
Deze kroniek van de Katwijkse familie Duinen 
begint in 1922. Het verhaal neemt de lezer 
vervolgens mee door de afgelopen eeuw tot 
aan de nieuwjaarsnacht op de drempel van het 
nieuwe millennium. Adri van Beelen plaatst de 
lotgevallen van de Duinens tegen de achtergrond 
van het wereldgebeuren. Alles komt voorbij: 
de crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog, de 
wederopbouw, de roerige jaren zestig en zeventig, 
de zakelijke jaren tachtig en negentig. Met liefde 
en groot inlevingsvermogen beschrijft Van Beelen 
de kleine levens van de Katwijkers, zowel die 
van de oudste generatie (“Nooit van Kattek weg-
eweest, gelokkig”), als die van de jongeren. Ook 
in hun bestaan speelt het dorp nog steeds een 
hoofdrol.

De familie Duinen verscheen eerder in 
feuilletonvorm in De Katwijksche Post.
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Deze kroniek van de Katwijkse familie Duinen begint in 
1922. Het verhaal neemt de lezer vervolgens mee door de 
afgelopen eeuw tot aan de nieuwjaarsnacht op de drem-
pel van het nieuwe millennium. Adri van Beelen plaatst de 
lotgevallen van de Duinens tegen de achtergrond van het 
wereldgebeuren. Alles komt voorbij: de crisisjaren, de 
Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw, de roerige jaren 
zestig en zeventig, de zakelijke jaren tachtig en negen-
tig. Met liefde en groot inlevingsvermogen beschrijft Van 
Beelen de kleine levens van de Katwijkers, zowel die van 
de oudste generatie (“Nooit van Kattek weg-eweest, gelok-
kig”), als die van de jongeren. Ook in hun bestaan speelt 
het dorp nog steeds een hoofdrol.
De familie Duinen verscheen eerder in feuilletonvorm in 
De Katwijksche Post. 

DUINEN

Adri van Beelen (Leiden, 1959) groeide
op in Katwijk. Hij was eerst verpleeg  -
kundige en ging daarna de jour-
nalistiek in. Momenteel werkt hij als 
journalist voor medische tijdschriften 
en is hij auteur van fi ctie. Ook schreef 
hij drie romans: Celeste (2012), Verbor-
gen (2013) en De Vrouwenverzamelaar 
(2015). Van Beelen is actief voor de 
(lokale) televisie en radio.
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Adri van Beelen (Leiden, 1959) groeide 
op in Katwijk. Hij was eerst verpleeg  kundige 
en ging daarna de journalistiek in. Momenteel 
werkt hij als journalist voor medische 
tijdschriften en is hij auteur van fictie. Ook 
schreef hij drie romans: Celeste (2012), 
Verborgen (2013) en De Vrouwenverzamelaar 
(2015). Van Beelen is actief voor de (lokale) 
televisie en radio.

Dit boek leest als een “Geert Mak van Katwijk”.


