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Kerstmarkt
Als deze Kernpunten nr. 81 bij u in de
bus glijdt, is de 26ste Kerstmarkt van De
Oude Dorpskern alweer verleden tijd.
Het was weer een buitengewoon sfeervol
geheel. Een compliment aan de Evenementencommissie die het deze keer zonder
Marktmeesters moest doen, omdat Gerda
en Marielle Caspers na de zomer van 2011
aangegeven hebben te willen stoppen.
Een woord van dank is op zijn plaats. Ze
hebben zich gedurende vele jaren met veel
enthousiasme ingezet voor de beide markten. Een nieuwe marktmeester is nog niet
gevonden . Angeline Beugelsdijk neemt nu
tijdelijk waar.
Heeft u interesse voor deze functie,
meld u dan aan bij
Coördinatie_PR@deoudedorpskern.nl

Tuinenmarkt
Het bezoek aan de tuinen tijdens de
25ste Markt onder de Linden was helaas
teleurstellend. Er wordt nagedacht over
een andere opzet. Ook is besloten om
volgend jaar de Markt onder de Linden
met een week te vervroegen. We hopen
zo meer bezoekers en kraamhouders te
trekken, omdat er op het derde weekend in
juni altijd talrijke Tuinenmarkten in het
land zijn.

Jubileumboek
De totstandkoming van het Jubileumboek van De Oude Dorpskern “Dossier:
Binnen bij..” kostte de nodige inspanning,
maar het was de moeite waard, gezien de
vele enthousiaste reacties. De inzet van
de schrijvers en fotografen, die bereid

waren om belangeloos mee te werken
was fantastisch. Het ziet er naar uit dat
we binnenkort met een oplage van 1000
exemplaren uitverkocht zijn. Dit betekent
ook een positief financieel resultaat.

Parkeren en verkeerscirculatieplan
Het bestuur heeft een bezwaarschrift
ingediend tegen het niet zorgvuldig
invoeren van betaald parkeren op het
Kloosterplein. Het bezwaar is niet ontvankelijk verklaard en op 1 november is
het betaald parkeren ingevoerd.
We blijven de ontwikkelingen kritisch
volgen, daarin bijgestaan door Hans Stol,
lid van De Oude Dorpskern en expert op
het gebied van parkeerbeleid en verkeerscirculatieplannen.

Verkeersveiligheid
Richard van Triest zit in een werkgroep
die zich bezig houdt met de veiligheid
rondom scholen. Op verzoek van de
gemeente heeft het bestuur een aantal knelpunten voor wat betreft verkeer
doorgegeven i.v.m. het opstellen van een
verkeersveiligheidsplan door de gemeente.

Bestemmingsplan Noordwijk Binnen
Er wordt een nieuw bestemmingsplan
opgesteld voor Noordwijk Binnen. De
Gemeente heeft gevraagd om input. We
willen dit graag in samenspraak met de
leden doen. De werkgroep RO binnen het
bestuur, bestaande uit Richard van Triest
en Paul de Vreede, aangevuld met Hans
Stol bereidt dit voor.
Is uw e-mailadres nog niet bekend bij
De Oude Dorpskern, dan verzoeken we
u dit door te geven aan
(ledenadministratie@deoudedorpskern.nl)
Hebt u vragen, opmerkingen of goede
ideeën, aarzel niet om contact met op te
nemen met het bestuur.
Babs Cassee
secretaris
3

Kernpunten
Kernpunten

Kernpunten

’Ik voel mij
hier thuis’

JAN PIETER LOKKER:

“Er heerst hier een opvallende openheid. Men is niet gereserveerd of ingehouden.”

Kennismaking met
burgemeester
Jan Pieter Lokker

Op een zonnige najaarsmiddag
ontvangt waarnemend
burgemeester Jan Pieter Lokker
de voorzitter van De Oude
Dorpskern Gerard van Stijn
gastvrij op het gemeentehuis.
Bescheiden, vastberaden

Tekst: Wilma Gudmundsson • Fotografie: Monica Stuurop

en zorgvuldig formulerend,
beantwoordt hij een aantal
vragen.
Waarom heeft u voor Noordwijk
gekozen?
Noordwijk kent iedereen, van dagjes
naar het strand en bloembollenvelden.
Een prachtige, kleurrijke gemeente.
Interessant, met twee uitgesproken
gezichten. Enerzijds het oude vissers-
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dorp met zijn strand- en boulevardcultuur. Ik ben tenslotte ook een kind
van de zee, met een duidelijk besef van
vrijheid en ruimte. Anderzijds doet
de historische sfeer van NoordwijkBinnen mij denken aan de plaats waar
ik geboren en getogen ben: Zierikzee eveneens een stad met veel historische
monumenten - die je in Noordwijk een
gevoel van thuiskomen verschaffen.
Hier kijken eeuwen geschiedenis tegen
je aan. Als voormalig leraar geschiedenis boeit historie mij enorm. Waarom
de keuze voor Noordwijk? Ach, niet alle
keuzes zijn rationeel. Gevoel speelt ook
een rol. Ik voel mij hier thuis. Bestuurlijk gezien een grote uitdaging.

Welke functies heeft u
hiervoor bekleed?
Als burgemeester van Bodegraven
heb ik het fusieproces met de gemeente Reeuwijk mogen begeleiden.
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“Ik ben blij
met verenigingen als
De Oude Dorpskern”

Welke sterke en minder sterke
kanten heeft u inmiddels aan
Noordwijk-Binnen geconstateerd?

Het aansturen van dit proces naar een
volwassen Groene Hart gemeente was
buitengewoon interessant. Daarvoor
heb ik in de functie van Gedeputeerde
o.a. initiatieven genomen, die hebben
geleid tot samenwerking, c.q. fusie van
gemeenten, zoals de Utrechtse Heuvelrug.

bevorderd door een rijk verenigingsleven, met cultuur en sport. Dit zijn
de structurele dragers van de gemeenDeze vraag is lastig te beantwoorden, schap als geheel. Aan de leefbaarheid
want ik zit hier net. Essentieel lijkt
daarvan zal structureel gewerkt dienen
mij de vraag waar Noordwijk in de
te worden. Ik ben blij met verenigingen
toekomst wil staan. Het is belangrijk
als De Oude Dorpskern en het Genootdoelen te stellen en focus te hebben.
schap Oud Noordwijk. Het is echter
Noordwijk geldt als charmant, stijlvol
niet alleen een taak van de overheid,
en ingetogen. Mijns inziens mag daar
het is de verantwoordelijkheid van ons
‘uitbundig’ aan worden toegevoegd.
allemaal om de sociale samenhang van
Ondernemers zullen visie en lef moede dorpsgemeenschap te bevorderen,
ten tonen bij de keuze voor bepaalde
en haar historie te koesteren.
investeringen. De grootste economische factor van Noordwijk is niet in de
Op welke gebieden liggen
eerste plaats de bollencultuur, maar
uw prioriteiten?
het toerisme en meer nog de congresEén van mijn opdrachten luidt om de
sector. Daarin moet mijns inziens
discussie over de bestuurlijke toekomst
verder worden geïnvesteerd.
op een goede manier te begeleiden,
samen met college en gemeenteraad.
Investeren loont ook en vooral in
Hierbij werk ik vooral samen met de
tijden van crises. Niets is bijvoorbeeld
wethouder van Bestuurlijke Vernieuzo naargeestig als een dood dorpshart
wing, Leon van Ast. Bij dit proces is het
met leegstaande panden. Dagelijkse
belangrijk om goed te luisteren en de
boodschappen moet je kunnen doen
binnen het eigen dorp. Dus o.a. de
juiste vragen te stellen.
Maar de allerbelangrijkste opdracht
bakker, slager, groenteman en de
is het om als burgemeester de belangen
supermarkt moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en hier gevestigd kunnen van Noordwijk en haar inwoners te
blijven. Leefbaarheid wordt eveneens
dienen.

Wat was uw eerste indruk
van Noordwijk?
Er heerst hier een opvallende openheid. Men is niet gereserveerd of
ingehouden. De contacten verlopen
warm, soepel, plezierig. Hier functioneert ook een kundige en plezierige
gemeenteraad, die de plek krijgt die
deze verdient. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen. Dit
is waardevol, vooral als er belangrijke
besluiten moeten worden genomen.
Maar, uiteraard zijn alle Noordwijkers
mij even lief. Ze kunnen te allen tijde
een beroep op me doen.

Een gastvrij onthaal valt Gerard van Stijn en Wilma Gudmundsson ten deel.
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Pompoen
is zéér gezond!
Voor de vijfde keer organiseerde
Marga Salman met een groot aantal
vrijwilligers de Pompoenenmarkt op
de Florahof. Wat begon als zo maar
een leuk idee, vooral georganiseerd
voor en door de bewoners van de
Florahof, groeide in vijf jaar tijd uit
tot een jaarlijks evenement dat door
veel Noordwijkers wordt bezocht.
“Ik kom van een boerderij aan de Kagerplas in
Warmond”, vertelt Marga. “Ik ben dus ongeveer met
groene vingers geboren. Ik heb mijn hele leven al
interesse in het zelf kweken van gewassen . Ik heb al
tien jaar een eigen tuintje aan het Nachtegaalslaantje.
Lekkere vette grond die het water vasthoudt,
waardoor de wortels niet droogvallen. Een goed
klimaat dus voor het kweken van pompoenen en
groenten. Maar ik verbouw ook fruit, zoals
bessen en rabarber. Daar maak ik jam van,
die ik verkoop op de Pompoenen-markt. Ik
had altijd veel pompoenen over, die legde
ik dan maar voor de deur als decoratie.
Ik heb toen het initiatief genomen om een marktje

te beginnen. Ik heb er andere pompoenenkwekers
bij gevraagd. Daarnaast heb je natuurlijk ook wat
variatie nodig en zo kwamen er buurvrouwen bij met
wol, keramiek, bloemschikken etc. om het aan te
vullen tot een gevarieerd marktje.

Pompoenen en nog meer…
Honderden pompoenen van verschillende soort
en formaat lagen opgesteld rondom het
gezellige pleintje.
De pompoenen komen doorgaans dus
voor een groot deel uit de eigen tuin van
Marga, maar omdat het dit jaar een slecht
pompoenenjaar was waren er meer pompoenen,
kalebassen, patissons (een platte pompoen)
en courgettes door collega pompoenkwekers
aangeleverd dan gebruikelijk.
Naast pompoenen waren er veel streekproducten
te koop, vaak van Noordwijkse bodem . Jos van der
Hulst bespeelde de Keltische harp, begeleid door haar
vader op de accordeon. Zij wisselde haar muzikale
optredens af met demonstraties op het spinnenwiel.
“Het enige wat ontbreekt” , aldus Jos van der Hulst,
“is iemand die van mijn zelfgesponnen en fraai
geverfde wol ook truien kan breien”.
Het Zeemanskoor ‘de Noordwijkers’ zong bekende
zeemansliederen, die uiteraard uit volle borst werden
meegezongen.
Vanwege het 1e lustrum liep de Klederdrachtgroep
Noordwijk rond in kleding van rond 1900. Jan van
Grinsven als dorpsomroeper compleet met gong en

Eerste lustrum
pompoenenmarkt
Florahof

Marga’s pompoensoep-recept

Tekst: Riet Stout • Fotografie: Monica Stuurop

Snijdt een oranje pompoen,
ongeveer 1 kilo, in stukken en
haal de pitten eruit
Verhit in een hoge pan olijfolie
en stoof hierin 2 gesnipperde
uien en knoflook glazig.
Voeg dan 2 prei, 2 winterwortel,
in schijfjes, en pompoenblokjes
toe en stoof deze 5 minuten
mee. Kerriepoeder er ook aan
toevoegen en even meebakken.
Blus met 1,50 ltr.
kippenbouillon, voeg laurier en
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tijm toe en breng aan de kook.
Zodra het kookt, vuur lager en
de soep een half uurtje laten
sudderen.
Laurier en tijm verwijderen
en soep met een staafmixer
pureren en eventueel zeven.
Op smaak brengen met peper en
zout, en eventueel citroensap.
Afmaken met room of zure
room, het geheel goed oproeren.
Pompoen pitjes in een pan met
een beetje olie roosteren.
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Hoezo
een
fusie?

klopper riep met luide stem: “Hoort, hoort! Heden
wordt er een markt gehouden met pompoenen en
aanverwante landbouwartikelen...“
Keramiek gemaakt van oude blauwe Noordwijkse
zeeklei, fleurige tuinornamenten, producten van
wol en vilt: Het was een kleurrijk gebeuren op de
zonovergoten Florahof.

Eten en drinken
Er was te genieten van vers gemaakte
pompoensoep, pannenkoeken, wafels, eigengemaakte
jam, Noordwijkse honing en, heel bijzonder,
Noordwijkse wijn. Petje af voor de enthousiaste
Noordwijkse amateur wijngaardeniers, die met veel
geduld, doorzettingsvermogen en noeste arbeid een
mooie wijn produceren.
De leden van ‘de sportvisser’ zorgden met hun
visrokerij voor gerookte verse makreel. Hiervoor
was zoveel animo dat reserveren vooraf noodzakelijk
bleek.
Maar het belangrijkste op deze markt blijft toch
de pompoen. Marga: “ Pompoenen kunnen heel
groot worden, tot wel 250 kilo en meer, maar dan
moet je ze wel speciaal kweken en dat doe ik niet.
Wat veel mensen niet weten is dat pompoen ook
zeer gezond is als groente door de vele vitamines,
zoals caroteen, calcium, vitamine C, voedingsvezel
en anti-oxydanten. Ik maak zelf ook pompoensoep,
pompoenjam, pompoentaart en een heerlijke
pompoenchutney. De recepten staan in mijn
receptenboekje, dat natuurlijk te koop is”.

Al enkele jaren zijn er politici en dorpsgenoten die
hun mond vol hebben over een samenvoeging van
een aantal gemeenten in de Bollenstreek. Gek
word ik er van. Vooral ook omdat de aangevoerde
argumenten nauwelijks ergens op slaan. Nieuwe,
grotere bestuurlijke eenheden maken zou efficiënter
zijn. Maar niemand ziet kans het door mij steeds
weer gevraagde bewijs daarvoor te leveren. Al
honderden jaren probeert men van Noordwijk aan
Zee en Noordwijk Binnen een eenheid te maken.
Alle pogingen daartoe leiden eigenlijk tot niets.
Goedwillende en bekwame burgemeesters hebben
zich meer dan ingezet om de meest simpele fusie
voor elkaar te krijgen. Maar er is geen schijn van kans.
Nu zijn Zeeërs geen slechte mensen en Binders
zeker niet, maar twee eigenwijze besturen van de
Oranjeverenigingen blijven separaat van elkaar
werken. Al jaren terug bestond de mening dat de
beide voetbalclubs er beter aan deden om tot
één grote fusieclub te komen en tot vandaag is
in Binnen SJC nog steeds SJC en op Zee
vv Noordwijk nog steeds vv Noordwijk. Ik bedoel
maar. Zelfs het beklimmen van de Vuurtoren wordt
ervaren als concurrentie voor het beklimmen van de
toren van de Oude Jeroen. We weten het allemaal:
Van een echt samengaan van Binnen en Zee is het
nooit gekomen. De politiek besloot in het verleden al
dat horeca-exploitatie geconcentreerd moest worden
in Noordwijk aan Zee. Weg met partycentrum de
Beurs , hotel- café-restaurant de Poort van Kleef
en Restaurant Flora uit Binnen. Met als gevolg een
dalende economie in dit deel van het dorp en een
teruglopende belangstelling voor de horeca,
waardoor ook nog eens het aloude en gastvrije
hotel Hof van Holland zijn poorten moest sluiten.
Opportunisten roepen nu dat we het met
Noordwijkerhout moeten gaan doen.
Omdat dit geld oplevert. Vergeet het.
Het betekent: Nog een subsidie verslindende
Oranjevereniging erbij. Nog een geldverslindend
sportcomplex om te onderhouden. Nog een
zwembad. Nog een paar carnavalsverenigingen extra.
Ik zou zeggen: Noordwijkers houd je in.
Wacht nog even met Noordwijkerhout, zorg er eerst
voor dat een echt samengaan van Zee en Binnen
eindelijk een feit wordt.
		

Willem ter Linden.
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Herinneringen van 4 voorzitters

Kernpunten

Turbulente jaren met
Willem van Vugt (’85-’87)
In 1985 kwamen we wonen in Noordwijk Binnen. Het oudste huis van Noordwijk (Voorstraat 19) werd tot 1990 onze eerste en niet de minste woonplek. Spoedig werden wij
geconfronteerd met afbraakplannen van historische panden en het parkeren en verkeer.

De start van onze vereniging

Tekst: oud-voorzitters • Fotografie: Nico van den Berg

26 oktober 1985 schrijven mevrouw
Ina Alders (eigenaresse van hotel Royal) en Tom Verburg een brief aan de
buurtbewoners in verband met de verkeersoverlast en de dreigende sluiting
van de kinderkliniek.
6 november 1985 komen een aantal
verontruste bewoners onder leiding
van de heer Van Dijk bijeen in hotel
Royal en wordt besloten tot de oprichting van een werkgroep Verkeer.
De verkeers-en parkeerproblemen
stonden niet op zichzelf, maar vormden een onderdeel van een groter
geheel. Men reageerde ad hoc op
situaties, er lag geen totaalplan aan ten
grondslag.
Dus wordt op 21 januari 1986 onder
mijn leiding de werkgroep Verkeer
omgezet in de Vereniging “De Oude
Dorpskern”, die zich gaat richten op de
leefbaarheid in de oude dorpskern.
Er wordt een bestuur samengesteld,
met daaraan verbonden een viertal
werkgroepen: Beschermd Dorpsgezicht, Ruimtelijke Ordening, Verkeerszaken en Cultuur en Evenementen. De
statuten en een huishoudelijk reglement worden geschreven.
14 februari 1986 worden de statuten
van de vereniging “De Oude Dorpskern” notarieel door notariskantoor
van Hoeken en Janbroers bekrachtigd,
de vereniging is een feit. Twee maanden daarna, in mei 1986, verschijnt
voor het eerst het verenigingsblad
“Kernpunten”. Het ledenaantal startte
met 150 betalende leden.
In een volle zaal van hotel De Beurs
in de Voorstraat worden in de oprichtingsvergadering van 29 september
8

1986 de doelstelling, het bestuur, de 4
werkgroepen, de statuten en het huishoudelijk reglement gepresenteerd en
goedgekeurd. Als logo wordt gekozen
voor het dorpspomp ontwerp van Wil
de Mooij.
Vanwege toenemende drukke werkzaamheden heb ik de pioniersschop
overgedragen aan mijn opvolger de
heer J.J. de Mooij (helaas overleden) die
de vereniging van 1987 tot april 1990
succesvol verder heeft geleid.

Bereikte resultaten:
✺ Afsluiting van gedeelte Zeestraat
✺

✺

✺
✺

✺

tussen Voorstraat en Heilige
Geestweg voorlopig van de baan.
Uniek stukje openbaar groen in
Noordwijk Binnen “De Overtuin” in
de Voorstraat wordt door gezamenlijke
inspanning van de vereniging,
omliggende bewoners en de gemeente
(wethouder Victor Salman) gered van
bebouwing.
Aanzet tot het beschermd
dorpsgezicht in de oude dorpskern.
(zie themanummer 3 van Kernpunten
“Beschermd Dorpsgezicht” jan. 1987
op onze website:
www.deoudedorpskern.nl )
Eerste historische rondwandeling
door Noordwijk Binnen door Hein
Verkade.
Van Kunst- en Antiekmarkt en
Tuinpad naar Open Tuinen weekend
en nu de succesvolle Markt onder
de Linden en de Kerstmarkt door de
werkgroep Evenementen en Cultuur.
Verenigingsblad Kernpunten
uitgebracht.
Van links naar rechts: Willem van Vugt, George
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in het kader van ons 25-jarig jubileum
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Observaties van Tom
Verburg (’90-’94)
Het was op mijn verjaardag dat Ina Alders, onze buurvrouw, en ik het plan opvatten om
een vereniging van bewoners van de Voorstraat op te richten. Al spoedig bedachten we
dat de zijstraten er natuurlijk ook bij hoorden. Een vergadering werd gepland.
Bert van Dijk (oud-rechter) zou de
bijeenkomst voorzitten. In de afgeladen Stalleszaal van Royal werd de
basis gelegd voor De Oude Dorpskern.
Ik werd secretaris, omdat ik enkele
punten opschreef. Willem van Vugt
werd voorzitter, mede omdat hij in het
oudste huis van Noordwijk woonde.
Dan heb je wel een stand op te houden
natuurlijk!

Kernpunten
In mei 1986 verscheen de eerste
Kernpunten, vervaardigd door Annie
Bink en Arthur Staal. Wil de Mooij tekende voor het logo. Vanaf nummer 4
zat ik in de redactie, en dat heb ik lang
volgehouden. Mijn vrouw Hanneke
verzorgde de ledenadministratie.
In de Kernpunten heb ik gepleit voor
een overkapping van de Kerkstraat,
om ook op regenachtige dagen meer
bezoek te kunnen trekken, en een
parkeerkelder onder het Lüschen parkeerterrein naast de RK Jeroenskerk.
Ook is er al sprake van een muziektent op het Lindenplein, maar mogelijke gebruikers stonden op dat moment
nog niet te trappelen.

Voorzitterschap

Aten, Tom Verburg en Wim Hekkens.

Op de ledenvergadering op 2 april
1990 (in het Hof van Holland) mocht ik
Jaap de Mooij opvolgen.
De herinrichting van de Voorstraat
(tweerichtingverkeer en heel smalle
trottoirs, parkeren schuin naar de
stoep) en het streven naar de status
van Beschermd Dorpsgezicht waren
belangrijke onderwerpen.
We stelden een Kloos-lezing in.
Verder was het continueren van de

markten belangrijk, mede een bron van
inkomsten voor DOD.

Contacten Gemeente
Veel contacten waren er met de
gemeente (wethouder Salman), mede
naar aanleiding van een door DOD gehouden enquête over de herinrichting
van de Voorstraat.
Ook de totstandkoming van de Overtuin was een succes voor de bewoners,
DOD en de gemeente. Maar dat heeft
wel veel tijd gekost…
De opening van de Voorstraat na de
herinrichting was een feest van jewelste! Met burgemeester Hans van der
Sluijs achter Excelsior aangewandeld
na het knippen van het lint. Bedrijven
aan de Voorstraat hadden voor alles
gezorgd, tot en met het oplaten van de
ballonen door de kinderen. Het aloude
Noordwijkse vocht Bins Bittertje werd
met gulle hand geschonken.

Strubbelingen
Verliep altijd alles gladjes? Nou nee,
de (onaangekondigde) verplaatsing
bijvoorbeeld van de buste van Henriette Roland Holst van de tuin van de
Lindenhof naar het Lindenplein deed
sommigen van boosheid snuiven. Het
stond voor het hek als herinnering aan
het feit dat ze er gewoond had. Geboren is ze elders in de Voorstraat.
Ook een geweldige ruzie met wethouder Victor Salman (naar aanleiding
van een artikel in Kernpunten) zette
de contacten met de gemeente een
tijdlang op scherp. Uiteindelijk kwam
Victor weer een voordracht houden
op een ledenvergadering en werden de
contacten weer als vanouds…
9
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George Aten (’94-’03)
de langstzittende voorzitter
Toen mij in 1994 gevraagd werd om mijn bestuurslidmaatschap in te ruilen voor
het interim voorzitterschap heb ik dat zonder aarzelen gedaan, niet wetende dat
dit 10 jaar zou worden!

De Oude Dorpskern ligt mij, als rasechte Noordwijker, nauw aan het hart
en ik wilde me dan ook graag inzetten
voor het belangrijkste doel van “De
Oude Dorpskern”: het bewaren van het
oude dorpsgezicht.

Veel enthousiaste medewerkers
Vele jaren mocht ik samenwerken
met mijn mede bestuursleden en leden
van de diverse commissies. Stuk voor

De Tuinmarkt is niet meer
weg te denken
uit Noordwijk-Binnen

stuk fantastische mensen die allemaal hart voor de Vereniging hebben
getoond en vele vrije uurtjes hebben
besteed aan activiteiten zoals de Kerstmarkt en de Tuinmarkt. Evenementen
die goed zijn voor de bekendheid van
Noordwijk, veel mensen van buiten
aantrekken en tevens onze kas spekken, zodat de Vereniging de Oude
Dorpskern er waardevolle dingen mee
kan doen.

Wat hebben we voor
elkaar gekregen?
✺ Een goede verstandhouding tussen
de Vereniging en de gemeenteraad

✺ Goede contacten tussen het

✺
✺
✺
✺
✺
✺

✺

Genootschap Oud Noordwijk, de
Noordwijkse OndernemingsVereniging en onze “evenknie “ in
Lisse, de Vereniging De Zwarte Tulp.
Lindebomen worden goed
onderhouden en vervangen
indien nodig
Voorstraat, Offemweg en de
Douzastraat werden voorzien van
nostalgische lantaarnpalen
Een prachtige muziektent herrees
op het Lindenplein die veel wordt
gebruikt.
Een nieuw plantsoen werd aangelegd
in de Molenstraat ( dat helaas in
2010 “zomaar “ verdween!)
Een grote bijdrage aan het nieuwe
knipscheerorgel
De woonlagen in het plan Boechhorst
van 6 naar 4 gebracht, om de zichtlijn
naar de kerken te bewaren en
Offem-Zuid ook niet hoger mag
bouwen om dezelfde reden.
De vermaarde Tuin – en Kerstmarkten,
die niet meer weg te denken zijn uit
Noordwijk –Binnen.
Ik heb het voorzitterschap met
erg veel plezier gedaan en bewaar
goede herinneringen aan de vele
gezellige vergaderingen, vaak
bij mij thuis, en aan de leuke en
leerzame ledenvergaderingen in
Royal..
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Wim Hekkens, drie jaar
‘tijdelijk’ voorzitter (’03-’06)
Drie jaar lang, van 2003 tot 2006, mocht ik voorzitter van “De Oude Dorpskern” zijn.
Ik zat toen al meer dan 10 jaar in de redactie van Kernpunten en was daardoor gelukkig
goed op de hoogte van wat er in de vereniging en in het dorp speelde.

De vereniging was zeer actief en in
de kern van ons mooie dorp speelden
een aantal zaken die ons voortdurend
bezighielden. De winkelactiviteiten in
de Kerkstraat en de verdwijning hiervan
in de Voorstraat waren voortdurend
punten van discussie met de gemeente.
In 1992 was de kern van Noordwijk binnen aangewezen als beschermd dorpsgezicht en onze vereniging die zich
daarvoor hard had gemaakt, probeerde
te voorkomen dat het unieke karakter
van Binnen verloren zou
gaan.
Naast het in 1995 door
de gemeente uitgebrachte
verkeersveiligheidsplan
bracht ook het ontwerp bestemmingsplan veel onrust onder de bewoners van
de kern van Noordwijk-Binnen. Vooral
de plannen voor hoogbouw naast de
monumentale Jeroenskerk ging voor
velen een stap te ver.

Ze leidden tot een verzoek van de
vereniging aan de Raad van State om
vernietiging van de gemeenteplannen;
een verzoek dat overigens niet werd
ingewilligd.

De najaarslezingen
Naast al deze activiteiten had ook
de culturele kant van Noordwijk onze
belangstelling. De Kerstmarkt en de
Markt onder de Linden bloeiden,
maar daarnaast wilden we ook voor de
Noordwijkers zelf wat ontwikkelen. Toen in 2004 de vierhonderdste sterfdag van Janus
Dousa in Leiden zou worden
herdacht, hebben we dat feit
aangegrepen hem om ook in Noordwijk
te gedenken. Hij was immers heer van
Noordwijk en een inwoner die voor ons
dorp veel heeft betekend. In samenwerking met de gemeente organiseerden
wij in november de eerste najaarslezing
in de oude Jeroenskerk. De Dousakenner bij uitstek, Chris Heesakkers, vertelde in zijn voordracht: “Hoe Noordwijks is Janus Dousa” over de man die
naast zijn geboorteplaats Noordwijk
vooral naam heeft gemaakt als verdediger van de belangen van Leiden tegen
de Spaanse belegering en medestichter
was van de Leidse universiteit.
De formule van najaarslezing bleek
een succes en is tot heden gehandhaafd.

In 2004 werd de
eerste najaarslezing
georganiseerd

Succes
Een grootschalige uitbreiding van
de kern was niet het standpunt dat de
vereniging omarmde.
Menige discussie met de gemeente
leidde tot een bijstelling van de plannen. Hierbij heeft vooral de inbreng
van Rutger van Oosten een doorslaggevende rol gespeeld. Hij maakte met de
toenmalige wethouder Victor Salman
afspraken over de maximale dakhoogte
van gebouwen binnen de beschermde
dorpskern, een afspraak die nog steeds
geldt.
Ook de plannen voor Boechorst en
Offem-Zuid maakten deel uit van de
onderhandelingen met de gemeente.

Sichting Geschiedschrijving
Noordwijk
Inmiddels was in 2003 het boek “Van
Karrenspoor tot Klinkerweg” verschenen als uitvloeisel van het initiatief van
Herman Schelvis en Floor ‘t Hooft om

alle documenten van de huizen aan de
Voorstraat en het Lindenplein te verzamelen. Op basis van deze geweldige
hoeveelheid uniek materiaal hebben
een aantal auteurs de Voorstraat en het
Lindenplein beschreven en is het boek
door de eindredactie, gevormd door
Herman, Floor en mijzelf, uitgegeven
door de toen opgerichte “Stichting
Geschiedschrijving Noordwijk”. Binnen
enkele weken was het boek uitverkocht
en is nu een collectors-item.

Een nieuw standaardwerk
In die periode rees ook de vraag of het
niet tijd was om de geschiedenis van
het hele dorp eens opnieuw te beschrijven. Het boek van Jan Kloos, “Noordwijk in den loop de eeuwen” stamde uit
1928 en zou na de vele herdrukken niet
meer opnieuw worden herdrukt. Het
was verouderd en hoewel nog steeds
gebruikt door de bezitters, niet meer
van deze tijd. Het zicht op geschiedenis
is veranderd en moderne opvattingen
hebben de kijk op historie gewijzigd.
Toen Herman Schelvis te kennen gaf
niet meer aan een dergelijk werk te
willen beginnen en Floor ‘t Hooft ging
verhuizen dreigde het initiatief te stranden. Gelukkig werd de historicus Jeroen
Salman bereid gevonden om samen met
mij het voortouw te nemen in dit grote
karwei. Op basis van een door Jeroen
geschreven blauwdruk werden medeauteurs gezocht en gevonden en kon in
2004 met de nieuwe redactie worden
gestart. Inmiddels ligt de nieuwe geschiedenis van Noordwijk met als titel:
“Aan zee en op de geest” in de boekhandel en is ook dit project afgerond.
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René begon zijn werkzaam leven als metaalfrezer
in Noordwijkerhout. Daarna werkte hij 17 jaar
bij Shell in Den Haag. Eerst als bode en later als
medewerker bij de afdeling beeld en geluid.

Noordwijker

Tekst: Han Kuijper • Fotografie: Nico van den Berg

“Ik ben geboren en getogen in de Voorstraat op nummer
145. Dat is het gedeelte tussen de voormalige Beurs en
de Westeinderbrug. Wat wil je nou nog meer: lindebomen,
de Pickéstraat,de Douzastraat en dan natuurlijk die mooie
Voorstraat…
We woonden tussen Vogelaar en Siemerink in. Er waren
toen bedrijven in dat gedeelte van de Voorstraat. Je had
het verwarmingsbedrijf van Cees Putman. Dit was ook de
familie die de eerste televisie hadden in de straat. Daar
zaten hele groepen kinderen op woensdagmiddag rond
een klein kastje naar Pipo de Clown te kijken.
De smidse van de Haas, waar ik nog heb meegemaakt dat
er paarden werden beslagen. Daarnaast het busbedrijf
Brouwer die in het smalste stukje van de Voorstraat zat
waardoor bussen, die toen nog niet zo groot waren, vier
keer moesten steken om naar binnen te kunnen.
De winkels waar wij naar toe gingen waren voor groente
en fruit “De Kleine Winst” van van der Zalm. Voor zuivel
konden we terecht bij van der Holst ofwel “De Landbouw”.
De supermarkt was “De Spar” van Piet Hoogeveen die
naast Royal was gevestigd. Aan de overkant van de Beurs
was de slagerij van Knijnenburg waar nog ambachtelijk
werd geslacht. Het gebeurde wel eens dat de varkens
ontsnapten, die dan met man en macht moesten worden
gevangen. Ik groeide op en speelde met de jongens van
Piet en Ank Vogelaar, Johan en Gerard. Het was daar
goed toeven. Zij hadden een bouwbedrijf dus er was altijd
van alles aanwezig om hutten te bouwen. De Beurs van
Wim Vink was een zaal waar veel bruiloften e.d. werden
gehouden. Daar was op zondagmiddag dansen en er
kwamen vele artiesten optreden. Ik weet nog dat wij in de
rij stonden voor een handtekening van Rob de Nijs, Johnny
Lion of Anneke Grönloh.
Vroeger reed de tram door de straat en we waren
benauwd voor de aanleg van de Nieuwe Offemweg,
maar dat was achteraf niet belastend. Onze straat werd
rustiger omdat het doorgaande verkeer niet meer door de
Voorstraat reed. De straat staat nu vol auto’s. Tja, dat
went nooit maar ja….
Ik ben Noordwijker in hart en nieren, ik kan me niet
voorstellen dat ik ooit weg ga uit het dorp.
We hebben hier alles…strand, bos, zee en duin.
Ik heb het geluk in Binnen te wonen en niet op Zee.
Als ik naar de drukte wil dan kan ik daar naar toe.
Maar als ik de grens over ga bij het middengebied dan
is er rust en ben ik weer ”thuis…”
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RENÉ VAN HOUTEN

De man van de
“Noordwijker

De kruid

Ook in zijn volgende baan verzorgde hij naast zijn
werk als bode de audiovisuele afdeling. Als vrijwilliger werkte hij als technicus bij de bejaardenomroep
in Hillegom en later bij NENS.

Kruidenwinkel
In 1976 trouwde hij met Mariët Alkemade, dochter
van een kruidenfamilie.
René: “Ik had niet kunnen bedenken dat we ooit
een kruidenwinkel zouden runnen, maar het groeide
vanzelf. Schoonvader Piet Alkemade werd ziek waardoor Mariët ging helpen in de winkel om haar vader
te ontlasten. Ik perste wel eens tabletten en ging
bestellingen rondbrengen. Later is Piet Alkemade
verhuisd en hebben wij het pand met daarin de winkel overgenomen. In die tijd verkochten we wel 300
soorten kruiden.”

“Noordwijker kruiden”
“Dat Noordwijk een kruidendorp is geworden
heeft alles te maken met de zandgronden, en de
schone zeelucht. Ook hebben we hier een paar
kloosters gehad. Denk aan Leeuwenhorst en het
St.Barberaconvent. Die kloosters verbouwden kruiden.
Een buurman uit Voorhout, Herman Boerhave,
werd wereldberoemd door zijn kennis op het gebied
van kruiden en geneeskunde. Hij is les gaan geven
aan de universiteit in Leiden. De Hortus Botanicus
die werd opgericht door Clusius werd al gauw erg
beroemd en dus te klein, zodat ze buiten die tuin gingen kijken. In die tijd bleken 40 tot 50 verschillende
kruiden hier in de duinen te groeien. Noordwijkse
ondernemers hebben daar gebruik van gemaakt en
zijn gaan telen voor de handel. Er waren later 40 tot
50 kwekerijen. Drie daarvan hadden ook een drogerij. Zo was er Caspers in de Kerkstraat die later een
hoeden-en pettenwinkel had. Aan de Gooweg hadden Groenenveld en Lindhout hun kwekerij.
Een aantal straten in het wijkje “De Kwekerij”
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enwinkel uit de Pickéstraat werd nagebouwd in Museum Veldzicht.

Kruiden”

dragen nog kruidennamen zoals Kruizemunt, Rozemarijn en Kamille. Alkemade heeft het ’t langste
volgehouden en het enige wat overbleef was “Het
Noordwijks Kruidenwinkeltje”.

Annet Lakeman
Naast zijn werk hielp René zijn vrouw Mariët in de
winkel. Zij werkte o.a. met Annet Lakeman, een kruidenkundige. Zij maakte, soms met 30 tot 40 kruiden,
mengsels voor klanten die ze gebruikten voor velerlei
doeleinden.
René: “De kruiden werden verkocht aan particulieren maar ook aan bedrijven, zoals apotheken, reformwinkels en homeopaten. Ook was er veel voorbereiding nodig voor bezoek aan markten en de lezingen.
Die gaf ik samen met Annet. Ik ging met haar door de
streek om die lezingen te geven bij veel verenigingen.”

Noordwijk Radio

Kruidentuinen in de 17e eeuw
Tekst: Harrie Salman

René werd door Noordwijk Radio gevraagd iets over
kruiden te vertellen. Dit begon met vijf minuten en
liep uiteindelijk uit tot een half uur. “We maakten uiteindelijk in tien jaar honderden uitzendingen waarbij
vooral de natuur aan bod kwam.”
Hobby’s heeft René in overvloed. In 2000 kocht
hij een MG en in 2002 werd hij lid van de CCCO, de
Classic Car Club Oegstgeest.
Vervelen hoeft René van Houten zich dus niet. Hij
werkt nu als bode op het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Bij de toren van de Oude Jeroenskerk,
waarvan hij op vroege leeftijd al eens dacht “als ik
daar eens in mocht… ”, is hij lid van het klokkenluidersgilde en in de zomer is hij torengids. En als hij
thuis is gaat hij als zwerfafvalambassadeur aan het
werk om de openbare ruimte om hun appartementen,
waar hij ook nog secretaris van is, schoon te houden.
Zijn Kruidenwinkel is nu gevestigd in Museum
Veldzicht. Daar zijn op geregelde tijden vrijwilligers
aanwezig om te vertellen over de geschiedenis van de
kruiden in Noordwijk.

Het ontstaan van de grootschalige kruidenteelt in
Noordwijk is verbonden met het St. Barbara klooster aan
de H. Geestweg, gesticht kort voor 1438. Het klooster
beschikte over een grote moes- en kruidentuin en verkocht
ook kruiden. Volgens Kloos werden er in de 16e eeuw ook
kruiden geteeld op kloosterland aan de Brelofter Zeestraat
(= Zeestraat en Nieuwe Zeeweg), maar...
Voor het volledige artikel van Harrie Salman, zie onze
website: www.deoudedorpskern.nl, onder publicaties.
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Dossier:

Binnen
bij... 19,
€

95

Prachtige studies van de torentrap, rechts het torenklim-logo.

Geboren in Deventer, moeder Ans de Raad, de
oudste dochter van Maarten de Raad en Johanna

In memoriam
van Campen. Maarten is met zijn gezin begin 20ste

eeuw vanuit Rotterdam naar Noordwijk gekomen

om zijn aannemersbedrijf hier voort te zetten.
Vader Gerard Borkent werkte bij de blikfabriek van
Thomassen & Drijver in Deventer.
Hans groeide op in Deventer maar bracht alle zomers
door bij de familie in Noordwijk: het strand en het grote
huis met de bollenschuur
en land daarachter aan de
Pickestraat was zijn speelterrein samen met nichtjes en
neefjes.

Zolang de voorraad strekt:
laatste exemplaren
Jubileumboek nog te koop
bij de boekhandel
De verborgen schat van de Lindenhof,
het oudste stenen huis van Noordwijk,
een prachtig tot woonhuis omgebouwde
bollenschuur, het geheime onderduikadres
van Freddy Heineken in de 2e Wereldoorlog... zomaar een greep uit de 25 heropende
dossiers van de Oude Dorpskern.
Noordwijkers die hun bijzondere verhalen vertellen en u letterlijk en figuurlijk
‘binnen’ laten bij hen thuis of in de omgeving waar zij al hun leven lang deel van uit
maken.

Het boek is te verkrijgen bij Boekhandel v/d Meer, Vuurtorenplein 10 en Bruna
Boekhandel, Kerkstraat 23.
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Na de HBS ging Hans sociologie studeren in Leiden,
geïnspireerd door zijn oom
Leen, die ook socioloog was.
Halverwege zijn studie sloeg
hij de richting van niet-westerse sociologie in. Als kind
was hij al zeer geïnteresseerd
in alles wat er
buiten Nederland gebeurde.
Hij studeerde af
als niet-westers
socioloog. Van
1971 tot 1973 werkt hij samen
met zijn eerste vrouw in
Indonesië aan een project
voor geboortebeperking.
In dat project werden o.a.
vroedvrouwen opgeleid om

Tekenaar en graficus
Teruggekomen in Leiden richtte hij de stichting
INDOC op.
Een documentatiecentrum
over Indonesië
waarbij materiaal verzameld
werd voor publicaties over
mensenrechten, rechten van
arbeiders en vrouwen en
kinderen. INDOC publiceerde daarover zeer regelmatig.
Deze publicaties waren altijd

Hij tekende
het liefst alleen
met de pen

Tekst en fotografie: Willem van Vugt

Stuk voor stuk boeiende korte verhalen
die rijkelijk geïllustreerd zijn met oud en
eigentijds beeldmateriaal. Een bundeling
die op initiatief van de jubilerende vereniging ‘De Oude Dorpskern’ tot stand is
gebracht.

Voetsporen in Indonesië

de kindersterfte te beperken.
Hij trok door de dorpen en
sprak met de vroedvrouwen, de dorpshoofden en de
inwoners zelf. Die periode
heeft zijn verdere leven sterk
beïnvloed. Het is daar dat
hij zich bewust werd van de
onderdrukking waaraan gewone mensen bloot stonden
in een regime als dat van de
toenmalige Indonesische
regeringen. Zijn belangstelling voor de mensenrechten
ontstond daar.
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m24-2-1947
Hans Borkent
(*)
4-6-2011(†)

verfraaid met tekeningen
van Hans.
Deze tekeningen lieten
vooral het dagelijkse leven
zien. Hij werkte bij het
Koninklijk Instituut voor
Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV) en op de
Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag. Tekenen deed
hij echter het allerliefste,

Hans Borkent in z’n gerestaureerde waterkelder.

grafisch werk: boekomslagen, landkaarten, maar ook
gebouwen en landschappen,
boekillustraties en kleurplaten. Hij tekende het liefst
alleen met de pen. Met zijn
vrouw Ineke en hun drie
kinderen kwamen ze in 1996
in Noordwijk wonen aan
het Lindenplein. Vanaf dat
moment was Hans huisman
en tekenaar. Met zijn brede
belangstelling was hij overal
te vinden: op het strand en
in de duinen, maar ook in
het dorp, op een stoel voor
Door Willem van Vugt uit eikenhout het huis, in het zonnetje,
gebeeldhouwd grafmonument met tekenend en een praatje makend met een voorbijganger.
Cortenstalen tekstplaat.

Zijn dag begon altijd met
de krant: de International
Herald Tribune, waarin hij
het wereldnieuws volgde.

Stempel op
De Oude Dorpskern
Hij legde veel beelden van
Noordwijk vast in zijn tekeningen en was altijd bereid
om een logo-ontwerp te
maken voor een goed doel.
Zo ontwierp hij voor onze
vereniging de posters van de
Tuinenmarkt en Kerstmarkt,
voor de Muzikale Kerstwandeling het programmaboekje en het logo van de
Torenklimcommissie.

Wij zullen Hans zijn enthousiasme, betrokkenheid,
vriendelijkheid en creatieve
inbreng als mens en als kunstenaar erg missen. Ik had
hem graag bij KunstinDuin
willen hebben, maar een reis
naar Indonesië kwam daar
toen helaas tussen. Telkens
geeft het mij een vreemd
gevoel als ik over het Lindenplein loop of fiets en het
stoeltje op de hoek is leeg.
Wij wensen Ineke en de
kinderen heel veel sterkte
toe met dit enorme gemis!
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De Molensteeg werd ook wel
de “Keuvel” genoemd,
omdat daar veel gekeuveld
[gezellig gesproken]werd
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De Molensteeg (de “Keuvel”).

Wanneer je nu de Digros
binnengaat krijg je niet direct
het idee, dat je de Keuvel
binnenwandelt. Dit geldt zeker
voor de oudere Noordwijkers, die de
Keuvel nog hebben meegemaakt
en heel andere gedachten bij het
woord “de Keuvel” hebben.
Toch ligt de huidige supermarkt de
Digros aan een korte straat, die nu de
Keuvel genoemd wordt. Vaak is het zo,
dat een oude naam verbonden wordt
aan een nieuw project, dat op dezelfde
plaats verrijst. Hier is dat niet zo, want
de Keuvel lag meer een stukje naar het
noorden.

Tekst: Kees Verweij

Waar de Keuvel wel lag
Wat was de Keuvel precies? De
Keuvel was een klein woonwijkje,
dat lag tussen de Molenstraat en de
16

Wil de echte Keuvel opstaan?

Digros aan de
Keuvel:
klopt dat wel?
Tramsteeg. Komend vanaf de Bronckhorststraat stak je bij de Zeestraat de
trambaan over en even verder voor het
huis van Van der Hulst (handelaar in
lompen en metalen) aan de Molenstraat sloeg je rechtsaf en na het passeren van de opslagplaats van Van der
Hulst aan de linkerkant kwam je in een
smal straatje terecht, de zogenaamde
Molensteeg. Aan weerszijden stonden
twee lange rijen kleine huisjes, die
bijna doorliepen tot aan de Tramsteeg.
Achteraan de Molensteeg stond een

muur, waar je via een slop kon afslaan
om uiteindelijk in de Tramsteeg te
belanden.
Naar schatting werden deze huizen
even voor de voorlaatste eeuwwisseling gebouwd en betrof het een van
de eerste uitbreidingen in de “sociale
sector”. Voordat deze woningen en de
woningen van de naastgelegen Schans
gebouwd werden lagen hier tuinbouwveldjes, waar vroeger ook nog kruiden
werden geteeld.
Het waren heel eenvoudige, kleine
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De Tramsteeg vanaf
de toenmalige Zeeweg

De Tramsteeg

De Tramsteeg, links nog een stukje gevel van Bakkerij Ammerlaan.
woningen, die de meest elementaire
voorzieningen als een badkamertje,
een toilet e.d. misten. Moest men naar
het toilet dan stond er achterop het
dammetje een houten hokje, waar je je
behoefte kon doen. Zeker in de winterperiode was dit een bijzonder frisse en
armoedige bezigheid.

Grote families in kleine behuizing
Ergens in het midden woonde daar
de familie Molenkamp met niet minder
dan 11 kinderen. Ik heb zelf deze huisjes nog gezien en je kunt je nauwelijks
voorstellen, dat men daar met z’n dertienen in gewoond heeft. Toen de familie Molenkamp later verhuisde naar
de Marjoleinstraat kregen ze er nog 6
kinderen bij, terwijl de huizen aan de
Marjoleinstraat ook al niet zo groot
waren. Een van deze kinderen, die nu
uiteraard volwassen zijn, wist nog een
boeiende omschrijving van De Keuvel
te geven. Men kon heel goed met elkaar overweg, want het was weliswaar
een kleine, maar toch heel hechte ge-

De Zeeweg

De Keuvel

Foto genomen vanaf de kerktoren.

meenschap. Bovendien was het er heel
gezellig, ondanks alle beperkingen, die
dit buurtje had. Andere families, die
daar woonden waren bijvoorbeeld de
familie Koemans (de Poerel) de familie
Wijnands, Piet en Jan van Nobelen met
hun gezin (4, resp. 6 kinderen), Frans
van den Berg (De Makke), Ko Pont en
dhr. Nieuwenhuizen.

Van der Hulst: handelaar
in lompen en oude metalen
Een andere markante bewoner van
de Keuvel was de handelaar in lompen
en oude metalen Van der Hulst, wiens
gezin niet minder dan 9 kinderen
telde. Schuin achter zijn woning, die
grensde aan de Molenstraat, lag een
open terrein, waar allerhande soorten
afval hoog opgestapeld lag. Men kon er
van alles brengen. Van der Hulst zocht
het uit en bracht zijn gesorteerde handel naar diverse opkopers. Daarnaast
haalde hij regelmatig zijn handel op
met een kleine vrachtwagen. Ook zijn
zoon heeft er nog als opkoper gewerkt

Willem van der Hulst jr.
(Tokkie) vroeger en nu.
en hij kon daarover smakelijk vertellen.
Inmiddels is deze zoon al 81, maar nog
volop actief in bijvoorbeeld het ouderenwerk. Zelf weet ik nog, dat ik als
jongen een oude fiets mocht wegbrengen en daarbij de stille hoop had een
fortuin te gaan verdienen. Groot was
de teleurstelling, toen ik maar f 0,50
kreeg en ik beklaagde mij daarover bij
m’n vader. Veel gehoor vond ik echter
niet.
➤
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De Schans lag
tussen de Molensteeg en
de Wilhelminastraat

Er bestaan veel illustere kwartetten op deze
wereld. Denk maar eens aan de “Bende van Vier”,
de opvolgers van Mao Zedong, de “Daltons”,
”the A-team”, “de Vier Musketiers”( zowel
schavuiten als tennissers) en zo zijn er nog veel
meer. Ook Noordwijk heeft nu zo’n kwartet.

En dan was er nog de Schans
Veel minder bekend is het wijkje De Schans, dat ingeklemd lag tussen de Molensteeg en de Wilhelminastraat.
Het was eigenlijk een heel lange rij huisjes, die bovendien
direct tegen elkaar aan gebouwd waren. Zowel links als
rechts van deze lange rij huizen was een smal slop, waar aan
de overkant kleine houten toiletjes stonden. Wilde je naar
de WC dan moest je toch eerst naar buiten. Het behoeft
geen betoog, dat ook hier ’s winters een bezoek aan het
toilet bepaald niet aangenaam was. De huizen, die met een
blinde achtermuur tegen elkaar aan waren gebouwd, waren
eveneens erg klein en je kunt je ook hier nauwelijks voorstellen, dat er nog zoveel mensen met veel kinderen konden
woonden. Via de Tramsteeg kon je beide sloppen binnengaan, maar wat ik me nog kan herinneren is dat de sloppen
zo smal waren, dat je elkaar net aan kon passeren. Beide
sloppen gingen een eind achter de Wilhelminastraat door,
maar liepen uiteindelijk dood.

Daarna ontstond “Vreewijk”
In de loop van de zeventiger jaren zijn al deze huizen gesloopt en werd hier de nieuwbouwwijk “Vreewijk” gebouwd.
Ik heb verschillende mensen gevraagd hoe men aan de
naam Vreewijk gekomen is, maar tot op heden kon niemand
hierop een duidelijk antwoord geven.
Zelf herinner ik mij nog vaag, dat op de kop van de rij
huizen in de Schans een grote steen gemetseld was, waarop
de naam “Vreewijk” was gebeiteld. Deze steen was vanaf de
Tramsteeg te zien. Wellicht dat hier de inspiratiebron lag
voor de naam van de huidige wijk “Vreewijk”.
18

Nieuwe klokken dank zij
Aad van der Meer en NOV-Haringparty

Tekst: Helmus Wildeman • Fotografie Monica Stuurop

➤

De mannen die dat kwartet vormen zouden zich “Vier voor Vier” kunnen noemen.
Dat zou dan slaan op het aantal carillonklokken dat straks op het door hen gerestaureerde uurwerk zal worden aangesloten.
Maar ook op een tijdstip dat twee keer per
dag op de wijzerplaten van de toren van de
Oude Jeroenskerk is af te lezen. Die wijzerplaten werden tot 1966 aangestuurd door
een uurwerk dat daarna vijftig jaar ongebruikt en dus verloederd is, maar nu door dit
viermanschap van top tot teen is gerestaureerd. Daarbij zijn ze, volgens eigen zeggen,
geweldig in ondersteund door Arent van
Heems van de firma Eijsbouts. Arent vond
het project zo leuk en uitdagend dat hij daar
gedurende enige maanden zijn vrije tijd in
heeft gestoken. Eigenlijk was Arent de echte
deskundige, vinden de vier mannen, maar
ze hebben zoveel van hem geleerd dat ze het
een volgende keer desnoods ook zonder hem
zouden kunnen klaren.
De ingebruikneming van de klokken is
gepland op donderdag 22 maart 2012 en zal,

Met de substantiële bijdragen van Aad van der Meer
en de NOV-Haringparty werd het mogelijk om het
gieten van de nieuwe klokken al dit jaar te bekostigen.
Die klokken mogen natuurlijk niet anoniem blijven en
kregen al voor hun ‘geboorte” een naam. De eerste
klok heet Theresia, naar de overleden echtgenote
van Aad van der Meer; de tweede Cornelis, naar de
zwager van Hans van den Berg die in betrekkelijke
anonimiteit Hans ondersteunt bij al zijn activiteiten;
de derde Aluisius, naar Louis van Baalen, lid van de
Torenklimcommissie en de vierde Johannes, naar
initiatiefnemer en aanjager van het torenklimproject
Hans van den Berg.
De vier zullen het vast goed met elkaar kunnen vinden.
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Kwartet restaureert
helse machine in recordtijd
net zoals alle andere activiteiten rondom de toren van
de Oude Jeroenskerk een
spraakmakend evenement
worden. Daarvoor staat de
betrokkenheid van Hans van
den Berg met alle activiteiten
rondom de toren, borg.

in 2008 opgestarte Torenklimproject.
Nadat de handleiding voor
de torengidsen was voltooid,
was het de beurt aan het
verder inrichten van de ruimtes op de eerste en tweede
verdieping op de weg omhoog naar de torentrans. Die
Het begon bij de
ruimtes worden steeds meer
kleine musea en het kon
torengidsen
Het uurwerkproject in de
natuurlijk niet zo zijn dat
toren van de Oude Jeroensdaar de klokken die eens het
kerk is één van de activiteiten carillon vormden, ontbraken
die zijn voortgevloeid uit het en dat het uurwerk als een

stuk oud roest ergens in een
hoek stond.
En zo ontstond het idee
bij een paar technisch
aangelegde mensen uit het
gidsenkorps om het uurwerk
met een bijbehorend carillon nieuw leven in te blazen.
Daarvoor was zowel geld,
als knowhow, als vrijwilligerstijd nodig. De eerste
kostenraming kwam uit op
€ 22.500,-, maar daar zaten posten bij die met “het
zelf doen” konden worden

opgelost. Om vaart in het
project te brengen werkten
de vier zes maanden lang elke
dinsdag aan het uit elkaar
halen, ontvetten, schuren,
poetsen en in de verf zetten
van het uurwerk. Inmiddels
is het uurwerk weer in elkaar
gezet en er komt straks een
kast omheen die de gerestaureerde machine stofvrij
moet houden. De laatste stap
is de koppeling van de nieuw
gegoten carillonklokken aan
het uurwerk. .

➤

➤

Het uurwerkteam rondom hun “helse machine”, v.l.n.r. Ed Klein, Hans van Dijk, Jack Stuifbergen en Piet de Groot.
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Met de klok mee vanaf linksboven: Piet de Groot, Jack Stuifbergen, Ed Klein en Hans van Dijk.

➤

Een (aan elkaar) gewaagd
team
Een avond met het viertal
uurwerkrestaurateurs is een
belevenis op zich. De grappen en woordspelingen vliegen over en weer; niemand
verliest z’n humeur daarbij,
want die speciale atmosfeer
in de club maakt het werken
aan het project alleen maar
leuker, vinden ze alle vier.
Het uurwerk noemen ze de
‘helse machine”, maar dan
wel één waar ze veel respect
voor hebben. Alle onderde-
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len van het uurwerk bleken
al bij de bouw in 1912 te zijn
genummerd door de firma
Eijsbouts. “Bij het uit elkaar
halen wilden wij dat ook
gaan doen, maar dat bleek
dus eigenlijk overbodig”,
zegt Piet de Groot.
De specifieke vaardigheden van de vier
mannen vullen
elkaar eerder aan
dan dat ze elkaar
overlappen. En
dat is natuurlijk
een goede basis om met
elkaar aan zo’n project, dat
zowel technisch inzicht als
nauwkeurigheid en noeste
vlijt vergt, te werken.
Trekker van het team
is Piet de Groot, een bollenman die vanwege zijn
belangstelling voor aandrijvingtechniek in de automobielbranche carrière heeft
gemaakt. Ook Jack Stuifbergen is een technicus, hij

bevoer als scheepswerktuigkundige alle wereldzeeën. Ed
Klein is een projectmanager
en probeert de hele operatie
volgens plan te laten verlopen. Hans van Dijk tenslotte
schetst zichzelf als alleen
maar enthousiast, maar
daarmee doet hij zichzelf te
kort. Zijn inbreng bij
het schoon en glimmend maken van
alle onderdelen was
en is onmisbaar.Wat
de mannen, behalve
hun leeftijd van 64 jaar en
ouder, met elkaar verbindt,
is het gevoel met, zeg maar
de liefde voor, Noordwijk.

Binnenkort
worden
de 4 klokjes
aangesloten

“Klokkenluiders”
De vier nieuwe klokjes
zijn inmiddels al gegoten bij
de firma Eijsbouts en daar
waren zestig Noordwijkers
die per speciale touringcar
van de Koninklijke Beuk
naar Asten waren afgereisd,

getuige van. De klokjes worden dus binnenkort aangesloten op het gerestaureerde
uurwerk en dan kunnen
alle bezoekers van de toren
van nabij zien en horen hoe
tot 1966 Noordwijk van de
juiste tijd en de bijbehorende
klanken werd voorzien. Of
dat de oorspronkelijke of een
nieuwe melodie zal zijn is
nog de vraag. Mogelijk is er
in de boeken nog wat over
terug te vinden.
Het is ondoenlijk om het
uurwerk weer zijn functie
van voor 1966 terug te geven.
Daarvoor zouden dagelijks
diverse menselijke handelingen nodig zijn. Maar de elk
jaar weer meer dan duizend
torenbeklimmers zullen het
demonstreren van uurwerk
en carillon ervaren als een
verrijking van het cultureel
erfgoed in Noordwijk.
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Krijn voor de ‘Kijk Uit’
in de beeldentuin van het
Kröller-Müller museum.

Wie was Krijn Giezen? Velen kennen hem nog van vroeger. Ooit woonde hij
in het oude politiebureau op Voorstraat nr. 50c, als inwoner van de oude
Dorpskern. Hij wist als kunstenaar een grote internationale naam op te bouwen.

Krijn Giezen
was zijn tijd vooruit
Kunstenaar van internationalE faam

Tekst samengesteld door: Daniël Tavenier, Willem Baalbergen en Janneko en Hans Peen-Giezen.

Krijn Giezen te zien in Katwijk!?
Een selectie van het werk van Krijn Giezen
geïnspireerd door de visserij is nu te zien in het
Katwijks museum. Hij was zuinig op zijn naam als
kunstenaar en koos uitsluitend voor professionele
locaties. Dit is de reden waarom hij een expositie
in het Noordwijks museum niet heeft doorgezet,
en dat dit nu wel in Katwijk gebeurt. Ik sluit echter
niet uit dat dit toch nog eens gaat gebeuren,
Noordwijk heeft tenslotte wel Charlotte van
Pallandt heel mooi in beeld gebracht.
Van Krijn werd soms werk onachtzaam
weggegooid, omdat dit niet als kunst werd
herkend. Als kunstenaar werkte hij graag met
afval en zijn kunst zag er ruig uit. Helaas heeft
de gemeente Noordwijk een groot kunstwerk van
Krijn, wat slordig was opgeslagen en daardoor
beschadigd geraakt, weggegooid. Voormalig
burgemeester Harry Groen was daardoor flink
geschrokken, en heeft Martina, nu de weduwe
van Krijn, een excuusbrief toegestuurd. Uiteraard
over de post, want Martina en Krijn kon je niet
e-mailen.

Hij overleed helaas op 30
januari 2011 in Frankrijk, waar
hij woonde in een groot oud
kasteel in Normandië aan de
kust. Zijn vrouw Martina bleef
alleen achter, omringd door een
overvloed aan kunst van zijn
hand.

Een korte biografie
Krijn Giezen (geboren 8 oktober 1939) groeit op in Noordwijk aan zee (Golfweg) met zijn
ouders en zijn zuster Janneko.
Zee en vis blijven zijn leven lang
een rol spelen. Al jong gaat hij
naar de kunstacademie in Den
Haag, wint op 17 jarige leeftijd
de Jacob Maris Jeugdprijs en
studeert cum laude af in 1961.
Na de academie doet hij mee
met grote tentoonstellingen en
wint diverse prijzen. Zijn eerste
atelier is op de zolder van het

huidige Museum Noordwijk
(Jan Kroonsweg 23). Hij neemt
als kunstenaar al snel een
eigentijdse houding aan, neemt
afstand van het klassieke schilderen, gebruikt afval als materiaal en werkt als kunstenaar in
en aan het landschap. Hij gaat
wonen in de Voorstraat, huurt
in de jaren ’70 in Katwijk een
atelier: een voormalige nettenboetschuur. Hij laat zich inspireren door de Katwijkse visserij.
In 1978 vertegenwoordigt hij op
moderne wijze Nederland op de
Biënnale van Venetië, een grote
eer. Verder wordt hij docent
aan diverse kunstacademies:
eerst in Rotterdam, later in Den
Haag en uiteindelijk aan de
Rijksacademie in Amsterdam.
Hij weet veel jonge kunstenaars
te inspireren. Hij bezoekt onder
andere China en Amerika. Niet
21

Kernpunten
Kernpunten

Kernpunten

Kruistocht tegen
het carillon

door Steven de Bruijne

Kreeft, gemaakt van een oude plastic kreeftmand.

KRIJN was Noordwijk
eigenlijk ontgroeid
veel mensen weten dat hij ook
met Joseph Beuys, een Duitse
kunstenaar die wordt gezien
als een van de meest invloedrijke Europese kunstenaars
uit de tweede helft van de 20e
eeuw, heeft geëxposeerd in
Duitsland en hem daardoor
ook heeft ontmoet.

“Kijk uit”
Voorbeelden van zijn
latere projecten: In Nederland maakte hij de beruchte
trap “Kijk Uit, Attention” voor
het Kröller-Müller museum
(1986-2005). Voor Rotterdam
ontwiep hij een inventieve
geluidswal en gebruikte daarvoor geschoond puin. In de
Flevopolder werkte hij aan
een kijkhut en een wandelpad
in de natuur. Hij deed een
project in het hart van Parijs,
maar ook lokaal in Noordwijk: Taarten als kunstwerken laten maken in samen-

werking met Huize van Wely
(1993 A Piece of Cake).
Eigenlijk was Krijn Giezen
Noordwijk ontgroeid, maar
het is belangrijk hem ook hier
in ons dorp goed op de kaart
te zetten. Want in Noordwijk
is het allemaal begonnen. Zijn
uitzonderlijke kunst werd hier
niet door iedereen begrepen
of gewaardeerd, want hij was
zijn tijd vooruit. Vooral in zijn
visie op de natuur, hergebruik
van materiaal en ecologische
projecten. We willen de komende tijd graag opnieuw zijn
werk in Noordwijk documenteren en onder de aandacht
brengen door het maken van
een korte filmdocumentaire,
tentoonstellingen en lezingen.
Hebt u nog herinneringen aan
Krijn Giezen of werk van hem
in eigen bezit, neemt u dan
contact op met Daniël Tavenier: danieltavenier@gmail.
com of telefoon 071-3616280.

Krijn’s collectie kisten om vis in te roken...
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In Noordwijk-Binnen staat een kerk. En honderd meter
verder staat er nog één. Een tikkeltje verwarrend, ze dragen
dezelfde naam: Jeroenskerk. Beide kerken maken verwoed
reclame voor God. De Katholieke Sint Jeroenskerk voert
visueel campagne en heeft een megagroot groen neon kruis
in de top. Superhandig, want je weet ‘s nachts precies waar
God in Noordwijk verblijft. En waar Steven de Bruijne woont.
Mijn huis staat er namelijk naast. De Oude Jeroenskerk pakt
het anders aan en laat vooral van zich horen. Dit huis van God
gelooft niet alleen in de eigenaar, maar ook in de kracht van
herhaling.
Beierende kerkklokken, ze geven sfeer aan een
gemeenschap. Ik hou er van, ook al word ik er iedere zaterdag
om 8 uur en half 10 ‘s ochtends op gewezen dat het tijd is
- voor toch zeker een stuk of honderd mensen - om naar de
kerk te gaan. Waar ik minder gelukkig mee ben, is de manier
waarop de Oude Jeroenskerk mij elk kwartier laat weten hoe
laat het is. 96 keer per dag klingelt het carillon “Komt allen
tezamen”. En nog vals ook.
Het is een heus concept. Om kwart over hoor je deel één
van deze evergreen: “Komt allen tezamen”. Ieder volgend
kwartier wordt het riedeltje met wat soundbytes verlengd
totdat we in Bethlehem zijn. Dus op het half uur: “Komt allen
tezamen, jubelend van vreugde”. Op driekwartier “Komt allen
tezamen, jubelend van vreugde. Kom nu, oh kom nu”. En op
het uur: “Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Kom nu,
oh kom nu, naar Bethlehem”. En dit wordt opgevolgd door de
monotone slagen van het desbetreffende uur.
Overdag lig ik er niet wakker van. ‘s Nachts wel.
Ik ben een lichte slaper en als ik dan wakker word - meestal
omdat m’n dochtertje rond de klok van één naast mijn
bed staat - kan ik de slaap moeilijk hervatten. Vooral als
ik elk kwartier word opgeroepen om jubelend bij de kerk in
Bethlehem te verzamelen.
Ik weet dat ik bepaald niet de enige ben die ‘s nachts
snode plannen smeedt deze kerkelijke terreur een halt toe
te roepen. Iedereen die ik er over spreek, is het met me eens.
Komt allen tezamen in het holst van de nacht?? Waar
gaat het over? Maar op een of andere manier lijken we
allemaal lamgeslagen door de klepels van dat vermaledijde
klokkenspel. Om de apathie te doorbreken, heb ik een brief
naar de kerk geschreven. Voor zover ze het überhaupt
willen, ze kunnen niet helpen. De toren en het carillon blijkt
eigendom van de gemeente Noordwijk. Totdat Burgemeester
en Wethouders anders bepalen, klingelt de klok er dus lustig
op los.
Tijd voor actie. Ik ga op kruistocht tegen het carillon
met een crossmediale campagne. Via enquêtes en
webcommunicatie zal ik mijn geloof prediken en zieltjes
winnen. Ik weet nog niet hoe het gaat eindigen. Maar een
heuse Flash Mob om 3 uur ‘s nachts waarbij een uitzinnig
jubelende menigte bij de kerk verzamelt, lijkt me niet
uitgesloten. En dan moeten de dominee, Burgemeester en
Wethouders niet gaan zeuren, want ze vragen er zelf om.
Al eeuwen lang.
Note: Voor- en tegenstanders van het nachtelijk geklingel
mogen zich kenbaar maken via stevo68@gmail.com
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Winterpret
buiten
in Binnen
Wordt lid en steun
het dorpsgezicht
van Noordwijk-Binnen
Voor slechts € 15.- per jaar steunt u de “Vereniging De Oude Dorpskern”
en helpt u het dorpsgezicht te behouden en de leefbaarheid te versterken.
Geef u op per e-mail aan ledenadministratie@deoudedorpskern.nl of ga naar
de website www.deoudedorpskern.nl en vul daar het inschrijfformulier in.

