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Jeroenskerk na afloop van de Najaarslezing op 8 november.
De Najaarslezing op 8 november j.l. in de oude
Jeroenskerk over de Adel van Noordwijk en het
Koninkrijk trok zoals gewoonlijk veel belangstelling. Zie ook pagina 18 t/m 21.

Markten
De Markt onder de Linden was ook dit jaar
weer een groot succes. Uitgebreider dan ooit
en met een mooi aanbod. Voor het eerst liep de
Tuincommissie met portofoons en die bleken hard nodig. Tot twee maal toe moest een
ambulance zich door het publiek manoeuvreren
om een patiënt te bereiken. Gelukkig zonder
dramatische gevolgen. De plannen voor volgend
jaar staan al weer in de steigers.
De Pompoenenmarkt had dit keer minder
geluk. De hele morgen hoosde het van de regen,
wat zijn invloed had op het bezoekersaantal.
Gelukkig klaarde het ’s middags wat op, zodat
deze altijd gezellige markt positief kon worden
afgesloten.

Historische Rondwandelingen
De vrijwilligers van de Historische Rondwandeling hebben hun eerste seizoen onder
de paraplu van De Oude Dorpskern succesvol
afgesloten. Een aantal kleine verbeteringen zijn
doorgevoerd. Zo wordt nu ook de gerestaureerde
RK St. Jeroen in de Rondwandeling meegenomen. De gidsen zijn tevreden over de samenwerking met De Oude Dorpskern en zij beginnen
dan ook volgend jaar vol enthousiasme aan een
nieuw seizoen.

Commissie Erfgoed
Eindelijk is de Commissie Erfgoed op 14
november geïnstalleerd. Namens de Oude
Dorpskern zit Harrie Salman in deze commissie. Zijn deskundigheid heeft hij inmiddels wel
bewezen als medeauteur van het dikke boek
over Noordwijk. Eén van de eerste taken van de

commissie is het opstellen van een gemeentelijke
erfgoedlijst. We zijn er van overtuigd dat Harrie
de belangen van de Oude Dorpskern goed zal
behartigen en wensen hem alle succes.

Verkeerscirculatieplan
Nog voor het einde van het jaar wordt het
concept-circulatieplan behandeld in de Raad.
Dan is er nog een lange weg te gaan van inspraak
en wijzigingen. De Oude Dorpskern heeft aan
tafel gezeten als een van de stakeholders om mee
te denken. Dat er geen ideale oplossing bestaat
voor verkeer in een oude dorpskern met een
eeuwenoud stratenplan mag duidelijk zijn. We
hopen dat het definitieve plan toch zal leiden tot
een aantal verbeteringen.

Muzikale Kerstwandeling en
Muziek Verlicht Binnen
Frans Bruinzeel heeft dit jaar het stokje voor
de coördinatie van dit sfeervolle culturele evenement overgenomen van Ed Beuk en Gerard
Warmerhoven. Hij is er met een aantal enthousiaste mensen in geslaagd om er voor de 9e keer
weer een succesvol evenement van te maken.
De lichtjesoptocht “Muziek Verlicht Binnen”
voor kinderen door de oude kern, voorafgegaan
door de Kerstman, was ooit een initiatief van
Kerstdorp aan Zee. Ed Beuk heeft besloten dit
evenement weer nieuw leven in te blazen. Op
13 december trok de sfeervolle optocht met veel
muziek door ons dorp. We hopen dat dit evenement een traditie gaat worden.

Feestdagen
Het bestuur van De Oude Dorpskern wenst
u goede Kerstdagen en een gelukkig en gezond
2014. Wij hopen u allen te ontmoeten op 14
januari 2014 in Royal om met elkaar een toast uit
te brengen op het nieuwe jaar.
Babs Cassee, secretaris.
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Fotografie: Monica Stuurop/
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Martijn Vroom is nu zes jaar wethouder
en heeft in zijn portefeuille Veiligheid,
Openbare Ruimte, Bereikbaarheid,
Cultuur en Onderwijs. Het was
een bewogen periode met veel
veranderingen op diverse terreinen. Na

‘Initiatieven
worden zo
goed mogelijk
gefaciliteerd’

Wethouder
Martijn Vroom kijkt
tevreden terug
mond gelegd hebt gekregen die ik niet heb gezegd.
Maar goed, ik ben verheugd om te melden dat het
plan rondom het ontsluitings- en verkeerscirculatieplan voor de Kerst van dit jaar aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Ook betrekken
we daarbij het plan van de initiatiefgroep van de
Kerkstraatwinkeliers, DOD en de vastgoedeigenaren rondom de Kerkstraat.
Hun conceptplan is sinds deze zomer bekend en kan door DOD gebruikt worden
om te bespreken met haar leden. Daarna
overlegt DOD weer met mij en kan ik het
voorleggen aan de raad. Laat die maar
een standpunt innemen zo vlak voor de
verkiezingen, het is aan de politiek om te beslissen. En voor wat betreft ‘de paaltjes’; die besluiten
zijn genomen vóór mijn aanstelling als wethouder.
Iedereen was betrokken bij het proces en in de
plannen van destijds stond al dat de paaltjes 40
cm in doorsnee waren. Als we ze nu weghalen kost
dat de gemeenschap minimaal € 2 ton. Dus zeg het
maar…’

"Bezoekers zijn vaak
verrast dat
Noordwijk-Binnen
zo'n grote culturele
achtergrond heeft"

de verkiezingen in 2014 vertrekt hij. Tijd
om terug te blikken en zijn gedachten
over de toekomst van Noordwijk te
peilen. En natuurlijk om zijn reactie te
vragen op het interview met Gerard van
Stijn in de laatste Kernpunten.
Laten we beginnen met uw visie op cultuur in de
historische kern van Noordwijk.
‘In Noordwijk, en dus ook in de historische kern,
worden veel culturele evenementen georganiseerd
die goed worden bezocht. Zowel door bezoekers van
buiten het dorp als door bewoners. Het beleid van
de gemeente Noordwijk is dat al deze initiatieven
zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. Bijvoorbeeld
door het eenvoudiger maken van het aanvragen van
vergunningen, het maken van een evenementenkalender maar ook door Noordwijk Marketing - namens de gemeente - een deel van de promotie van
deze culturele evenementen op zich te laten nemen.’

Wie is Martijn Vroom
en wat heeft hij gedaan?
Martijn Vroom (1975) is getrouwd, heeft
twee dochters en woont in Gouda. Hij heeft theologie en
politieke filosofie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, en in Toronto Christian Political Philosophy aan
het Institute for Christian Studies. Naast diverse functies
als stafmedewerker van de CDA Tweede Kamerfractie is hij
raadslid geweest in Schiedam. Voordat hij wethouder werd
in Noordwijk werkte hij als lobbyadviseur voor met name
multinationals. Martijn Vroom bekleedt naast zijn werk
diverse bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties.
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"We hebben mooie resultaten bereikt."
‘Maatschappelijk gezien is het belangrijk is dat
inwoners weten waar zij vandaan komen, wat hun
identiteit is. Daarmee kan je als mens bijvoorbeeld
beter de waarde van je woonplaats inschatten. Kennis
vergaren over de geschiedenis en het erfgoed van
Noordwijk stimuleert de vorming van die identiteit.
Vandaar dat we binnen het nieuwe cultuurbeleidsplan geschiedenis, erfgoed en cultuur aan elkaar
koppelen. Denk aan projecten zoals Charlotte van
Pallandt, Henriette Roland Holst en het op stapel
staande project rondom Maria Montessori. Deze
projecten zijn geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd
door organisaties en vrijwilligers uit Noordwijk. Volgens mij is er daarnaast nog voldoende ruimte voor
andere projecten die mooie, vernieuwende dingen
opleveren. Bezoekers van buiten zijn vaak verrast
over het feit dat Noordwijk-Binnen zo’n grote culturele achtergrond heeft. Het is echt een aanvulling op
Noordwijk aan Zee. Mijn advies aan vereniging De
Oude Dorpskern (DOD) zou zijn om niet zelf ook iets
op dat vlak te organiseren. Laat dat over aan de culturele ondernemers. Maar ga er wel naast staan en help
bijvoorbeeld bij de aanvraag van vergunningen.’

Hoe beziet u de samenwerking met DOD, bijvoorbeeld
naar aanleiding van de bewonersraadpleging?
‘Ik vind het goed dat DOD een enquête heeft doen uitgaan die heeft geleid tot het 100-puntenplan dat vervolgens met ons besproken is. Het is belangrijk dat mensen
zelf ook op zo’n manier bezig zijn met hun woon- en
leefomgeving. Juist daarom proberen wij de punten die
zijn aangegeven maximaal uit te voeren binnen onze
mogelijkheden. Lastig vind ook ik dat DOD soms twee
petten op heeft. Ze treedt op als wijkvereniging én als belangenbehartiger van zowel bewoners als ondernemers,
waardoor ze zich soms tegenspreekt. Zeker omdat DOD
geen mandaat heeft en een groot geografisch gebied
beslaat. Dat levert soms dilemma’s op en maakt dat een
advies niet altijd zomaar kan worden overgenomen. Wat
mij betreft zou DOD duidelijker kunnen maken welke rol
ze heeft op welk moment. Dan kan ze ook beter optreden
als aanspreekpunt, en niet alleen voor de gemeente.’

Wat is uw reactie op het interview met Gerard van Stijn
in de laatste Kernpunten?
‘Laat ik om te beginnen zeggen dat ik blij ben dat ik nu
mag reageren. Het heeft mij geraakt dat ik dingen in de

Wat zijn uw plannen na afloop van uw periode als
wethouder en hoe kijkt u terug?
‘Als eerste kijk ik uit naar het feit dat ik niet meer
3 tot 3,5 uur per dag in de auto zit. De komende
periode gebruik ik om na te denken wat ik ná mijn
wethouderschap wil gaan doen. In ieder geval wil
ik nuttig zijn, iets doen dat er toe doet. Hiervoor
heb ik gewerkt in een commerciële omgeving, maar
dat is momenteel niet mijn eerste keus. Nu ben ik
druk met een scheidsrechtercursus waterpolo. Mijn
dochter speelt intensief waterpolo en ik vind het
belangrijk dat ik als vrijwilliger iets kan terugdoen.
Bovendien is het leuk om weer in de leerboeken te
duiken en met totaal iets anders bezig te zijn.’
‘Ik kijk tevreden terug op mijn periode in Noordwijk. We hebben mooie resultaten bereikt. Bijvoorbeeld op het vlak van schoolgebouwen, afvalverwerking, de beheersplannen en het inrichtingsplan
openbare ruimte. Én het invoeren van een verdere
digitalisering, want zoals in veel zeedorpen liep
Noordwijk daarin nog behoorlijk achter. Persoonlijk ben ik wijzer geworden. En stelliger. In het leggen van de verantwoordelijkheden waar ze horen.
Want het is me opgevallen dat veel mensen zich
bemoeien met dingen waar ze niet over gaan.’
5

Kernpunten

Kernpunten

Kernpunten

Kernpunten

De politiek van na de oorlog

Kernpunten
Tekst: Willem ter Linden
Fotomateriaal: Genootschap “Oud Noordwijk”

Af en toe is het best interessant om
niet alleen vooruit te kijken, maar een
eigentijdse scan over het verleden te
laten gaan en die te vergelijken met
de situatie van nu. Nu bijvoorbeeld
vindt men wethouders aan de bar,
al of niet in het clubhuis van een
sportclub, om daar een biertje te
drinken en mensen te ontmoeten.
Dat zag ik mijn buurman, meneer
Vogelaar, bouwondernemer en wethouder en zelfs locoburgemeester in
de jaren vijftig niet doen, Niet alleen
omdat sportclubs niet over een dergelijke accommodatie beschikten,
maar vooral omdat wethouders tot
de notabelen behoorden.

Liefhebber van een jonge borrel
Wat ik nu schrijf is niet opgediept
uit archieven, slechts uit mijn eigen
geheugen. Zo herinner ik mij het
einde van de jaren vijftig met burgemeester van Berckel. Een liefhebber
van een jonge borrel en een
goede sigaar. Met een hete
aardappel in zijn keel sprak
hij zijn ´onderdanen’ toe.
Diverse lokale leveranciers
probeerden één keer per
jaar, de pet in de hand, hun zuur
verdiende pecunia los te peuteren.
Ik herinner mij tevens het stiekeme
lachen van mensen, wanneer de
dubbele tong weer eens vast liep
tussen zijn tweedelig kunstgebit.

De eerste lokale partijen

Wie dàt
op zijn ramen
plakte
toonde durf

Een geurende sigaar
De oude en vooral vriendelijke
heer Berend Ike herinner ik mij ook
nog goed. Hij was de gemeentesecretaris en woonde in de Voorstraat.
Meestal zag je hem met een heerlijk
geurende sigaar in de linkerhand,
6

De Partij van de Arbeid was lange
tijd belangrijk met wethouder Jaap
Bedijn als boegbeeld. Later opgevolgd door Coby Voorham maar
die werd door de raad naar huis
gestuurd en de partij kwam in een
crisis. Onder leiding van Jan Willem
van Holst werd steun gezocht bij
Groen Links en D66. De Progressieve Combinatie zag in 1998 het
levenslicht.

omdat hij met de vrijgehouden
rechter steeds zijn hoed moest
afnemen als hij een dame tegen
kwam, waarbij hij altijd een beleefde
en heel herkenbare buiging maakte.
Een eveneens indrukwekkende
man was voormalig wethouder Max
Sedelaar. Een beëdigd makelaar, die
op de toen nog zo deftige Quarles
woonde.

De lokale politiek is in de loop der
jaren steeds van samenstelling veranderd. In die periode was er geen
brede christelijke partij, het CDA,
maar nog de individuele confessionele partijen: de KVP, de ARP en
de CHU. Daarnaast deed de Partij
van de Arbeid mee. In die tijd waren
er ook al lokale partijen zoals de
Katholieke Arbeiders Partij, met Jan
van Leeuwen en De Middenstandspartij met Max Sedelaar. Van de
VVD was in Noordwijk toen nauwelijks sprake. Liberale mensen vond je
toen slechts in het betere inkomenssegment. Maar in Noordwijk had
die groep zich lokaal georganiseerd
in Gemeentebelangen. Niemand
minder dan Jonkheer van
Riemsdijk, president-directeur van de Erven Lucas Bols,
was lijsttrekker met - afhankelijk van de verkiezingsuitslag
- een tweede raadslid naast
zich: huisarts Jan van Nes. Ondanks
die kleine fractie was hij vaak dominant aanwezig in de gemeenteraad.

Invloed van Pastoor en Dominee
In de verkiezingsperiode plakte
men de affiches op de ramen van
particuliere woningen waarbij men
dus openlijk kleur moest bekennen. Dat durfde niet iedereen, want
meneer Pastoor en de Dominee
oefenden daar invloed op uit. Soms
zag men op het raam van een arbeiderswoning propaganda voor de

Kernpunten

‘De politiek ging rollend over
straat’

Communistische Partij Nederland.
Wie dat op zijn ramen plakte toonde
durf, want men plaatste zich daardoor negatief in het zonnetje.

Stuivertje wisselen
Enkele jaren geleden had ik een
laatste interview met de kort daarna
overleden ex-wethouder de Geus,
die een groot deel van mijn herinneringen volmondig bevestigde. Hij
was vanaf 1953 raadslid. In die tijd
als lid van de CHU.
De partij had een lijstverbinding
met de toenmalige ARP waarvan
onze buurman, Gerard Vogelaar,
lijsttrekker was. Daarom wisselden
beide heren vanaf de jaren zestig
van zetel in de gemeenteraad en
kregen ze om beurten een plaats
in het college van burgemeester
en wethouders. Of de heren ook
wachtgeld incasseerden zoals dit nu
gebruikelijk is, weet ik niet. Jacques
de Geus zei het tijdens het genoemd
interview zo: “Het had in die tijd de
betekenis van het vervullen van een
opdracht. Wethouder werd je in het
belang van het dorp. De vergoeding

Van links naar rechts: van Nes, Benschop, Mesker, de Geus, van Leeuwen,
Abels, Passchier, den Otter, Vogelaar (locoburgemeester), van Sprang,
Sedelaar, Duindam, Alkemade, de Witt, Greveling, Jhr van Riemsdijk, Faase
die wij toen kregen was 5000 gulden
(dat is omgerekend 2275 euro) per
jaar”. Dat is nu in 2013, exclusief
onkostenvergoeding, ruim € 60.000
per jaar!

Luis in de Pels
In de tijd van de Geus was er net
als nu grote onrust over de bouw
van een zwembad met dezelfde
argumenten bij voor- en tegenstanders als nu op tafel komen. Ook
toen ging het niet alleen over de
kosten van de bouw maar ook discussie over afschrijven en reserveren
voor onderhoud in de toekomst.
In Noordwijk was de PPR onder
leiding van voormalig KVP-er Willem Schelvis de oppositiepartij. De
echte luis in de Pels van de politiek
was in die jaren loodgieter en ras
Noortukker Jan Duindam, in de
volksmond Jan PSP. Zijn Pacifistisch
Socialistische Partij had landelijk
veel kiezers onder studenten, wetenschappers en kunstenaars, als mede

doopsgezinden en andere ‘progressieve christenen’ en vanaf de jaren
80 trok de PSP ook feministen en
homo’s aan. In Noordwijk waren
PSP-ers voornamelijk de
arbeiders.

In die periode veranderde het politieke landschap compleet en voor
goed. De oorspronkelijke redelijke
harmonie maakte plaats voor een
duidelijk conflictmodel. De komst in
1986 en het aanvankelijke succes van
Noordwijks Belang was er mogelijk
de oorzaak van. In Noordwijk werd
besturen een echte politieke strijd.
Persoonlijke aanvallen waren niet
van de lucht. Lokale politieke partijen kwamen en verdwenen weer.
In het Leidsch Dagblad werd regelmatig verslag gedaan van de strijd en
Noordwijk werd berucht als
de gemeente waar ‘de politiek rollend over straat ging’.
Persoonlijke vetes, openlijke
rancuneuze acties, machtsmisbruik en schaamteloze publicaties tekenden de sfeer.

Wethouder werd je
toen in het belang
van het dorp

Plots was er de periode dat Hans Wiegel
en Ed Nijpels als jonge vedetten, de
landelijke VVD in de lift plaatsten.
In Noordwijk had dit zijn effect.
Gemeentebelangen verdween uit
beeld en Leen Korbee en Nico van
Hese namen eerder al als eigentijdse
ondernemers namens de VVD plaats
in de aloude raadszaal. Ted Jansen
werd gelanceerd, werd wethouder, deed veel voor Noordwijk en
verdween als gedeputeerde naar de
Provincie Zuid Holland.

Veranderd landschap
Met de veranderingen in de landelijke politiek veranderde ook in
Noordwijk het politieke landschap.

‘In het belang van het dorp’
Inmiddels lijkt de rust weergekeerd. Een nieuwe generatie is op het
pluche neergestreken. Maar politiek
is en blijft een dynamisch wereld.
Hopelijk zoekt men het de komende
jaren slechts in de totstandkoming
van mooie dingen en niet in een persoonlijke strijd. Terug naar de goede
oude tijd van Jacques de Geus die
zei: “Het had in onze tijd de betekenis
van het vervullen van een opdracht.
Wethouder word je in het belang van
het dorp”. Zou zo mooi zijn!
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De Offemweg
een weg
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Tekst: Kees Verweij Fotografie: collectie Kees Verweij

De geschiedenis
gaat meer dan
2000 jaar terug

Zowel nu als vroeger is er in en
rond de Offemweg behoorlijk wat
te doen geweest. De geschiedenis
gaat zeker tot de Romeinse tijd
terug. Dit laatste hebben we
kunnen vaststellen dankzij een
archeologisch onderzoek uit 1995.
Aanleiding hiertoe was het plan om
achter de huidige schietbaan van
de St. Jorisdoelen een aantal villa’s
te bouwen. Vermoed werd, dat in
de ondergrond wel eens de nodige
archeologische gegevens boven
water zouden kunnen komen en dit
bleek inderdaad het geval te zijn.

Opgravingen in 1995
8

met lange historie

Een Romeinse nederzetting op de
strandwal
Het onderzoek werd uitgevoerd
door een team van deskundigen en
studenten van de Vrije Universiteit
van Amsterdam. Men ontdekte een
kleine vroeg- Romeinse nederzetting
van rond het begin van onze jaartelling. Het bleek te gaan om enkele bescheiden boerderijen, die aan de hand
van bepaalde verkleuringen in de ondergrond getraceerd konden worden.
Verder werden er enkele waterputten
gevonden en tal van kleinere vondsten, zoals scherven van vaatwerk en
dakpannen, enkele munten, etensresten e.d. In elk geval genoeg materiaal
om zich een beeld te kunnen vormen
van de bewoners rond de huidige Offemweg. De bewoners vormden een
bescheiden agrarische nederzetting,
waar men een soort gemengd bedrijf
uitoefende.
Op de strandwal, waarop ook de
huidige Offemweg is gelegen, was het
tamelijk droog en konden gewassen worden geteeld. Meer naar het
oosten kwam men in de lager gelegen
strandvlakte terecht, die drassig was
en bijna uitsluitend voor veeteelt
geschikt was. Aan de hand van de
vondsten kon ondermeer worden afgeleid, dat deze bewoners regelmatig
contact hadden met de Romeinen, die
over de Rijn bij Valkenburg gelegerd
waren en wellicht de nodige producten leverden.

De lieve jeugd klom
telkens over de muur
om in het bos
te kunnen spelen
‘Offem’ is afgeleid van ‘Hoffenne’ , beboste veengrond aan de ondiepe Rijn

Relatie met het landgoed Offem
De naam Offemweg dankt deze
aan het Landgoed Offem, dat aan de
oostzijde van de Offemweg is gelegen. Omstreeks de 14e eeuw blijkt
dit landgoed al in de geschriften
genoemd te worden, maar tastbare
gegevens kennen we pas vanaf het
begin de 17e eeuw, toen er sprake
was van de bouw van een versterkt
huis, dat overigens later nog vele
malen verbouwd en uitgebreid

Doelengebouw rond 1890

zou worden. De meest ingrijpende
verbouwing vond in 1750 plaats op last
van Theodora Odilia Doys. In de 19e
eeuw kwam het huis Offem in handen
van Frederik Albert Govert, graaf van
Limburg Stirum, die het geheel liet
afbreken en op wat kleinere schaal
een nieuw huis liet bouwen. Dit huis
werd rond 1953 afgebroken, nadat
het tijdens de Duitse bezetting danig
geruïneerd was. Er verscheen een ruim
landhuis, dat thans nog min of meer
in dezelfde staat bewoond wordt door
de huidige graaf Leopold Van Limburg
Stirum.
De Offemweg vormde de grens van
het landgoed Offem en liep parallel
met de Voorstraat. Aan de Voorstraat
lagen verschillende grote huizen, die
aan de achterzijde uitliepen op deze
Offemweg.
In de zestiger jaren werd tussen de
Offemweg en het landgoed Offem de
Nieuwe Offemweg aangelegd, die een

nieuwe verbinding vormde tussen
de Herenweg vanuit Katwijk naar de
Gooweg, die in de richting van Noordwijkerhout loopt. Vroeger liep al het
verkeer over de Voorstraat, die voor
dit doel veel te nauw was.

Schutterij St. Jorisdoelen
De Offemweg dankt verder zijn
bekendheid aan de vestiging van de
schutterij St. Joris, een eerbiedwaardige instelling, die uit de late middeleeuwen stamt, toen men ook in
Noordwijk voor de veiligheid in zeer
belangrijke mate was aangewezen op
deze wakkere schutters. Al sinds lange
tijd wordt deze taak vervuld door leger
en politie, zodat deze schutterij zijn
directe functie heeft verloren. Niettemin wordt tot op de dag van vandaag
het schieten met de kruisboog nog
steeds beoefend door de leden van
het St. Jorisgilde. Vanuit de Offemweg heeft men een mooi uitzicht op

de schietbaan met de hoge paal. Het
aangrenzende Doelengebouw bevat tal
van belangwekkende historische voorwerpen, zoals de blazoenborden van
verschillende Rederijkerkamers, die in
voorbije eeuwen hier hun bijeenkomsten hadden.

Het landhuis Klein Offem
Naast het terrein van de St. Jorisdoelen ligt wat verscholen het statige huis
“Klein Offem”. Dit grote huis dateert

➤

Landhuis Klein Offem
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Vanuit het soephuis werd voor armen
en behoeftigen soep verstrekt
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➤ al uit de 18e eeuw, maar werd daarna
verschillende malen verbouwd.
In 1855 ging dit landhuis over in
handen van Frederik Albert Govert,
graaf van Limburg Stirum. Hierna
kreeg dit landhuis zijn huidige aanzien
in de vorm van een nieuwe gevel in de
neoclassicistische stijl. Tevens kreeg
het verfraaide landhuis de naam “Klein
Offem”. Een aantal jaren geleden
woonde hier de Graaf van Lynden, een
voormalige hoge officier bij de Marine.
Toen hij op hoge leeftijd kwam te overlijden kwam dit pand in handen van
het aannemersbedrijf Van der Wiel, die
van dit pand een hotel wil maken met
als speciale doelgroep kunstenaars, die
hier in alle rust hun kunstenaarsschap
kunnen uitoefenen.

Het Lijsterpad, een gedeelte van de
oude toegangsweg naar “Offem”
Even verder staan we op de kruising
met de Zwanensteeg en het Lijsterpad.
Op deze kruising bevond zich voor de
zestiger jaren, toen de Nieuwe Offemweg nog niet gerealiseerd was, het
toegangshek naar het landgoed Offem.
Op oudere afbeeldingen is nog duidelijk een gedeelte van de portierswoning
aan de rechterzijde te zien.

Bij de Zuidmolen behorende
molenaarshuisje
Florapark
anno
1898

De Florahof, van bloemententoonstelling,
proeftuin naar woonwijk
Voorbij deze kruising bevindt zich nu een bescheiden nieuwbouwwijk, de
Florahof genaamd. Deze wijk is vooral de laatste jaren in beeld gekomen
dankzij de jaarlijkse pompoenenmarkt, die hier in de maand september
georganiseerd wordt. Voordat deze wijk hier werd gerealiseerd lagen hier
de proeftuinen van het bollenbedrijf Konijnenburg & Mark. Eveneens
was hier later het kantoor van deze firma gevestigd, dat er van buiten
fraai uitzag met z’n mooie vijverpartij. Dit alles verdween toen in de
tachtiger jaren dit bedrijf, zoals zovele andere bollenbedrijven, ophield
te bestaan. Dit gold in de Offemweg ook voor de bollenfirma’s van van
Zuylen, van Bohemen en van der Meer.. Tegen het einde van de 19e eeuw
werden hier de eerste twee bloembollententoonstellingen gehouden,
die door de Noordwijkse afdeling van Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur. werden georganiseerd. De derde tentoonstelling
was groter van opzet en werd in 1932 georganiseerd op het landgoed
Offem ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze vereniging.
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De Bunker met glijbaan verdween in 1960
en op donderdag rijst- en vermicellisoep. Deze soepuitdeling stopte
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hierna werden tot 1990 jaarlijks
krentenbroden uitgedeeld aan “behoeftige Noordwijkers”.Op de gevel
van het soephuis staat nog steeds
de naam van de stichting vermeld,
die verantwoordelijk was voor de
voedselverspreiding. .

De Speeltuin
De Van Limburg Stirum – Gevers Stichting

Toegangspoort: Ingang Offem vanuit het Lijsterpad

De Zuidmolen

Een stukje verder staat aan de linkerkant het zogenaamde “Soephuis”. Ter
gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk
vatten mr. F.A.G. graaf van Limburg
Stirum en zijn vrouw jonkvrouw
Susanna Geertruida Françoise Gevers
het plan op om voor arme en behoeftige mensen porties soep te verstrekken.
Daartoe werd een speciaal “soephuis”
gebouwd, dat in 1891 gereed kwam. Er
werd twee maal in de week soep verstrekt gedurende de wintermaanden. ‘s
Maandags werd erwtensoep uitgedeeld

Het “Soephuis” aan de Offemweg

Uitje voor de scouts in de speeltuin
ge glijbaan van 25 meter lang, die vanaf
het bunkerdak naar beneden liep. Verder
kwam er een elektrische zweefmolen,
een rolschaatsbaan van 100
meter lang en 4 meter breed
en een zandbak van 120 m2.
Daarnaast verschenen de wat
meer gebruikelijke attributen
als schommels, evenwichtspalen e.d. Kortom een prachtig
geheel, waarvan ik indertijd ook dankbaar gebruik heb gemaakt.
Helaas was deze voorziening maar een
kort leven beschoren, want vanwege de
aanleg van de Nieuwe Offemweg moest
deze speeltuin in 1960 al verdwijnen.
Tevens verdween ook de grote bunker.
Dit viel overigens niet mee, want er
moest heel wat aan te pas komen om
deze enorme betonnen kolos uit de weg
te ruimen.

Een speeltuin
met een glijbaan
van wel
25 meter lang

Een bijzondere attractie,
die helaas maar korte tijd
heeft bestaan, was de speeltuin aan de Offemweg. Deze
speeltuin werd aangelegd
naast een grote telefoonbunker uit de Tweede Wereldoorlog op
het terrein van het landgoed Offem.
Voor de ontwikkeling en de aanleg
van deze speeltuin was in 1955 een
speciale speeltuinvereniging opgericht met het doel zowel in Noordwijk Binnen als in Noordwijk aan
Zee een speeltuin op te zetten.
De speeltuin aan de Offemweg
kon al in het volgende jaar worden
opgeleverd. Er lag een prachtige lan-

Tot slot kan niet onvermeld
blijven, dat de Offemweg ook een
heuse molen rijk was. Volgens de
betreffende archiefstukken stond
deze molen, ook wel “Zuidmolen”
genoemd, tot 1574 op een verhoogd
gedeelte aan het einde van de
Zwanensteeg nabij de kruising
met de Offemweg/Lijsterpad. Het
verhaal gaat dat de grootmoeder
van Rembrandt van Rijn, de
beroemde schilder, deze molen
van de Noordwijkse ambachtsheer
Janus Dousa kocht voor een bedrag
van f 1600,-- en hem daarna liet
overbrengen naar Leiden. In 1645
werd deze molen weer verplaatst
naar de zuidzijde van de toenmalige
Witte Poort en werd uiteindelijk in
1730 afgebroken.
Hoewel de Offemweg nog steeds
wat in de schaduw ligt van de
Voorstraat blijkt uit dit artikel dat
de Offemweg vroeger de nodige
bedrijvigheid te zien gaf. Het is geen
uitputtende lijst geworden, maar er
is wel aangetoond, dat het gebied
veel historie kent en ook nu nog een
levendig onderdeel vormt binnen
onze plaatselijke gemeenschap.
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Vervolg van de bewonersraadpleging

Tekst: Paul de Vreede
Fotografie: Huig van Duijn
en Buro Binnen

In 2012 heeft onze vereniging een bewonersraadpleging
gehouden onder alle bewoners in de kern d.m.v. een
enquête met daaropvolgende discussieavonden.
De conclusies zijn samengevat in een 100-puntenplan,
dat is aangeboden aan de gemeente. Het complete
overzicht staat op de website onder ‘Ruimtelijke Ordening’.
Het 100
puntenplan
wordt
doorgenomen.

Verbeteringen in de kern
van Noordwijk Binnen

Parkeren aan Offemweg of Zwanensteeg
zorgt voor menig parkeer-knelpunt

Handhaving kan een
boete opleveren

Vruchtbaar overleg tussen gemeente en bestuur
Het afgelopen jaar zijn die punten onderwerp van uitvoerig
overleg geweest met wethouder Vroom, de wijkcoördinator
Hans van Deuren en daarnaast met ambtenaren van de
diverse afdelingen, die gaan over groen, verkeer, openbare
ruimte etc. Het overleg was open en vruchtbaar: Herkenbaar
gemeentelijk beleid om doelgericht de inspraak en
samenwerking met bewoners en wijkverenigingen te vergroten.
Afspraken zijn inmiddels gemaakt o.a. over groenvoorziening,
hondenpoepbestrijding, markten in de kern en betere bestrating.

Wisselende resultaten
Dat niet alle wensen van bewoners kunnen worden
gehonoreerd mag duidelijk zijn. In een bestaande oude kern is de
bewegingsvrijheid beperkt en vaak brengt het belang van bijv.
een levendige winkelstand weer nadelen met zich mee zoals
veel vrachtverkeer en parkeeroverlast. Met deze balans zullen
we moeten leven, maar wel proberen we sterk te sturen op
uitwassen. Hieronder zijn nogmaals de belangrijkste aspecten
uit de bewonersraadpleging neergezet tegen de actualiteit van
dorpsontwikkeling, politiek en economische ontwikkeling
12

Woonzorgcentrum Jeroen en de
Digros-garage bieden enig soelaas

Uitbreiding van de winkelstand en de weekmarkt zal
de overlast doen toenioemen

1. Parkeerdruk wordt niet opgelost

2. Vrachtverkeer niet weg te denken uit de kern

• De politiek heeft dit jaar nieuw parkeerbeleid
vastgesteld: betaald parkeren in combinatie met een
vrij-parkeren kaart van drie uur voor Noordwijkers.
Dit vergemakkelijkt het winkelen in de Kerkstraat.
• De parkeerdruk in de woonstraten vermindert
niet, integendeel! Ondanks recente aanpassingen blijft
Vreewijk een knelpunt.
• Als een olievlek zal in de omliggende straten, zoals
bijv. de Offemweg, de druk blijven toenemen. Bij
herontwikkeling van het Hof van Holland komt daar
de Zwanensteeg bij.
• Bij de start van een nieuwe super op het ‘Hoogvliet’terrein zal daar de congestie toenemen, mede omdat
de parkeervoorraad bij de passage aldaar verdwijnt.
• Positief is te vermelden, dat na overleg het
Woonzorgcentrum Jeroen de gelegenheid biedt aan
omwonenden om te parkeren op haar terrein. Wat zou
helpen, is als medewerkers op het Gemeentehuis met
de fiets komen of elders parkeren. Want er is nog een
grote parkeer-voorraad in de Digros-garage.

• De DOD is voorstander van concentratie
van het vrachtverkeer op de bestaande routes
via Zeestraat, Raadhuisstraat en Heilige
Geestweg. Dit is nog onderwerp van discussie
in het nieuwe Verkeerscirculatieplan, dat nu na
de inspraakrondes klaar ligt om aan de raad te
worden voorgelegd.
• De genoemde concentratie zal de overlast
doen toenemen bij verdere toename van het
winkelbestand. Dat is de prijs die onlosmakelijk
verbonden is aan een hoogwaardig
winkelcentrum om de hoek. Een levendige
weekmarkt op het Kloosterplein, met als enige
toegang de van Limburg Stirumstraat, zal dat
niet minder maken.
• De pijn is alleen te beperken door
gelimiteerde laad- en lostijden en een
betere grotere laad-en loszone in bijv.
de Raadhuisstraat. En beter toezicht en
handhaving.

Verkeersveiligheid blijft een heikel punt

3. Gevoel van onveiligheid moeilijk weg te nemen
• Met (te) smalle straten, veel fietsverkeer, schoolgaande
kinderen en de ‘onvermijdbare’ auto die nodig is voor het
boodschappen doen, blijft het oppassen. Soms uit nood
pakt de fietser de stoep, tot ongenoegen van de wandelaars.
• De gehele kern is een 30-km zone, zonder
voorrangskruisingen en zebra’s, want dat is
overheidsbeleid. Dit zou (volgens de ongevallenstatistieken)
veiligheid moeten bieden, maar zonder handhaving en
aangepast verkeersgedrag is dat een utopie.
• In het overleg over het nieuwe verkeerscirculatieplan
wordt gekeken of de Raadhuisstraat aangepast kan worden
en fietsvriendelijker kan worden gemaakt. Ook de beperkte
stallingsmogelijkheden voor fietsen is een aandachtspunt.

➤
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Het fraaie beeld zoals we dat kennen van
Voorstraat en Lindenplein, zal worden uitgebreid
naar alle straten in de oude kern

Noordwijk Binnen marketing

is nu
✓ DenogWilhelminastraat
een stijl-allegaartje

Meer klein
onderhoud

➤

Stoeptegels tegen overlast

4. Een betere woonomgeving

5. Meer (culturele) levendigheid

Met de gemeente zijn gerichte
maatregelen afgesproken met
betrekking tot een aantal hete
hangijzers:
• actie met stoeptegels tegen
overlast hondenpoep
• minder overlast van luis door
frequenter onderhoud
• meer monitoring en reiniging
ter voorkoming zwerfvuil
• stoepen en straten beter
begaanbaar door meer
klein onderhoud
• Groen van o.a. Hekelhof
wordt begin 2014 opgeknapt

Wonen in Noordwijk Binnen wordt als zeer
plezierig ervaren, maar het ontbreekt nog aan
de levendigheid van terrasjes, cafés, boetiekjes
en culturele activiteiten. Zeker ’s avonds,
want dan is het ‘een dooie boel!’. Er staan wat
zaken in de steigers, maar er is nog een lange
weg te gaan om te gaan lijken op Haarlem in
’t klein (als we dat zouden willen!?).
De DOD is voorstander van het
nadrukkelijk meer op de kaart zetten van
Noordwijk Binnen en agenderen van het
culturele aanbod: een soort NoordwijkBinnen Marketing met een complete agenda
met alle activiteiten in de kerken, winkels en
op straat.

uitstraling ook voor
✓ Rustieke
het Kerkhofpad

?

Grand Café Digros,
komt het er ooit
vindt dan plaats
✓ Aanpassing
als renovatie nodig is

6. Uitstraling Oude Kern
wordt uitgebreid

?

Gezellige
winkelstraat

Word lid en steun
het dorpsgezicht van
Noordwijk-Binnen

Voor slechts € 15.- per jaar steunt u
de “Vereniging De Oude Dorpskern” en
helpt u het dorpsgezicht te behouden
en de leefbaarheid te versterken.
Geef u op per e-mail aan
ledenadministratie@deoudedorpskern.nl
of ga naar de website
www.deoudedorpskern.nl
en vul daar het inschrijfformulier in.
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beeld en tekst
✓ Meer
met littéraire ap

?

Waar blijven de markten/
tentoonstellingen: ?

De uitstraling van het Lindenplein toegepast op de overige pleinen zal zorgen voor een stijlvolle dorpskern

(op termijn)
✓ Weekmarkt
naar Kloosterplein

van Holland
✓ Hof
gaat weer open

• Het fraaie beeld van
lindenbomen, oude lantaarns,
stenen straatwerk en rustieke
betonnen paaltjes, zoals we
dat kennen van Voorstraat en
Lindenplein, zal worden uitgebreid
naar alle straten in de oude kern.
Dat is door de gemeente vastgelegd
in een verordening, de ‘UVOR’.
Voor meer informatie, zie de
gemeentelijke website.
• De uitbreiding geldt ook voor
bijv. Vreewijk en het Kerkhofpad.
• Dit wordt wel een zaak
van lange adem. De straten
worden aangepakt als ze toe
zijn aan een renovatie, zoals bij
rioleringswerkzaamheden.
• De DOD zal bij de gemeente
de vinger aan de pols houden t.a.v.
planning en prioriteiten

7. Een mooie kern staat of valt met haar pleinen
We blijven het meest gecharmeerd van het
Lindenplein en zouden die uitstraling graag
terugzien ook op de andere pleinen, zodat er
ook meer stedenbouwkundig verband gaat
ontstaan.

Jeroensplein

De inrichting van het Jeroensplein
en omliggende straten staat weer in de
belangstelling bij de inspraakrondes voor
het komende nieuwe verkeerscirculatieplan.
Aanbevelingen zijn om de kruising breder en
veiliger te maken voor fietsers en voetgangers
met een veiliger oversteekplaats; de weg voor
het gemeentehuis zou wel weer open kunnen.
‘Helaas’ moeten dan de palen het ontgelden.

Dit zou een mooie aanleiding kunnen zijn om
het plein een fraaier aanzien te geven. Discussie
met gemeente en stakeholders staat op de rit.

Kloosterplein

Samen met Platform Kerkstraat (eigenaren
en winkeliers) wordt met de gemeente
overleg gevoerd over een upgrade van het
Kloosterplein. Als toekomstige thuisbasis van
de weekmarkt en belangrijk gezichtsbepalend
‘achterbalkon’ van de Kerkstraat moet de
ambiance en uitstraling op een hoger niveau
getild worden. Een verdere wens is de
aansluiting via de tuin van de R.K. Jeroen met
het Verkadeplein, zodat alle pleinen met elkaar
verbonden worden.
15
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treden
naar
de top,
vereeuwigd

Hans is net
een
pitbull
Door deze niet aflatende persoonlijke inzet
van Hans van den Berg is het boek al een succes
voordat het is gedrukt. Op alle gelegenheden waar
Hans de afgelopen maanden aanwezig was, speurden zijn ogen in het rond, op zoek naar mensen
die het boek nog niet hadden besteld. Niemand
ontsnapte aan zijn aandacht en je kon pas het pand
verlaten als hij je naam op zijn torenboeklijst had
genoteerd.

Paul Jochemsz schrijft boek over Jeroenstoren
Na alle ontwikkelingen van de laatste jaren
rond de toren van de Oude Jeroenskerk kon een
boek over de geschiedenis en het weer beklimbaar maken van de toren niet uitblijven. In Paul
Jochemsz, vond Hans van den Berg een bekwame
chroniqueur met ervaring in het schrijven van
gedenkboeken. Paul is een goede bekende van hem
uit Voorhout die het zeer geprezen boek t.g.v. het
75-jarig bestaan van de voetbalclub Foreholte uit
Voorhout schreef en samenstelde.
Tijdens een gesprek vertelt Paul over de contacten met Hans, de aanleiding tot het schrijven
van het boek, de gebruikte bronnen, de gevolgde
werkwijze en de voorlopige hoofdstukindeling.

Waarom een boek over de Jeroenstoren?

Op het moment dat u dit leest, zijn bij de voorintekening
alle 1.000 exemplaren van het boek over de
Jeroenstoren al verkocht. Paul Jochemsz, schrijver/
samensteller van het boek, prijst in dat verband de drive
van Hans van den Berg: “Hij is net een pitbull; als hij zijn
tanden ergens heeft ingezet laat hij niet meer los".
16
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Tekst: Helmus Wildeman Foto’s: Monica Stuurop, Art Noordwijk

Aanleiding tot het maken van een boek over de
toren, en met name het weer toegankelijk maken
ervan, is dat er vanaf de start van dit project zoveel
is gebeurd, dat het jammer zou zijn om dat niet
officieel vast te leggen. Maar de toren bestaat natuurlijk al veel langer, nl. zo’n 800 jaar, en over het
ontstaan en het gebruik van de toren in al die jaren
valt ook heel veel te vertellen.
De vraag die zich vervolgens aandient is: ‘Hoe
moet het boek eruit zien? Wat moet er wel in en
wat niet en in welke stijl moet het worden geschreven?’ In ieder geval moeten er veel foto’s in. Paul
Jochemsz is daarom begonnen met het in kaart
brengen van de waarschijnlijke afnemers van het
boek: betrokkenen bij het project zoals de gidsengroep, hun familie en kennissen, Noordwijkers, die
alles wat over Noordwijk wordt geschreven in huis
willen hebben en natuurlijk de mensen die de toren beklimmen en daarvan een leuke herinnering

willen meenemen. “Nou dan kom je, zelfs in deze
crisistijd, al gauw op enige honderden exemplaren, praktisch afgerond op 1.000.”

“Ik ben maar een eenvoudige
Voorhoutse gymnastiekleraar”
Uit al de mensen die aan het project ‘Torenbeklimming’ hebben meegewerkt en dat nog doen,
is een redactiegroep gevormd die Jochemsz nadrukkelijk terzijde staan en moet voorzien van de
nodige munitie. Paul: “Ik ben maar een eenvoudige Voorhoutse gymnastiekleraar die toevallig
aardig kan schrijven, maar ik ben
natuurlijk een relatieve buitenstaander”. Inmiddels is Paul al wel
talloze malen op de toren geweest
en beleeft hij de rondleiding door
de toren elke keer weer als een kennisverrijkende
ervaring. In Voorhout is Paul voorzitter van de
Stichting Boerhaavehuis en van de Oranjevereniging, waaruit mag blijken dat hij een actief
persoon is in de samenleving en niet alleen in
Voorhout.
Opvallend is dat Hans van den Berg geen deel
uitmaakt van de redactiegroep. “Dat wilde Hans
zelf beslist niet omdat hij geen zwaar stempel op
de inhoud wilde drukken”.

Hoog van de toren geblazen: iedereen vereeuwigd voor het boek

Een tipje van de sluier
Van een boek dat nog moet verschijnen, moet je
niet al te veel van de inhoud prijsgeven, maar anderszins moeten potentiële kopers toch een beetje
warm worden gemaakt voor de aanschaf ervan.
“In ieder geval wordt het geen klassiek geschiedenisboek”, zegt Paul Jochemsz. “Natuurlijk
moet wel alle informatie kloppen, maar het
wordt zeker geen droge opsomming van feiten.
De stijl is gezellig verhalend met soms een ‘nieuw’
woord ertussendoor.
Het boek bevat achtereenvolgens hoofdstukken
over de geschiedenis van Noordwijk en Jeroen, de
bouwgeschiedenis van de toren, het gebruik van
de toren door de eeuwen heen, de klokken van de
toren en als afsluiting het torenklimproject vanaf
2008 tot heden. Alle hoofdstukken zijn rijkelijk
geïllustreerd, waardoor het ook een prachtig doorbladerboek wordt. En dat voor een prijs van € 15,-.
Het is bijna te geef!”.

De stijl van het
boek wordt ' gezellig
verhalend'

‘De boekgroep’
De leden van de redactiegroep zijn Angelique
Heus, Jack Stuifbergen, Martien Heus, Hans van
Dijk en Erik Diepstraten. “Ieder van hen brengt
zijn/haar specifieke kennis in en tijdens de redactievergaderingen vullen ze elkaar ook nog eens
aan”, zegt Paul Jochemsz . “Daarnaast zijn Michel
van Dam en Kees Verweij van belang vanuit
hun historische kennis van Noordwijk en Erik
Diepstraten vormt het taalkundig geweten van de
groep. Het is mijn taak om lijn te brengen in het
boek, zeg maar er een samenhangend geheel van
te maken”, zegt de auteur.
“Dat betekent dat er een goede balans moet
worden gevonden tussen de redactie, foto’s en
de aandacht voor vrijwilligers en torengidsen. En
hoe komen de sponsoren aan bod en hoe vermelden we de voorintekenaars?”

Redactievergadering met linksom Erik Diepstraten, Angelique Heus,
Hans van Dijk, Martien Heus, Jack Stuifbergen en Paul Jochemsz
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Samenvatting van de voordracht

tijdens de najaarslezing van Harrie
Salman op 8 november 2013

en de relatie tot het hof

Het zegel van Gerard van Velsen

Tekst en afbeeldingen: Harrie Salman

Grafzerk Jan van de Boekhorst en
zijn vrouw in de Oude Jeroenskerk

Het ontstaan van de adel

Wapen van
Holland

Wapen van
Noordwijk

De adel is door de eeuwen
heen duidelijk aanwezig
geweest in Noordwijk, als heer
van Noordwijk en later omdat
het hier zo goed wonen was.
Allereerst moet de vraag
worden gesteld hoe de
adel is ontstaan. De Hollandse adel
heeft zijn wortels deels in de Friese
grootgrondbezitters, die hier woonden
voordat hun gebied in 719 werd veroverd
door de Franken. Deze brachten hun eigen
adel mee, die werd beloond met stukken van
het veroverde gebied. Er ontstond ook een
nieuwe adel omdat het proces van het geven
van land en van hele dorpen aan mensen die
zich in de oorlog, in de hofhouding en in het
bestuur verdienstelijk maakten, doorging.

Taken van de dorpsheren
De dorpsheren die in de loop van de tijd
werden aangesteld, hadden verschillende
taken. Zij voerden de voorschriften van
de graaf uit en organiseerden het lokale
bestuur, de openbare orde, de
rechtspraak, de belastingheffing
en de dienstplicht van hun
onderdanen. Elke dorpsheer
moest met een bepaald aantal
inwoners ten strijde trekken. Dit was aan een
maximale duur van 40 dagen gebonden. In
de eerste eeuwen hebben Noordwijkers bij
alle oorlogen van de graven meegevochten.
Toen Holland onderdeel werd van grotere

Janus Dousa en familie (Museum De Lakenhal)
eenheden hielden zulke expedities op. Het
krijgsveld was te ver weg en de graaf ontving
nu een afkoopsom, zodat hij huurlingen
in dienst kon nemen. Rond 1270 werd het
grafelijke hof in Den Haag gevestigd. Daarna
was de hoofdzetel van het hof in Bergen
(Henegouwen), Dijon (Bourgondië) en nog
later in Brussel en Mechelen.

Heren van Noordwijk
In de voordracht is de schijnwerper op
meerdere heren van Noordwijk gezet.
Gerard van Velsen, heer van Noordwijk en
Beverwijk, was in 1296 de moordenaar van
graaf Floris V. Zijn stenen woning naast
de Oude Jeroenskerk
(richting Lindenplein)
werd gesloopt. Jan van
Beaumont, een familielid
van de nieuwe graaf uit
Henegouwen, werd nu dorpsheer.
Hij was vaak stadhouder van de graaf. In
1322 liet hij tussen het huidige gemeentehuis
en het verlengde van de Wilhelminastraat
een eigen huis bouwen.

Elke dorpsheer moest met
een bepaald aantal inwoners
ten strijde trekken
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Uit de familie van de Boekhorst, een
zijtak van het geslacht van de heren van
Noordwijk, kwam in 1439 een nieuwe heer
van Noordwijk voort: ridder Jan van de
Boekhorst, lid van de grafelijke adviesraad in
Den Haag en hoogheemraad van Rijnland.
Hij woonde in de Lindenhof. Toen zijn
zoon en opvolger Jan in 1502 zonder wettige
nakomelingen stierf, werd een kleinzoon
van zijn zus dorpsheer. Dit was de 7-jarige
Jan van der Does. Hij werd opgevolgd door
zijn zoon en naamgenoot, beter bekend als
Janus Douza (1545-1604).

Janus Douza
Douza werd op 21-jarige leeftijd officieel
heer van Noordwijk. Hij bewoonde een huis
dat op de plaats van de huidige RK pastorie
stond. Toen de geuzen in 1571 Katwijk
binnenvielen, voelde hij zich in Noordwijk
niet meer veilig en vertrok hij naar Leiden.
Daar speelde hij een belangrijke militaire
rol tijdens het beleg van Leiden (1573-1574).
Na Leidens ontzet werd hij belast met de
opbouw van de universiteit. Al in 1572 was
hij als gezant van Willem van Oranje naar
Londen gereisd en nadat deze was vermoord
ging hij opnieuw met een belangrijke missie
naar Londen. In 1591 verhuisde hij naar Den
Haag, toen hij lid werd van de Hoge Raad
van Holland. In Noordwijk kwam hij nog
maar eenmaal per jaar. In zijn afwezigheid
gingen de Noordwijkse gezworenen
(wethouders) feitelijk hun eigen gang, zeer
tot ongenoegen van de dorpsheer.

Janus Dousa gouverneur
van Leiden

Bloeitijd van de adel
De bloeitijd van de Noordwijkse adel
ligt in de eerste helft van de 17e eeuw. In
veertien huizen woonden in 1623 in totaal
57 edelen (4% van de bevolking in
Noordwijk-Binnen). Het waren
heren van Offem en aanverwante
families, heren van de Boekhorst in
Noordwijkerhout en Dever in Lisse,
maar ook andere families. NoordwijkBinnen was met zijn 1500 inwoners een van
de grootste dorpen van Holland en bood
een milieu van wooncomfort, tolerantie en
cultuur waarin zij zich thuis voelden.

Met 1500 inwoners
was Noordwijk-Binnen
een van de grootste
dorpen van Holland

Landgoed Offem en van Limburg Stirum
Tussen 1640 en 1669 was Wigbold van der
Does, een kleinzoon van Douza, heer van
Noordwijk In 1660 kocht hij ook Offem, met
het landhuis, dat daar in 1607 is gebouwd.
Hij bezat al het huis Voorstraat 23-25.
Wigbold was een militair, en gouverneur van
de vesting Sluis. Een van zijn nakomelingen,
de dorpsheer Wigbold III van der Does
heeft het gebracht tot voorzitter van de
Staten van Holland. Omdat hij geen zoon
had, werd zijn broer Gerlach in 1787 heer
van Noordwijk, en toen deze in 1810 stierf
gingen de rechten over op de echtgenoot
van een dochter van Wigbold III. Dit was
Leopold graaf van Limburg Stirum (lid
van het Driemanschap). De heerlijkheid
Noordwijk kwam na het einde van de Franse
Tijd in 1813 aan zijn zoon Wigbold van
Limburg Stirum.

Wigbold van
der Does
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Tekst en afbeeldingen:

Prins Willem landt in Scheveningen.

Het jaar 1813 markeert het herstel van
de onafhankelijkheid van ons land en
de terugkeer van Oranje. De bevrijding
van Nederland is niet vanzelf gegaan.
Napoleon wilde ons land
slechts opgeven “dan na het aan
alle ijselijkheden van uitputting,
uitplundering, brand en moord,
en overstrooming der golven prijs
gegeven te hebben. Laat men in
Holland overtuigd zijn dat ik het land,
liever dan het af te staan, aan den
oceaan teruggeef.” Dat is allemaal
niet gebeurd. Direct na de val van
Napoleon nam het driemanschap
Van Hoogendorp, Van der Duijn van
Maasdam en Van Limburg Stirum
op 21 november 1813 het roer over.

Met Gouverneur van Limburg
Stirum naar “Oranje Boven”
In Den Haag werd Van Limburg
Stirum benoemd tot gouverneur en
mobiliseerde de in
het geheim opgezette
vrijwilligerskorpsen
om de orde te
bewaren. Tevens
dwong hij de
regenten, die weinig op hadden met
vernieuwing van het bestuur, voor
Oranje te kiezen. Overal in de stad
werd de beroemde “Oranje Boven –
Proclamatie” voorgelezen.

Overal werd de
beroemde "Oranje
Boven"-proclamatie
voorgelezen
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200
jaar
Koninkrijk der
Nederlanden
De prins onderwerpt zich aan de
grondwet
Op 30 november 1813 landt de
prins van Oranje in Scheveningen.
De stemming van het volk was
van een “Onbeschrijflijke vreugde.
Eene schaterende menigte, die zich
golvend voortstuwde, liet geen plekje
ledig op de straten om maar een
glimp op te vangen van de ‘glimlach
van den geliefde’. In de Proclamatie
van 2 december 1813 sprak de prins
geroerd: “Onuitsprekelyk waren mijne
aandoeningen by de intrede van heden
deze Hoofdstad. Teruggegeven aan het
Volk, dat ik nimmer opgehouden heb
te beminnen, zag ik my na Negentien
Jaren als een Vader in het midden
van zyn huisgezin.”1) Opmerkelijk
was dat de nieuwe vorst bereid

Kernpunten

Van nachtwakerstaat
tot participatiedemocratie:
1813-2013

Drs. Jan Pieter J. Lokker, Burgemeester van Noordwijk.

was zich te onderwerpen aan de
grondwet: “Welaan dan, Ik zal myne
Bedenkingen aan Uwe wenschen
opofferen, ik aanvaarde wat Nederland
my aanbiedt, maar ik aanvaarde het
ook alleen onder waarborging van
eener wyze Constitutie, welke Uwe
Vryheid tegen volgende mogelyke
misbruiken verzekert.”

Nachtwakerstaat
Van Hoogendorp heeft, als
belangrijkste architect van de
nieuwe grondwet, de vorstelijke
soevereiniteit weliswaar aardig
weten in te dammen, maar de
invloed van het volk nauwelijks
vergroot. Nederland bleef een
nachtwakerstaat, waarin de taak
van de overheid zich beperkte

Het driemanschap Van
Hoogendorp, Van der Duijn
van Maasdam en Van Limburg
Stirum nam op 21 november 1813
het roer over.
tot het garanderen van vrede en
veiligheid. Verder bemoeide zij zich
weinig met het wel en wee van haar
inwoners.

Gemengde gevoelens over de
afscheiding van België
Twee jaar later werd tijdens
het Congres van Wenen bepaald
dat Nederland en België verenigd
zouden worden. Op 21 september
1815 werd Willem I in Brussel
ingehuldigd als koning. De
culturele en mentale verschillen
tussen de beide landsdelen waren
echter te groot en de zuidelijke
provincies kwamen in opstand.
Op 4 oktober 1830 werd een
voorlopige Belgische regering
uitgeroepen. Minder dan een jaar
later viel Willem met een leger
België binnen. In deze Tiendaagse
Veldtocht werd weliswaar het

Belgische leger onschadelijk
gemaakt, maar toen Frankrijk
dreigde in te grijpen, trok de koning
ijlings zijn leger terug. Weinig
mensen treurden om de afscheiding
van België, al doet een vlugschrift uit
1830 anders vermoeden: “Het schuim
der natiën heeft met binnenlands
verraad in Zuid-Nederland een zetel
van geweld en misdaad opgeworpen.
(…) Reeds lang hadden wij als een
verdelgend onweer tegen de verraders
moeten oprukken, maar het uur der
gerechtigheid en der wrake heeft spade
geslagen. De vraag moet beslist worden
of revolutie zal zegepralen over het
wettig gezag. Of dat verraad, oproer en
geweld machtiger zijn dan de deugd der
Nederlanden en Oranje zal neerbuigen
voor de banier der hel.”

J.P.J. Lokker
tijdens
voordracht

Zo werd Nederland een decentrale
eenheidsstaat en tevens een
rechtstaat, waarin alle maatregelen
door de volksvertegenwoordiging
in wetten werd vastgelegd. Koning
Willem III, die in 1849 zijn vader
opvolgde, heeft met grote tegenzin
de verdere inperking van zijn macht
aanvaard.

Staatsman
Thorbecke

Op weg naar meer (participatie-)
democratie

Anno 2013 constateren wij dat
sedert 1848 de structuur van het
bestuurlijk bestel in Nederland
niet wezenlijk is veranderd.
Het is wel zo dat de invloed van
het volk aanzienlijk is vergroot
door de verworvenheden van
de emancipatiebewegingen
van arbeiders, kleine luyden en
Met tegenzin naar een
vrouwen eind 19e en begin 20e
eeuw. In het verdere verloop van
constitutionele monarchie
Na het teleurstellend Belgisch
de 20e eeuw zette deze trend van
avontuur kwam er steeds meer
democratisering door en werden
verwijdering tussen de regering en
burgers in toenemende mate
de absolutistisch ingestelde Oranjes. medeverantwoordelijk voor het
Een diepgaand conflict deed Willem I overheidsbeleid. Als gemeenten
in 1840 besluiten afstand te doen van in staat zijn om de mogelijkheden
de troon. Hij werd opgevolgd door
van de informatietechnologie
zijn zoon Willem
beter te benutten
II. Niet veel later, in
zal het mogelijk
1848, werd Europa
zijn om burgers nog
opgeschrikt door
directer te betrekken
een revolutiegolf,
bij het nemen van
waarbij grote
besluiten. Daardoor
groepen burgers in
verdwijnt weliswaar
opstand kwamen en ingrijpende
het beslismonopolie van de
politieke en sociale hervormingen
gemeenteraad maar wint de
eisten. In Nederland heeft dit geleid democratie aan betekenis. Ik
tot een fundamentele wijziging van
verwacht daarom dat mede door de
de grondwet, waardoor Nederland
eis van toenemende participatie van
een constitutionele monarchie werd. burgers in het publieke domein dat
een nieuwe vorm van democratie zal
Volgens Thorbecke zijn de besturen
ontstaan, de participatiedemocratie.
van land, provincies en gemeenten
de organen van het staatsbestel,
1)Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van
vitale onderdelen van één lichaam.
het vaderland(1895).

Burgers worden in
toenemende mate
medeverantwoordelijk voor
het overheidsbeleid

Koning
Willem I
met de
grondwet
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Tekst en fotografie: Leon van Reisen

Een van de meest kenmerkende en beeldbepalende plekken in Noordwijk is het
voormalige hotel-restaurant 'Hof van Holland'.

Het Hof van Holland,

gered van de ondergang

Inmiddels staat het 'Hof van Holland' alweer enige jaren leeg, wat een
ernstige verpaupering door achterstallig onderhoud en vandalisme tot gevolg heeft gehad. Het gaat hier om een
uiterst waardevol stukje Noordwijk
met een lange historie en een unieke
sfeer, dat het waard is behouden te
blijven voor de toekomst. Wanneer
door tegenvallende bedrijfsresultaten, als gevolg
van het ontbreken van de
middelen om verder te
moderniseren, de laatste
uitbaters van het Hof het hotel-restaurant moeten sluiten, komt er een
voorlopig einde aan de geschiedenis
van de ruim 350 jaar oude horecagelegenheid.

Bijna einde
aan 350 jaar
geschiedenis

Nieuw initiatief door 4 vrienden van
het ‘Hof’
Om deze reden hebben vier personen die zich het lot van het 'Hof'
aantrekken, gezamenlijk het initiatief
genomen om actie te ondernemen.
Inmiddels is het koopcontract getekend en heeft de nieuwe eigenaar, de
Ontwikkelingsmaatschappij ‘Hof van
Holland’ de taak op zich genomen om
dit kenmerkende stuk dorpsgezicht
nieuw leven in te blazen.
Nico van Hese heeft een grote staat
van dienst in kwalitatief hoogwaardige
horecabedrijven. Als Noordwijker ligt
hem met name de rijke historie van
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het 'Hof van Holland' als logement en
café-restaurant na aan het hart.
Leon van Reisen heeft - als eigenaar
van de onder zijn naam opererende
Bouwmanagement & Advies- en
Projectontwikkelingsbedrijven - ruime
ervaring op het gebied van herontwikkeling van waardevolle gebouwen.
Daarnaast heeft hij een gepassioneerde
interesse in geschiedkundige zaken.
Als telg uit een hoteliersfamilie heeft
William Kraan vanzelfsprekend affiniteit met de horeca. Als deskundige
op het gebied van bouwmanagement
en -processen draagt hij bij aan de
herontwikkeling van het 'Hof'.
Jaco van Halen heeft als kostendeskundige de verantwoording voor het
leggen van een stevig financieel fundament onder de herontwikkelingsplannen voor het 'Hof van Holland'

Geen hotel meer, wel horeca
Een in 2012 verrichte studie leert dat
het voortzetten van hotelexploitatie op
deze locatie niet meer rendabel is. Om
het plan financierbaar en zakelijk gezond te maken, dient herbestemming
naar een woonfunctie plaats te vinden.
Vanuit de gemeente wordt deze mogelijkheid geboden, onder de voorwaarde
dat een deel van de horecafunctie
behouden zal blijven.
De historische gelagkamer zal ook
in de toekomst in gebruik blijven als
grand café en restaurant. Een laag-

drempelige uitstraling moet ervoor
zorgen dat een zo breed mogelijk
publiek zich hier thuis zal voelen.
Boven de gelagkamer zullen enkele luxe appartementen gerealiseerd
worden.
Verder biedt het plan plaats aan
zo'n twaalf appartementen en negen
woningen, in te passen in het naastgelegen Ankerhof.

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

Bijzondere beleving
van een ’Frans’ hofje
Het complex als geheel zal een
bijzonder karakter krijgen door de
stedenbouwkundige inrichting van
het semi-openbare gebied. Speciaal
hiervoor is een beroep gedaan op de
in Parijs gevestigde, oorspronkelijk uit
Noordwijk afkomstige architect Bart
Achterhuis. Deze bedacht een opzet
die gebaseerd is op de beleving van
ruimte, 'groen' en pleinen. In sfeer
valt te denken aan iets dat het midden
houdt tussen Franse dorpspleintjes en
historische hofjes.
De principeaanvraag voor het plan
is inmiddels unaniem goedgekeurd
door de raadscommissie en B&W van
Noordwijk. In haar oordeel rept de
Noordwijkse politiek van een project
dat 'de wind in de zeilen heeft' en dat
een voorbeeld is voor Noordwijk. Het
ligt in de bedoeling om medio 2014
met de bouw te starten.

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

DESSERT

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

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

kringloopwinkel noordwijk
-Wij gevestigd zijn in de Van Limburg Stirumstraat 48
-Wij open zijn op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 ,
donderdagavond van 18.00 tot 21.00 en zaterdag van 10.00 tot 16.00
www.kringloopwinkel-noordwijk.nl
tel nr: 06-16171883
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Het activiteitenprogramma in 2014
De Oude Dorpskern staat voor belangenbehartiging in de oude kern,
zowel op het gebied van het historisch erfgoed en cultuur, als de leefbaarheid in de breedste zin.
Daarvoor voert zij overleg met de gemeente en andere betrokken partijen.
In 2013 bijv. over parkeren, verkeerscirculatie, over veiligheid en de
inrichting van de openbare ruimte.
In de nieuw opgezette Erfgoedcommissie is zij vertegenwoordigd door
Harrie Salman. Deze commissie heeft
o.a. als taak om een gemeentelijke

monumentenlijst op te stellen.
Ter versterking van de leefbaarheid
organiseert de vereniging ook een
breed scala aan culturele en toeristische evenementen en activiteiten.
Zo ziet het voorlopige programma er
voor 2014 uit:

1. Torenklimmen:
van 22 maart t/m 25 oktober 2014
Elke zaterdag tussen 13.00 en 16.00 kan de toren
van de Oude Jeroen worden beklommen, waarbij
de torengidsen het uurwerk, klokken en bijzondere
plekjes laten zien.
2. Markt onder de Linden:
14 en 15 juni 2014
Op de Voorstraat en het Lindenplein vindt de
jaarlijkse Markt onder de Linden plaats voor
liefhebbers van tuinen en lifestyle, met daarnaast
veel vertier in de vorm van kunst, muziek en open
tuinen.
3. Historische rondwandelingen:
17 juni t/m 19 augustus 2014
Op elke dinsdag kunt u vanaf 19.30 deelnemen
aan een rondwandeling langs alle mooie historische
gebouwen en kerken in de oude dorpskern. Start bij
het Gemeentehuis.
4. Pompoenenmarkt:
13 september 2014
Op het Florahof wordt een grote variëteit aan
pompoenen aangeboden, waaronder hele grote.
Verder zijn er ambachtelijke producten te koop en
wordt de vis gerookt waar u bij staat.
5. Najaarslezing: 14 november 2014
In 2014 zal alweer de 11e lezing plaatsvinden in de
Oude Jeroenskerk: ‘De verering van de heilige Jeroen
in de Middeleeuwen’ door Rens Tienstra.
6. Muziek Verlicht Binnen:
12 december 2014
Na de ontvangst van de Kerstman gaat de tocht voor
kinderen, ouders en vrienden langs mooi verlichte
straten, versterkt door ‘Licht uit, Kaars aan’ en
‘Mooist versierde pand’.
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7. Muzikale Kerstwandeling:
14 december 2014
Op ludieke en particuliere locaties in de pittoreske
kern vinden doorlopend voostellingen plaats; er wordt
gemusiceerd, voorgelezen en toneelgespeeld.

