
 

 

 

 

GESCHIEDENIS VAN DE CHRISTELIJKE BOEKHANDEL IN ALPHEN AAN DEN RIJN 
 

De eerste gespecialiseerde christelijke / evangelische boekhandel in Alphen aan den Rijn is 'De 
Verborgen Schat' van fam. Hoekstra aan de Raadhuisstraat 187. Wie daarvóór evangelische boeken of 
muziek wilde kopen, is aangewezen op de boekentafel van de eigen kerk, of moet naar Leiden of 
Katwijk. Voordat De Verborgen Schat opent, staat boekhandel Haasbeek in Alphen bekend als de 
christelijke boekhandel, terwijl men ook bij Marx terecht kan. Marx bedient daarbij vooral de RK 
gemeenschap. Beide boekhandels zijn ook op dat moment in feite algemene boekwinkels met een 
afdeling christelijk. 

In 1977 raken Jan en Dora Hoekstra via Jaap Bol betrokken bij het interkerkelijk 
koffiebarwerk in Alphen aan den Rijn, waar Jan Dijs voorzitter van is. Dat werk 
houdt ook een boekenkraam op de markt in met boeken van de 
bijbelkioskvereniging in Driebergen en de evangelische boekhandel De 
Schatkamer in Leiden. Op de eerste vergadering van het koffiebarwerk die Dora 
bijwoont, blijkt dat in de groep de vraag leeft om een boekhandel te starten als 
vervolg op de boekenkraam. Daardoor fietst Dora met het gevoel naar huis dat 

er een evangelische boekhandel zal worden begonnen. Dat werk is haar niet 
onbekend want in Amsterdam, waar Dora en Jan vandaan komen heeft Youth for 
Christ een eigen pand met boekwinkeltje en Dora is secretaresse van YfC 
Amsterdam. Dat idee beklijft en er wordt gezocht naar een geschikte lokatie. 
Kees Langeveld, die ook betrokken is bij het koffiebarwerk, ziet de advertentie 
van het te koop staan van Raadhuisstraat 187. Het pand, waar een zaak is 

gevestigd waar eigengemaakte lampenkappen worden verkocht, Lampiste 
Artistique, wordt gekocht en samen met vrijwilligers geschikt gemaakt voor een 
boekhandel met een oppervlak van 16 m2 en voor bewoning boven de winkel 
door de fam. Hoekstra.  
Anton Noort van De Schatkamer stelt voor de boekhandel De Verborgen Schat te 
noemen, en zo wordt besloten. Dora Hoekstra wil een rustpunt zijn voor mensen 

die een luisterend oor nodig hebben, en een evangelisatiepunt voor Alphen en 

wijde omgeving. 
 
De opening vindt plaats op vrijdagavond 15 aug 1978 onder het genot van een 

kopje koffie uit het koffiezetapparaat van de Geref. Kerk. De bezoekers op die avond en op de volgende 
zaterdag krijgen een oranje balpen met de adresgegevens van de winkel. 
De samenstelling van het assortiment verschilt in feite niet veel van wat ook nu nog gebruikelijk is in de 
meeste christelijke boekwinkels: bijbels, bijbelstudiemateriaal, geloofsopbouw, evangelisatie, muziek 

(toen nog geen CD's, wel LP's en cassettes), ansichtkaarten en een beperkt assortiment aan cadeau-
artikelen.  
Dora heeft heel goede herinneringen aan de jaren dat ze de 
boekhandel doet, behalve aan die keer dat iemand heeft 
gemeend de inhoud van de kassa te moeten meenemen. 
Voordat ze de gelegenheid heeft om te gaan kijken wat er 

plaatsvindt, is de dader al weer vertrokken. Ze herinnert zich de 
vele goede gesprekken en de leuke contacten, ook met 
vertegenwoordigers. Een aantal voorvallen zijn haar bijgebleven, 
o.a. de keer dat iemand een grote kanselbijbel heeft gekocht, 
maar die niet kan meenemen. Een buurvrouw met een auto is 
bereid de bijbel te halen. De koper bedingt dat de buurvrouw 
een geschenk daarvoor krijgt van de boekhandel. Ook is er ooit 

iemand geweest die een neutrale bijbel zoekt, zonder theologie erin. 
 
Begin 1985 wordt fam. Hoekstra benaderd door fam Van der Velde. Harry en Miep van der Velde 
hebben na een periode van werkloosheid van Harry het idee opgevat om een christelijke boekhandel te 
beginnen in Alphen. In gesprekken met fam. Hoekstra blijkt dat Jan en Dora bereid zijn hun zaak te 

laten overgaan in de plannen van Harry en Miep. Een van de overwegingen is dat De Verborgen Schat 
eigenlijk moet worden uitgebreid, maar dat Jan en Dora daar erg tegen opzien. Ook speelt een rol dat 

bij Dora de wens groeit om theologie te gaan studeren. Ze heeft zoveel verschillende meningen 
gehoord in de jaren dat ze de boekhandel doet, dat ze wil weten wat de bijbel zelf zegt. Op 17 mei 
2009 vindt de bevestiging en intrede plaats van ds Dora Hoekstra-Olthof in de gereformeerde 
wijkgemeente De Hoeksteen in Capelle aan de IJssel. 
 
De overgang verloopt heel plezierig en op 24 aug 1985 sluit de fam Hoekstra hun zaak. Miep heeft dan 

inmiddels 3 maanden meegedraaid in 'De Verborgen Schat'. Ze is niet helemaal onbekend in het 
boekenvak: ze is hiervoor jarenlang cheffin geweest in een kantoorboekhandel. 
Harry en Miep getuigen van vele wonderlijke dingen die gebeurd zijn bij het tot stand komen van de 
winkel. Zoals de bereidwilligheid en steun van de fam. Hoekstra, de snelle verkoop van hun huis, de 
mogelijkheid het pand van kruidenierszaak J. Bos te kopen en de geheel vrijwillige medewerking van 
velen. Een grondige verbouwing is nodig om de winkel geschikt te maken als boeken- en platenzaak. 
Ook dat gebeurt door vrijwilligers onder leiding van professionals die hun expertise ook om niet ter 

beschikking stellen. 
De visie van Harry en Miep is om de Alphense bevolking te voorzien van bijbelse lectuur en mooie 
kerkmuziek. 

Op 2 sept 1985 wordt de christelijke boeken- en 
platenhandel 'Het Anker' van Harry en Miep van der Velde 
aan de Hooftstraat 253 geopend door de heer J. Luesink, die 
heeft geadviseerd in het kader van het Meso-project voor 

beginnende ondernemers.  
De naam van de winkel, Het Anker, is gekozen omdat het 
anker het symbool van hoop is, hoop voor de samenleving 
dankzij Jezus Christus. En het is ook toepasselijk voor een 
zaak die aan de Rijn ligt. 

 

Het assortiment omvat meer dan bijbels, boeken en (kerk)muziek 
voor iedereen, van evangelisch tot reformatorisch; ook allerlei 
cadeau-artikelen horen erbij. En er is een zitje waar klanten 
desgewenst een kop koffie kunnen drinken.  
Hooftstraat 255 wordt in 1987 bij de winkel gevoegd. Vóór die tijd 
was dat een opslagruimte die verhuurd was. In een terugblik op 24 
jaar Het Anker vatten Harry en Miep het zo samen: “Al snel wisten 

de klanten uit Alphen en verre omtrek ons te vinden, en merkten 
we ook dat mensen uit allerlei kerken en gemeenten vertrouwen in ons kregen. In de loop der jaren 
kregen we ook heel wat mensen die zoekende waren of een luisterend oor nodig hadden. Strijd was er 
ook, o.a. diefstal en op klaarlichte dag een gewapende overval waarbij de dader er met de kas vandoor 
ging. Verder kwamen er soms ook wonderlijke mensen waarna we tegen elkaar zeiden: “De Heer heeft 
soms toch wel zeer vreemde kostgangers, maar toch houdt Hij ook van Hen”. 
 

Door omstandigheden is de laatste paar jaar Het Anker alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag open. 
Er wordt gezocht naar een oplossing. Die wordt gevonden in de overname en voortzetting van de 
boekwinkel door de stichting De Goede Herder in Zoetermeer. Zij werken onder de naam Ichthus 
Boekhandels. Op donderdag 2 september 2009 wordt Ichthusboekhandel Het Anker geopend door 
Harry en Miep door een mezousa aan de deurpost van de winkel te bevestigen. De christelijke 
boekhandel voor Alphen en omgeving is weer gevestigd aan de Raadhuisstraat, wat Dora Hoekstra erg 

leuk vindt, maar nu op nummer 412.  
 
Boekhandel het Anker werd zo onderdeel van de groep van Ichthus Boekhandels met vestigingen in 
Zoetermeer, Den Haag, Leiden en Alphen aan den Rijn. De Ichthus Boekhandels willen een brug zijn 
tussen God en mensen en tussen kerken. Eén van de doelstellingen is om in alle vestigingen per dag 

minstens 1 bijbel te verkopen. 

HOME WELKOM ACTIVITEITEN/AGENDA VERZORGINGSGEBIED  KERKEN 

De christelijke boekhandel met meerwaarde voor uw regio 

IICCHHTTHHUUSS  BBOOEEKKHHAANNDDEELL   AALLPPHHEENN  AAAANN  DDEENN  RRIIJJNN 

   ‘‘HHEETT  AANNKKEERR’’  
 

 

http://www.ichthusboekhandel.nl/
http://www.ichthusboekhandel.nl/upload/images/winkelinfo-alphen.pdf
http://www.ichthusboekhandel.nl/upload/images/agenda-alphen.pdf
http://www.ichthusboekhandel.nl/upload/images/verzorginsgebied-alphen.pdf
http://www.ichthusboekhandel.nl/upload/images/kerken-alphen.pdf

