
Beeld van veranderend Noordwijk 
Boekbespreking 
Foto’s, vooral veel oude nostalgische foto’s van leuke plekjes in Noordwijk die afgezet worden tegen 
mooie kleurenfoto’s van de huidige situatie, met een uitermate deskundige toelichting bij iedere situatie. 

 

Kees Verweij, Van Dam tot Wurft. Hoe Noordwijk verandert. (Leiden, Primavera Pers, met Genootschap 
Oud Noordwijk, 2015). ISBN 978-90-5997-216-2. € 19,50. 175 p. 

In het kader van ‘een praatje bij een plaatje’ publiceerde het weekblad De Noordwijker een rubriek van 
eerst Els Kat en later Kees Verweij op initiatief van het Genootschap Oud Noordwijk. Dit heeft 
geresulteerd in een bundeling hiervan, onderverdeeld in acht rubrieken. Het geheel is buitengewoon 
leesbaar, vlot geschreven en met voldoende details om niet van vlakke verhaaltjes te hoeven spreken. De 
aandachttrekker is natuurlijk steeds de foto, vaak prachtige plaatjes van verstilde en al dikwijls volledig 
verdwenen plekjes in Noordwijk. Onder de oude foto wordt een foto gepresenteerd van de huidige 
situatie. Het is een te grote variatie om hier ook maar enigszins te gaan opsommen. 

Jammer zijn de discrepanties tussen de bijschriften bij de oude foto’s en de tekst. Zo wordt de foto die 
ook op het omslag afgebeeld is op p. 56 gedateerd op ca. 1920 en op p. 57 in de tekst beschreven als van 
rond 1915; omdat er niet een kar is afgebeeld, zoals vermeld, maar een vrachtauto, zal de foto eerder van 
nog later in de jaren twintig dateren. Zo op p. 58/59 ca. 1890 tegen rond 1895; p. 72/73 ca. 1895 tegen 
rond 1900; p. 106/107 ca. 1930 tegen rond 1900; p. 138/139 ca. 1930 tegen uit 1910; p. 150/151 ca. 
1930 tegen van 1935; p. 156/157 ca. 1960 tegen uit 1984; en p. 158/159 ca. 1885 tegen uit 1890. [Om te 
bepalen welk jaartal correct is, of althans aannemelijker, zou zeer veel detailstudie vereist zijn. Maar op 
zijn minst staat het slordig. Hoewel het niet aangaat om allerlei detailkritiek te leveren, is die ook nog wel 
mogelijk. Neem het verhaal over de vuurtoren op p. 23, waar staat dat met de bouw begonnen werd in 
1921. De indruk wordt gewekt dat de toren nog dat jaar klaar kwam, al staat dat er niet met zoveel 
woorden. Maar de bouw begon pas in 1922 en het licht werd pas definitief ontstoken op 1 augustus 
1923. 

Zeker voor Noordwijkers moet dit boek een feest van herkenning zijn, zeker door de foto’s van de huidige 
situatie. Het leidt vaak tot het aandachtig vergelijken van wat er nog overeind staat van vroegere 
bebouwing. De fotograaf uit 2015 moet ook vaak heel wat moeite gedaan hebben om een vergelijkbaar 
beeld vast te leggen. Kortom, een buitengewoon aardig boek! 
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