester” genoemd wordt. Wellicht was Jan Claesz. Minderschade zijn
voorganger. In 1640 verkocht De Moor zijn huis „aan de Voorstraat, ten Z.O.
belendende aan de Achterstraat” voor f 3000 aan IJvo Borel. In 1653 stierf hij,
opgevolgd door zijn broeder Isaac Borel, die in 1676 overleed; zijn weduwe
verkocht haar huis aan den Achter- of Doelenweg aan Michiel Ferrier.
In 1681 had Johannes Le Mort 16 leerlingen. Eigenaardig is een advertentie in
de „Extraordinaire Haerlemse Donderdaegen Courant” van 19 Febr. 1688:
„Michiel Komans, die tot heden te Amsterdam schoolgehouden en sig nu innet school
van sijn overleden vader tot Noortwijck„begeven heeft presenteert sijnen dienst en
sal nevens goet tractement sijn discipelen onderwijsen in ‘t Lesen, grondig Schrijven,
Tekenen, Rekenkonst en ‘t „Koopman” of Italiaensch Boekhouden, de kortste en
koopmans-gebruijckelijcke maniere, nevens een continueele ondewijsing en oefening
in de Franse tael en„hopen van ijegelijek goet genoegen te geven”.

O.J. Schreuders 1828 - 1886.

Het ging Komans goed, zooals uit zijn aanslag in de belastingen kan blijken. In
1702 vinden wij in Komans, huis zekeren Barent Winkel, van wien we weinig
weten. Hij schijnt met tusschenpoozen te Noordwijk gewoond te hebben, tot
hij in 1718 naar Vlaardingen vertrok. Zijn opvolger was Elie Luzac, dien wij
kennen uit een verzoekschrift aan Wigbold van der Does, Heer van Noordwijk,
in welk request hij verzocht:dat U Hoog Eedle hem gelieve te consenteeren en
toe te staan, dat hij een „kostschool sal mogen opregten en houden met beloften dat
hij sig zal onderwerpen soodanigen orders als U Welgemelte HoogEedle op het houden
van de voorsz. Oost„Schoole reeds heeft gestelt ofte in tijt en„wijlen soude mogen
komen te ordenneeren”.
Deze Elie Luzac kreeg bij besluit van 28 Mei 1718 de gevraagde vergunning.
Hij was jaren lang schepen te Noordwijk en was in 1740 zelf tegelijk met het
schoutambt belast. In 1745 verhuisde hij naar Leiden, waar zijn broeder Etienne
de „Gazette de Leijde” had gekocht en zich geheel aan de journalistiek wijdde.
Zijn school deed hij over aan Elie Seignard uit Amsterdam. In 1773 vertrok
deze naar Leiden, opgevolgd door Joseph de Veer. Later nam deze zijn zoon
in de zaak op.
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Op een belastingregister van 1808 vinden wij dan ook J. de Veer en vrouw en F.
D. de Veer en vrouw en twee kinderen in één huis no. 13, 14 Voorstraat met 35
kostleerlingen. De school was toen reeds achteruitgegaan, want er was een tijd,
dat er 70 à 80 leerlingen in den heelen kost waren. Zoowel zijn hooge leeftijd
als de ongunstige tijdsomstandigheden bewogen Joseph de Veer in 1812 zijn
school te sluiten. Hij stierf te Noordwijk den 28sten Mei 1823.
Gedurende 7 jaren bleef Noordwijk van meer uitgebreid onderwijs verstoken.
„De omstandigheden des tijds”, schreef burgemeester Schäffer, „maakten het
toen in 1812 onmogelijk een ander bekwaam sujet te vinden om hem (de Veer)
te vervangen en de school bleef dood tot in 1819, toen, nadat ook hier opnieuw
een instituut voor „jonge juffrouwen” gevestigd was, de tegenwoordige zich
aanmeldde en admissie kreeg.” Deze admissie moest bij de nieuwe orde van
zaken door de Regeering worden verleend en toen Hendrik Captijn, sinds
eenige jaren secondant bij den heer Iterson te Aarlanderveen, zich in 1819
aanmeldde, verkreeg hij de gevraagde admissie.
Weldra had hij wederom een 12tal kostleerlingen, benevens eenige
dagscholieren en het gemeenteverslag van 1821 spreekt met ingenomenheid
over den bloeienden toestand der twee kostscholen, die, sinds 3 jaren bestaande,
25 leerlingen telden.
Op l Mei 1822 verhuisde Captijn naar den Haag. Het gemeentebestuur deed een
oproep en talrijke sollicitanten meldden zich aan. Gesteund door burgemeester
Schäffer en schoolopziener prof. Siegenbeek, werd P. J. Runckel benoemd.
Deze Runckel was een zeer begaafd en uiterst bekwaam man.
Den 5den Aug. 1822 werd hij door den minister van publiek onderwijs definitief
benoemd. Met hem kwam de school in het gebouw, dat thans geveild is.
Vroeger was daar de jongedameskostschool geweest, doch een achttal heeren
uit Noordwijk hadden het gebouw voor f 4000 gekocht. Deze jongedameskostschool was in 1734 onder begunstiging van Vrouwe Theodore Odilia van
Doijs, douairière van der Does van Noordwijk, gesticht door de weduwe van
een Waalsch predikant te Goes, mevrouw de Marisij - Bequin.
Runckel — om op hem terug te komen — mocht zich in buitengewonen
voorspoed verheugen.
Reeds in 1824 meldt het gemeenteverslag:
“met betrekking tot het onderwijs moet
bisonder vermeld worden, dat ‘t Instituut
voor jongeheeren alhier zich zeer voordeelig onderscheidt en een snelle uitbreiding
verkrijgt, zoodat de toelage, uit de gemeentekas
aan den onderwijzer toegestaan, reeds dit jaar ophoudt.”
Ook de Engelsche leerlingen, waarvan er in vroeger tijd velen geweest waren,
kwamen in grooten getale terug, wat wellicht voor een gedeelte zijn verklaring
vindt in den uitgebreiden handel, welke van Noordwijk op Engeland gedreven
werd in gedroogde groenten.
Opvolger van Runckel was in 1829 Frederik Jacobus Stoelman uit Leiden.
Na dezen kwamen 2 blufferige heeren aan het roer : Jan Ambrosius Hoorn en
Heinrich Emanuel Pfaff..
Vóór hen was Jean Paul Trautman (vanaf 31 Oct. 1834 tot April 1839) directeur.
De twee voornoemden, die in blufferige taal een prospectus de wereld inzonden,
kregen al spoedig oneenigheid, welke zoo hoog liep, dat het Instituut in het
voorjaar van 1840 gesloten werd.
Eenigen tijd heeft het gebouw leeggestaan, tot Koert Daniel Oanne naar
Noordwijk kwam
Deze stierf in 1849 en in zijn plaats kwam Diederik Nicolaus Geelhoed.
De hooge vlucht onder Runckel ging voorbij. In 1859 vinden wij opgeteekend.
dat Geelhoed nog 2 onderwijzers en 16 leerlingen had: in Mei 1861 vertrok hij
naar Heemstede.
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Den 23 Januari 1861
waren de drie huizen
die tot het instituut
behoorden, verkocht
aan Vrouwe S. G. P.
Gevers, echtgenoote van
den Hooggeboren Heer
Frederik Albert Covert,
Graaf van Limburg
Stirum, Ambachtsheer
van Noordwijk.
Door bemiddeling
van Ds. Pijzel van
Dordrecht, kwam de
heer van Noordwijk
in aanraking met Otto
Johannes Schreuders,
die in September 1861
als directeur optrad. Het
getal leerlingen klom
gaandeweg, handhaafde
zich op 25 en steeg na
1875 zelfs boven de 30.
Toen het hem — door
gunstige bepalingen van
Van Limburg Stirum —
gelukt was, na verloop
van jaren de geheele koopsom af te lossen, was het instituut Schreuders’
eigendom. In hartelijke verstandhouding arbeidde Schreuders met zijn
onderwijzers.
Dat het onderwijs tijdens het bestuur van Schreuders op hoogen trap stond,
bewijst het groote aantal leerlingen ; in het prospectus dat hij l Aug. 1861 de
wereld inzond, staat op bladzij 6 als programma van zijn school aangegeven:

Het instituut Schreuders op
Voorstraat 52 ab rond 1900.

„De leerlingen ontvangen aan de Inrigting
te Noordwijk hunne geheele opleiding
t zij voor de Universiteit, ‘t zij voor
de Militaire Akademiën en die te Delft
‘t zij’ voor den aanzienlijken handelstand *
De heer Dr. P. de Raadt, bestuurder van „Instituut voor Hooger Onderwijs,
Noortheij”, getuigt van Schreuders het volgende:
„Daar de heer Schreuders, sedert de heer
Kramers mijn medebestuurder te Noortheij
geworden is, dezen ter zijde staat, evenals
mijn vriend vroeger mij ter zijde stond,
kan ik de hier alles afdoende verzekering
geven, dat wij drie al dien tijd met eene
ongekrenkte eensgezindheid en eenstemmigheid gearbeid hebben. Een en dezelfde
„geest voor opvoeding en onderwijs, voor
taal en wetenschap heeft zich in ons
ontwikkeld.”
Velen van Schreuders’ onderwijzers kwamen later tot eervollen, zelfstandigen
werkkring. Wij noemen slechts den Leidschen Hoogleeraar, Dr. P. de Geer, en
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den directeur der Haarlemsche H. B. S., Dr. H. Brongersma.
Ongestoord was lange jaren de voorspoed, dien Schreuders genoot, zoowel
in zijn paedagogischen werkkring, als in zijn huisgezin; plotseling echter
verduisterde een zwarte wolk zijn geluk. Een zielsziekte, die snel toenam en
ten laatste een ongeneeslijk karakter aannam, onttrok hem den bijstand zijner
trouwe gade.
Dit vermelden wij, omdat die slag zoozeer op den tot dusver gelukkigen man
drukte, dat hij op het oogenblik, dat energie dubbel noodig was, deze miste:
De nieuwe wet op het Hooger Onderwijs had nieuwe toestanden in het leven
geroepen: de verouderde Latijnsche scholen maakten plaats voor Gijmnasia met
een veelomvattend programma. De bijzondere inrichtingen, die tot dusverre
met vrucht hadden geconcurreerd met de Latijnsche scholen, verdwenen
langzamerhand. Zelfs het beroemde Noortheg werd gesloten.
„Als het getij verloopt, verzet men de bakens”, zegt het spreekwoord, doch zijn
huiselijke omstandigheden beletten Schreuders den veranderden toestand juist
en kalm te overzien. Het voornemen kwam bij hem op, zijn taak aan andere
handen toe te vertrouwen.
Nu openbaarde zich op schitterende wijze de gehechtheid der leerlingen aan
den beminden meester. Een commissie, bestaande uit de heeren Mr. C. J. E.
Graaf van Bijlandt te Den Haag, C. L. C. W. Pické, burgemeester van Noordwijk
en Mr. Th. W. van der Schalk, richtten een circulaire tot de oud-leerlingen en
hun ouders of voogden, en zoo kwam weldra een consortium tot stand, dat
zich ten doel stelde de overdracht van het Instituut, op de voor Schreuders
gunstige wijze, mogelijk te maken.
In den zomer van 1883 vestigde Dr. G. J. Dozij zich te Noordwijk, terwijl
Schreuders naar Vreewijk bij Leiden verhuisde. Den 22en Januari 1886 sloopte
een ziekte van weinige dagen den voormaligen Schreuders naar het graf. Hij
rust op het kerkhof te Noordwijk.
Onder het bestuur van Dr. Dozij telde het instituut nog een 20-tal leerlingen.
Het onderwijs omvatte de geheele voorbereiding tot:
a. de Universiteit, resp. de hoogste klassen van een gymnasium ;
b. de vierde klasse eener H. B. S., de militaire academie of het Koninkijk Instituut
voor de marine te Willemsoord, “
c. den aanzienlijken handelsstand of eene administratieve betrekking.
Er werd onderwijs gegeven in oude talen, wiskunde, natuurkunde, boekhouden,
Nederlandsch, geschiedenis, aardrijkskunde, Fransch, Engelsch, Hoogduitsch
en muziek, welk onderwijs o. a. was toevertrouwd aan den heer C. B. Duijster
(Sept. 1883 tot sept. 1885). Ook werd er nog onderwijs gegeven in teekenen
en gymnastiek.
Den 3 October 1891 vertrok de heer Dr. Dozij naar den Haag, opgevolgd, in
April 1892, door den heer P. van Slooten, onder wiens bestuur het onderwijs
op dezelfde leest geschoeid was. Ook onder van Slooten bloeide het instituut
nog.
Velen onzer lezers zullen zich herinneren, dat ook hij nog een dertigtal leerlingen
had. Langzamerhand echter verminderde dit aantal en geraakte de zoo beroemd
geworden onderwijsinrichting in décadence. De opvolger van den heer van
Slooten was de heer van Hattem, die van l Sept 1902 tot 18 Juli 1908 aan het
instituut verbonden was. Onder hem echter was de inrichting niet veel meer
dan een lagere school met uitgebreid leerplan; interne leerlingen had het in die
jaren slechts bij uitzondering.
Naar de oorzaken van het verval zullen we maar niet gaan visschen: wat de een
als oorzaak aangeeft, zou de ander niet als zoodanig voorkomen. Jammer is het
in allen gevalle, dat een eertijds zoo bloeiende onderwijsinrichting, waaraan
in den loop der eeuwen bekende mannen hun krachten hebben gewijd aan
onderwijs en opvoeding, geheel verdwenen is. Onwillekeurig komen ons de
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eerste regels van Schaepmans’ meesterwerk in gedachten :
„Daar vaart langs heel de wereld
Een woeste doodsorkaan ;
De scheppingen der menschen
Verrijzen en vergaan.”
Terwijl wij zoo bezig waren, te snuffelen in de geschiedenis van het onderwijs
te Noordwijk, waarbij wij — dit dient gezegd — veel steun gehad hebben aan
het boekje van Dr. G. J. Dozij, viel het ons op, hoe merkwaardig Noordwijks
geschiedenis is,
Was Noordwijk eertijds de zetel en de woonplaats van vele aloude, adellijke
geslachten, en speelde daarbij Noordwijk-Binnen een hoofdrol, tegenwoordig
is ons dorp meer en meer bekend geworden als Zeebadplaats. t Schijnt dus, dat
ten allen tijde ons rustig en liefelijk gelegen dorp met zijn landelijke
bekoorlijkheden groote aantrekkingskracht heeft uitgeoefend.
Dat blijve zoo!
3 Aug.
1908.
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Huize Sint Jeroen werd in 1914 gebouwd. Het was de opvolger van het vroegere St.
Jeroensgesticht en is gebouwd op het terrein waar vroeger het St. Barberaklooster
heeft gestaan. Dit klooster werd in 1572 bij onlusten in brand gestoken en
verwoest. In 1908 kocht het toenmalig kerkbestuur een aantal percelen op die
plek en breidde die
in daarop volgende
jaren verder uit
met aangrenzende
stukjes grond.
Intussen waren de
eerwaarde zusters
van de Congregatie
der Franciscanessen
van het St. Elisabeth
Gesticht te Breda
begonnen met de
verpleging van
arme zieken aan
h u i s . Z i j w a re n
het dan ook die de
zorg voor het St.
Jeroensgesticht op
zich namen.
Nadat in 1914
eerst Belgische
vluchtelingen in
Huize St. Jeroen; voorzijde in 1914.
het gebouw werden
ondergebracht, konden de zusters in 1918 met hun werk in St. Jeroen beginnen.
De start was voorzichtig met in totaal 16 mannen, die bovendien op één na niet
uit Noordwijk kwamen. In 1923 was dat uitgegroeid tot 60 bewoners, gasten
en verplegend personeel.
Naast de zorg voor
de bejaarden in Huize
St. Jeroen verzorgden
de zusters ook de
wijkverpleging.
Tijdens de Tweede
wereldoorlog werd
het gebouw gevorderd
en de inwoners,
evenals de gehele
Noordwijkse bevolking
geëvacueerd. De
bewoners van St,
Jeroen naar Eerbeek
in Brabant waar ze
werden ondergebracht
op het landgoed “De
Utrecht”. Pas in 1947
konden de bewoners
terugkeren naar hun
vertrouwde plek in
Noordwijk.
Het oude gebouw had
in de oorlog zoveel Huize St. Jeroen; achterzijde in 1914.
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geleden en voldeed niet meer aan de eisen die gesteld werden aan de naoorlogse
bejaardenoorden dat in 1971 de gebouwen werden afgebroken en werd
begonnen met de bouw van de nieuwe St. Jeroen zoals wij allen hem hebben
gekend. In 1973 werd het gebouw officieel in gebruik genomen.
Nadat in 1975 nog eens 25 woningen voor alleenstaanden waren toegevoegd
had het complex de vorm die het tot 2007 heeft behouden.
Door de 90 personeelsleden en 95 vrijwilligers werden 147 bewoners van het
huis en 58 bewoners van de woningen verzorgd.
Toch voldeed het geheel niet aan de eisen die aan een modern huis worden
gesteld. Er moest dus weer gebouwd worden.
Na veel overleg komt uiteindelijk een gebouw tot stand dat intern tegemoetkomt
aan de wensen van bewoners en hun verzorging maar dat uitwendig veel
stof heeft doen opwaaien. De bouw zo dicht langs de Oude Zeeweg en de
Wilhelminastraat stuitte op veel weerstand uit de omgeving. Hoewel iedereen
graag een goed centrum voor bejaarden in de kern ziet blijft de vraag of de
gekozen oplossing de juiste is. De toekomst zal het leren.
Dit stuk is een korte samenvatting van de historie van een belangrijke instelling
in het centrum van Noordwijk – Binnen. In de toekomst zal hierover een
uitgebreider stuk verschijnen.

De kapel in St. Jeroen uit 1914.
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Het evacuatiebevel aan het St.
Jeroensgesticht dat op 22 december
1942 werd uitgevaardigd.

Huize St. Jeroen vóór de afbraak in 2007.
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In oktober is het fraaie boek over de geschiedenis van Dijk en Burg verschenen.
Het boek, geschreven door Elizabeth den Hartog en Marca Bultink vertelt
niet alleen de historie van het buiten maar ook die van de buitenplaatsen aan
het Westeinde in Noordwijkerhout. Vanaf de zeventiende eeuw bewoonden
belangrijke staatslieden en handelslieden de buitenplaatsen Leeuwenhorst,
Zandhorst en Vijverbeek. Hoewel gelegen buiten Noordwijk, was de band
van de bewoners met ons dorp in het algemeen groot. Dat is ook niet verwonderlijk want de afstand tot het dorp was gering en de verbindingen vanuit
Noordwijk naar Den Haag, Haarlem en Amsterdam waren beter dan vanuit
Noordwijkerhout. Juist in die plaatsen hadden zij bestuurlijk onder andere
als raadspensionaris hun bestaan. De vrije tijd brachten zij dan liever met hun
gezin door in de vrije natuur, niet te ver van hun werkkring.
Veel kaarten en plattegronden geven een beeld van de omvang en het vaak
fraaie uiterlijk van deze buitenplaatsen. Vlot geschreven en met vele anekdotes
doorspekt, krijgen we inzicht in het leven van de welgestelden in de gouden
eeuw en daarna. Maar niet alleen die tijd wordt beschreven, de geschiedenis
loopt door tot het heden. De zeer fraaie restauratie van Dijk en Burg, nu door
de eigenaar omgedoopt tot Dyckenburch, en de recente geschiedenis hebben
een duidelijke plaats gekregen.
Ook de geschiedenis van het kuuroord Remotus en het Parkhotel hebben een
plaats in de geschiedenis van het Westeinde gekregen.
Naast de auteurs verdient zeker Harrie Vink het compliment met het tot stand
komen van dit stukje geschiedenis.
De historie van Dyckenburch is verkrijgbaar bij boekhandel van der Meer
en het antiquariaat Moby Dick tegen de prijs van 35 euro. Bovendien steunt u
hiermee de Natural Health Foundation met de strijd tegen kanker.
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