
Bijzondere buren van de Sint Adrianuskerk 
met historische beelden van de kerk, druiven- en oogstenfeesten, toneelclub en Palmpasen! 

 

In het kader van 90 jaar bestaan van de Sint Adrianuskerk verschijnen er 

regelmatig verhalen van mensen in relatie met de Sint Adrianuskerk. 

Frank van Veen in gesprek met Marcel van der Vlugt jr. over het YouTube 

kanaal Marcel van der Vlugt senior zie link: 

https://www.youtube.com/channel/UCWWG3agwHm6UHH4N3U7pPCg 

Of u zoekt op YouTube naar Marcel van der Vlugt senior. 

 

Marcel van der Vlugt jr. beheert het grote foto- en filmarchief van zijn ouders die een fotozaak 

hadden in Naaldwijk. Van 1959 t/m 1987 waren zij bijzondere buren van de Sint Adrianuskerk op de 

hoek van de Molenstraat, waar nu fotograaf Ben Hofland is gevestigd. Wie kende Marcel van der 

Vlugt niet? Hij was wereldberoemd in Westland en daarbuiten en iedere oudere Naaldwijker heeft 

wel een foto met een stempel achterop van Marcel van der Vlugt. 

Marcel van der Vlugt sr. is geboren in 1923 in Sassenheim en is in 1943 richting Naaldwijk gekomen 

om de Arbeitseinsatz in de Duitse fabrieken te ontlopen. Hij kwam werken en logeren bij zijn oudste 

zus, die getrouwd was met bakker Cor van den Berg en een bakkerij in de Herenstraat had. Hier 

begon Marcel van der Vlugt zijn carrière en heeft in zijn bakkerstijd een groot suikerwerk van de 

Adrianuskerk gemaakt. Dat hij die hobbymatig fotografeerde hoeft niet te verrassen.  

Van hobby naar echt werk, want in 1954 startte Marcel van der Vlugt een fotozaak aan de Lange 

Broekweg, wat nu Mr. Jan Tuningstraat is geworden. In 1959 hebben zij een nieuw pand gebouwd 

aan de Molenstraat, met beneden de winkel en boven de woning. 

In 1964 namen zij de fotozaak inclusief het complete fotoarchief van Cees Freen over die sinds de 

jaren ‘40 in de Prins Hendrikstaat was gevestigd. Het complete fotoarchief kwam in bezit van de 

familie Van der Vlugt. 

Het echtpaar Van der Vlugt kregen 3 zonen: Will, Marcel en Ron. Marcel, de middelste zoon, 

herinnert zich het kerkplein als leuke speelplaats voor de buurt waar hij heeft leren fietsen, zich kon 

verstoppen achter het Heilig Hartbeeld, speelde met een autootje en kon sleeën. Vele kinderen uit 

de buurt kwamen er spelen.  Hiervan zijn filmbeelden te zien op het YouTube kanaal die gemaakt zijn 

door de oudere broer Will of vader Van der Vlugt. 

Voor Marcel van der Vlugt jr. was het kerkplein er altijd, zij zaten tenslotte 1e rang. Zij keken vanuit 

hun bovenwoning op het kerkplein en naar de toren. Ook is Marcel in de Sint Adrianuskerk gedoopt, 

heeft hij zijn 1e communie gedaan en herinnert hij zich nog pastor Kurvers die de beatvieringen 

introduceerde. Het plein was onderdeel van het bruisende deel van het dorp, vele optochten 

kwamen langs en tijdens de braderie in de straat en op het plein in de jaren ‘70 leek het wel een 

marktplein. Ook herinnert Marcel zich de vele jongeren die na de oud en nieuw-viering bleven 

plakken op het kerkplein en vuurwerk afstaken. Vader Van der Vlugt stond met een emmer water 

klaar om de kwajongens weg te jagen. Marcel van der Vlugt jr. heeft een hele leuke en bijzondere tijd 

gehad aan de Molenstraat en groeide naast de kerk op. Tijdens zijn bijbaantje bij ‘t Teejater 

verzorgde hij de filmavonden en -middagen met zijn broers.  

https://www.youtube.com/channel/UCWWG3agwHm6UHH4N3U7pPCg


Vader Van der Vlugt heeft vele trouwreportages gemaakt en had het daar zo druk mee dat hij zelfs 

medewerkers in dienst moest nemen. Daarnaast maakte hij heel veel foto’s van doop, communie en 

priesterfeesten.  

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Sint Adrianuskerk heeft Marcel van der Vlugt jr. op 

zijn YouTube een kanaal gemaakt met het materiaal van zijn vader Marcel van der Vlugt senior. 

Hierop zijn beelden van historische foto’s en korte filmpjes te zien, zoals: 

• Een kleine slideshow met de originele glasnegatieven c. 1930-1932 van de oude en nieuwe 

Sint Adrianuskerk, gemaakt door Cees Freen. 

• Palmpasen 1954 en 1960 met optochten door de straten van Naaldwijk en Honselersdijk. 

Verburchlaan, Verspeyklaan met trein, Dijkweg, Molenstraat en het Wilhelminaplein. Ook 

een bezoek aan de pastorie van de Sint Adrianuskerk, Molenstraat, Naaldwijk en 

Honselersdijk. 

• Prinses Marijke. Oogstfeest, 27 augustus 1960. Optocht door de straten van Naaldwijk 

tijdens het druivenfeest in 1960. Druivenprinses Marijke Bruinsma en hofdames Alice 

Klapwijk en Trudi Kester. 

• 2e Lustrumviering RoKaGemTo in december 1955. Rooms Katholieke Gemengde 

Toneelvereniging. Bij hotel/restaurant Westlandia, later Ouwe Droog aan de Dijkweg, 

Naaldwijk. Speech van pastoor en bestuur. Aankomst van Sinterklaas en Piet. Dansen, 

Toneelstukje. Moeder Van der Vlugt speelde samen met broer en zus actief toneel bij deze 

vereniging en dat was een reden dat hier filmbeelden van zijn.  

• Druivenfeest 1961 met een optocht door de straten van Naaldwijk, o.a. Molenstraat, 

Wilhelminaplein. Ontvangst door burgemeester Van Heijst. Met druivenprinses Edith van der 

Wel, hofdames Amy Lange en Ans Vis. 

• Renovatie van de toren rond 1970. 

Vader Van der Vlugt is na 40 jaar fotografie gestopt aan de Molenstraat en overleed op 2 juli 2014. 

Moeder Van der Vlugt is 96 jaar en woont nog zelfstandig in Naaldwijk.   

Marcel jr. ging na zijn school van fotografie in 1979 op zijn 21ste naar Düsseldorf en Londen. 

Tegenwoordig woont hij in Amsterdam en heeft een internationale carrière. Hij is 64 en ook 40 jaar 

zelfstandig werkzaam als kunstfotograaf en heeft nog volop energie om door te gaan. Deze 

overeenkomst van 40 jaar geeft hem wel een bijzonder gevoel.  

Bent u geïnteresseerd in de historische foto’s en beelden van de kerk, druiven- en oogstenfeesten, 

toneelclub en Palmpasen en dan moet u zeker kijken op het YouTube kanaal Marcel van der Vlugt 

senior: https://www.youtube.com/channel/UCWWG3agwHm6UHH4N3U7pPCg 

Of u zoekt op YouTube naar Marcel van der Vlugt senior. 

 

Geschreven door Frank van Veen 

https://www.youtube.com/channel/UCWWG3agwHm6UHH4N3U7pPCg

