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Donderdag 11 januari 2007

Nieuwjaarsreceptie
van de vereniging

De Oude Dorpskern

Engeltje uit de Klosterkirche in Beigarten.

Naast de aankondiging van de 
najaarslezing in de Grote of Sint 
Jeroenskerk vindt u in dit nummer 
oud en nieuw bij elkaar.
Herman Schelvis vertelt over een 
figuur die voor Noordwijk van belang 
is geweest en besteden aandachr 
aan de verborgen schatten achter de 
gevels in Noordwijk-Binnen. Daar is 
nog veel te ontdekken.
Gelukkig is de Kerstmarkt weer terug 
in de kerk en we verwachten als 
vanouds een grote belangstelling.
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Kerstmarkt 2006
Donderdag 14 en Vrijdag 15 december

in	de
Grote of Sint Jeroenskerk te Noordwijk - Binnen

Open van 13.00 tot 21.00 uur
toegangsbewijs voor leden van De Oude Dorpskern 

ingesloten.

Sinds mei dit jaar, na het aftreden van Wim Hekkens,  ben ik gestart als 
voorzitter van De Oude Dorpskern en eerlijk gezegd is er tot op heden 
niet zoveel gebeurd, buiten inventariseren, enkele interviews met de 
pers en regelmatige bestuurvergaderingen. Een project waar wij als DOD 
wel hebben meegewerkt is “Noordwijk Kerstdorp aan Zee” waarvan 
de eerste resultaten in december duidelijk zullen worden. Toch gaat er 
daarnaast nog veel gebeuren als het aan het bestuur ligt. Met name aan het 
traject communicatie, nieuwe activiteiten, ledenwerving en lange termijn 
doelstellingen zal veel aandacht worden besteed. Wel hebben er nog een 
aantal, reeds aangekondigde,  bestuurswisselingen plaats gevonden. Robert 
Kraayvanger secretaris heeft Dorine Holman bereid gevonden om zijn taak 
over te nemen en Hans Systema zal zijn taak als penningmeester overdragen 
aan Aad Kapel. Aad zal zich daarnaast bezighouden met de automatisering. 
(lees ledenbestand, organisatie en communicatie automatisering).
Dit jaar zal de kerstmarkt in vernieuwde stijl weer plaatsvinden op 13 en 14 
december.  Ook zal er weer een lezing worden gehouden op 1 december in 
de Grote Kerk in samenwerking met de gemeente, wij rekenen erop dat vele 
leden aanwezig zullen zijn.

Begin 2007 zullen wij komen met ons jaarprogramma, waarbij we u vragen 
medewerking te verlenen om alle onderdelen te laten slagen.

Gerard van Stein
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Het Barbara-klooster

Op Vrijdag 1 december om 20.00 uur 

zal Gerard de Lange 
de najaarslezing houden voor vereniging 

“De Oude Dorpskern” 
in samenwerking met de gemeente. 

De lezing vindt plaats in de Grote of 
Sint Jeroenskerk en is gratis 

toegankelijk voor alle inwoners van 
Noordwijk en omstreken. 

Na afloop van de lezing biedt de 
gemeente een receptie aan. 



�

Op vrijdag 1 december zal Gerard de Lange in de Grote of Sint-Jeroenskerk 
te Noordwijk-Binnen de najaarslezing houden voor de vereniging ‘De Oude 
Dorpskern’ in samenwerking met de gemeente Noordwijk. 
Het onderwerp van de lezing is:
“In de schaduw van de Oude Jeroenskerk. Het Sint-Barbara en Sint-Cathari-
naklooster in Noordwijk-Binnen”. 

Begin dit jaar heeft de gemeente Noordwijk het rapport “De Kern gezond” 
uitgebracht. In dit rapport wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van 
de historische kern van Noordwijk-Binnen. 
Enige maanden geleden is een begin gemaakt met de uitvoering van een aantal 
belangrijke bouwplannen in het gebied tussen de Kerkstraat en de Zeestraat. 
En binnenkort starten renovatie en nieuwbouw van woonzorgcentrum Sint-
Jeroen. 
Op de hoek van de Zeestraat en de Heilige-Geestweg, op de plek van het 
vroegere buurtcentrum De Kuip, is een grand-café aan een nieuw centraal 
dorpsplein  gepland. Wat velen wellicht niet weten is dat ongeveer op deze 
plek in de Middeleeuwen het Barbara- en Catharinaklooster heeft gestaan. 
Dit vrouwenklooster is omstreeks 1430 gesticht op initiatief van Frank van de 
Boekhorst, telg uit een bekend Noordwijks geslacht. 
In 1450 werd het, evenals een groot deel van de dorpskern, door brand ver-
woest. In 1456 verrees op de puinhopen een nieuw klooster. In mei 1573 trokken 
de laatste zusters zich terug in een huisje aan de Molensteeg (nu Tramsteeg). 
Behalve aan de opkomst en ondergang van dit convent zal Gerard de Lange 
ook aandacht besteden aan de gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog voor het 
dagelijks leven in Noordwijk. En dit alles tegen de achtergrond van de politieke 
en godsdienstige situatie in De Nederlanden.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
Na afloop van de lezing biedt de gemeente een receptie aan.
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SCHOUT JAN.
In het lidmatenregister van de Nederlands hervormde kerk te Noordwijk staat 
anno 1622 de aantekening “Jan van Heusden Cornelisz schout, is overleden op den 
14 januarij 1627 wel over de hondert jaren out zijende, hebbende meer dan 66 jaer 
officier ofte schout geweest”.1

Een uitzonderlijk hoge leeftijd voor een mens uit de 16e - 17e eeuw en daarom 
bij zijn overlijden terecht als curiositeit in het lidmatenregister vermeld. Dat 
hij te Noordwijk als een voor die plaats belangrijk historische figuur wordt 
gezien moge blijken uit de naar hem vernoemde straat, waarvan in het 
Straatnamenboek van Noordwijk een aantal bijzonderheden uit zijn leven 
staan vermeld. Een uitgebreider onderzoek naar deze persoon leverde een 
aantal interessante gegevens op, die zeker de moeite waard zijn om daar meer 
bekendheid aan te geven.

Jan van Heusden Cornelisz is omstreeks 1530 in of nabij Leiden geboren. Zijn 
vader, Cornelis Adriaense ’t grau, was meestersteenbakker aan een steenfabriek 
bij “de Waddinge”.2 De naam ’t grau is afkomstig uit het steenbakkers bedrijf; 
grau is de benaming voor een speciale hardgebakken steen die vooral gebruikt 
werd voor het vervaardigen van ovens en haardsteden. 
Uit een eerder huwelijk van Cornelis Adriaense was al een Jan geboren, van wie 
alleen  bekend is, dat hij of een zoon van hem naar Rotterdam is vertrokken. 
Uit Cornelis Adriaenses tweede huwelijk werd niet alleen de ons bekende Jan 
van Heusden geboren, maar ook nog een jongen Maarten genaamd. Hoe Jan 
Cornelisz aan de achternaam Van Heusden is gekomen is niet achterhaald. 
In het Regionaal Archief Leiden wordt Jan van Heusden Cornelisz ook wel 
aangeduid als Schout Jan of Jan van Leiden, namen die verbonden zijn aan 
respectievelijk zijn functie en geboorteplaats. Van een mogelijke relatie met het 
stadje Heusden of aanverwante familie met die naam is nergens sprake.
Voor het overzicht volgt hier een korte genealogische tabel van Jan van Heusden, 
die gereconstrueerd kon worden uit een notariële akte die op 27 januari 1683 
werd verleden voor notaris Jacob Boekweijt te Leiden.3

Jan Cornelisz, nog zonder Van Heusden, maakt in de dorpsrekening van 1560 
zijn opwachting als inwoner van Noordwijk. Hij wordt dat jaar genoemd als 
waard in herberg De Swan. In een akte van 31 mei 1560 betreffende een molen 
staande buiten de Rijnsburgerpoort te Leiden, wordt hij aangeduid als Jan 
van Leiden. Uit die akte wordt duidelijk dat hij dan gehuwd is met Elisabeth 

Herman Schelvis
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Gerritsdr (van Velsen).4  Het jaar daarop huurt hij van Christoffel Gerritsz van 
Nieuwenhoven het schoutambt te Noordwijk. Christoffel Gerritsz is op dat 
tijdstip in een proces verwikkeld voor het Hof van Holland. Op 3 november 
1561 legt Jan Cornelisz de schoutseed af ten overstaan van Gerrit de Witte, 
baljuw van Noordwijk en Noordwijkerhout, waar de welgeboren mannen 
Cornelis Gerritsz van Nieuwenhoven en Adriaen Jansz Swaen als getuigen bij 
tegenwoordig zijn.5		
Hoelang Van Heusden toen als schout te Noordwijk heeft gediend is niet 
duidelijk. Zijn voorganger, Christoffel van Nieuwenhoven, is in of vóór 1569 
wederom als schout te Noordwijk werkzaam, maar hij wordt in 1570 opgevolgd 
door een zekere Pieter Woutersz. In de Dorpsrekening van 1572 staat bij de 
uitgaven aangetekend “betaelt Jan Cornelisz van Huesden schoudt van Noordtwijck 
van zekere costen tot zijnen huijse verteert soe bij de Spangairts als bij die guesen 
de somma van IC XIV gulden XIIII stuvers” zijnde fl 114,70,6 terwijl hij de jaren 
daarop, namelijk 1573 en 1574, als schout te Lisse fungeert. In die periode is 
hij woonachtig “binnen de stad Leyden in de Swaen op de Volregracht” en wordt 
hij op 13 mei 1574 zelfs als poorter van Leiden ingeschreven.7	
Hij keert in 1575 terug als schout van Noordwijk en bedient daar ter plaatse van 
1576 tot 1581 zowel het baljuws- als het schoutambt. Behalve baljuw en schout 
van Noordwijk was hij in 1576 ook nog werkzaam als accijnsmeester.8 
In 1583 komen we hem tegen als schout in de Vennip en in 1595 en 1597 als 
schout van Noordwijkerhout. Van de volgende 10 jaren is wat zijn werk 
betreft weinig bekend, maar van 1606 tot 1616 functioneert hij wederom als 
baljuw en schout te Noordwijk en van 1617 tot 1626 vervult hij alleen nog het 
schoutambt. 
De verschillende huizen waarin Van Heusden te Noordwijk heeft gewoond 
en/of eigenaar is geweest vormen een bonte verzameling. Volgens het kohier 
van de 10e penning uit 1561 is Jan van Heusden, schout te Noordwijk, eigenaar 
van een huis met een huurwaarde van 18 gulden per jaar. Dit moet herberg “de 
Swan” zijn geweest9, het pand dat hij in 1585 verkoopt aan Dirk Woutersz den 
Hengst. Deze herberg stond ter plaatse van het huidige Hof van Holland. Hij 
was toen tevens eigenaar van een woning die hij verhuurd had aan de predikant. 
Dit huis bevond zich ter plekke van het tegenwoordige pand Voorstraat 69.10	
Gelijktijdig blijkt hij dan ook nog de eigenaar te zijn van het huis staande naast 
het kerkhof ofwel Voorstraat 48. Dit is niet alleen af te leiden uit de verponding 
van 1584, maar vooral uit de rekening van de Grafelijkheidsrekenkamer van 
het jaar 1590, waarin een op dit huis rustende grafelijke rente wordt geïnd 
van “Arent van Duvenvoorde bij coope van Schout Jan gecommen van joncheer 
Adriaen vander Does bij besterffenisse vande weduwe van Nicolaes van Borsselen van 
haer thijns ende hoffstede ant kerckhoff tot Noortwijck XXII stuvers IX penning V 
blanck.”11  Daarbij staat hij ook nog als eigenaar vermeld van ruim 28 morgen 
land in Offem, Langeveld en de Nes.12 De percelen land in het Langeveld en 
de Nes waren merendeels afkomstig uit het voormalige bezit van de Abdij van 
Egmond. Deze landerijen moet hij na 1577 hebben verworven. In het kohier van 
de 100e penning anno 1577 op de morgentalen en andere onroerende goederen 
te Noordwijk en Noordwijkerhout, huurt Jan Cornelisse wel ruim 18 morgen 
land van de jonkvrouw van Offem en de Abdij van Leeuwenhorst, maar heeft 
hij slechts één morgen land in eigendom.13 Mogelijk heeft Van Heusden tijdens 
“de troubelen” kans gezien zijn vermogen behoorlijk te vermeerderen. Zijn 
functie als accijnsmeester in 1576 kan hem daarbij van dienst zijn geweest. 
Merkwaardig is de aantekening in de dorpsrekening van 1594, waarin melding 
wordt gemaakt van een vlierboom op het voetpad tussen de goot van het 
oude marktveld en het op de hoek van de Voorstraat staande huis van Jan van 
Heusden, welke boom hinderlijk was voor de gebruikers van het voetpad en 
daarom op last van schout en schepenen werd gekapt.14 Zeer waarschijnlijk is het 
huis hem aangekomen door zijn huwelijk met Geertje Aelbertsdr, de weduwe 
van Pieter van Treslong, welke Pieter van 1567 tot 1569 het baljuwschap te 



�

Noordwijk vervulde. Dit huis, Voorstraat 54, werd later eigendom van Gerrit 
Jacobsz van Velsen, die gehuwd was met Maritge Pietersdr van Treslong en 
dus een zwager was van Jan van Heusden. 
Van de twee eerdere huwelijken van Jan van Heusden is alleen bekend dat het 
eerste vóór 1560 is gesloten en het tweede na 1571. Zijn derde en laatste huwelijk 
vond plaats op 30 mei 1602 toen hij zich te Schoonhoven onder huwelijkse 
voorwaarden verbond met de plaatselijke schone Sophia Sijmonsdr van der 
Sprongh.15 In de 3 van hem gevonden testamenten wordt nergens melding 
gemaakt van nakomelingen, zodat het vrijwel zeker is dat Van Heusden 
onvruchtbaar was. 
Van Heusden was van oorsprong rooms katholiek, zoals voor de reformatie 
vrijwel iedereen gerekend werd deze religie te belijden. Nadien is hij lid 
geworden van de hervormde gemeente, maar is dat geloof kennelijk niet trouw 
gebleven, want in 1622 wordt schout Jan van Heusden Cornelisz wederom als 
lidmaat van de Noordwijkse hervormde gemeente aangenomen.16	
De 15e december 1624 maakte Jan van Heusden een testament op waarin hij 
alle voorgaande testamenten en codicillen herriep, uitgezonderd de huwelijkse 
voorwaarden die tussen hem en Sophia Sijmonsdr, zijn tegenwoordige 
huisvrouw, op 30 mei 1602 waren opgemaakt.
Na de gebruikelijke langdradige inleiding behorende bij het opmaken van een 
testament volgt; “gecomen ende verschenen voor mij daniel van der bouchorst openbaer 
notaris en getuijgen d’eersame johan van heusden altans schout tot noortwijck ende 
noortwijckerhout mij notaris wel bekent wesende clouck ende gesont van lichame gaende 
ende staende” verklarende dat na zijn overlijden zijn vrouw Sophia Sijmonsdr 
boven het haar toekomende erfdeel bovendien de woning, staande tegenover 
de kerk te Noordwijk, haar levenlang in lijftocht zal bezitten en gebruiken. 
Hij legateert aan Jan Gerritsz, een zoon van Gerrit Jacobsz (van Velsen) “sijn 
beste mantel borstrocken wambuijs ende beste brouck” en aan jonge Jan Jansz, zoon 
van Jan Gerritsz, 25 gulden, terwijl Sophia Sijmonsdr zijn gouden zegelring 
krijgt toebedeeld. Van de resterende door Van Heusden na te laten roerende 
en onroerende goederen, worden tot erfgenamen benoemd; eerst de kinderen 
van Matheus Maertensz zijn broeders zoon voor een gerecht derdepart, de 
kinderen van Ameltgen Adriaensdr huisvrouw van Arent Barentsz, zijn 
broeders kleinkind, eveneens een gerecht derdepart en Ermpgen Cornelisdr, 
de dochter van Cornelis Janszoon zijn halve broeders kleinkind, het resterende 
derdepart.17	
Twee jaar later, op 8 dember 1626, maakt “Johan van Heusden schout tot Noortwijck 
ende Noortwijckerhout wesende sieckelick van lichame te bedde leggende nochtans 
sijn redenen memorie ende verstant wel machtich ende gebruijckende” een nieuw 
testament. Aan zijn voorgaande testament wordt niets veranderd uitgezonderd 
een lijfrentebrief van 13 pond 11 schelling en 6 penning die oorspronkelijk 
besproken was op Pieter Gerritsz, de oudste zoon van Gerrit Jacobsz (van 
Velsen), die evenwel is overleden en daarom nu gelegateerd wordt aan Pieter 
Claesz van Treslong, zoon van Claes Pietersz van Treslong, welke laatste een 
broer is van Maritge Pietersdr van Treslong.18	
Nog voor het einde van het jaar 1626 en wel op 28 december laat Van Heusden 
nog een laatste wil opmaken, die niet meer is dan een herhaling van zijn 
voorgaande testament.19	
De 14e januari 1627 kwam er een einde aan het leven van Jan van Heusden 
Cornelisz, zoals in de aanhef vermeld, wel over de 100 jaar oud zijnde. Uit enkele 
aktes met betrekking tot Jan van Heusden blijkt echter dat hij bij zijn overlijden 
niet ouder dan 95 of 96 jaar geweest kan zijn. Zo verklaart hij in een notariële 
akte gedateerd 1589 circa 58 jaar oud te zijn, in een procesverbaal aangaande 
het Lindenplein gedateerd 1592 60 jaar en in een andere akte van 1597 circa 66 
jaar, zodat hij in januari 1627 hooguit 96 jaar oud geweest kan zijn.20

Sophia Sijmonsdr van der Sprongh, Van Heusden’s derde echtgenote, is in 1638 
te Noordwijk overleden. Zij benoemde Jacob Gerritsz van Velsen, een neef van 
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Van Heusden die getrouwd was met Sophia’s nicht Jannetje Claesdr van der 
Sprong, tot enig en universeel erfgenaam van haar nalatenschap.21	
In de op 3 october 1655 opgemaakte boedelinventaris van Jacob Gerritsz van 
Velsen, bevond zich in de keuken van Van Velzen’s huis (thans Voorstraat 69) 
een schilderij omschreven als  “1 conterfijtsel van Schout Jan”.22 De maker van 
het schilderij werd niet vermeld, maar gezien het feit dat Van Velsen in tal van 
notariële aktes als beroep schilder opgeeft en zijn verwantschap met zowel Jan 
van Heusden, als met Sophia van der Sprongh, zal het bewuste conterfijtsel 
wel van zijn hand afkomstig zijn geweest. 

Voetnoten.

1   Archieven van de hervormde gemeente te Noordwijk-binnen. 
 Inv. Nr. 1.
2  R.A.L. Notaris Van der Wuert te Leiden. 
3   R.A.L. Notaris Jacob Boeckweijt. Inv. Nr. 1400. Akte Nr. 72.
4  Regesten van het fonds Wassenaar in het huisarchief Twickel, 1222- 
 1599. Regest Nr. 258. 
5   1561. Uit de nagelaten handschriften van J. Kloos, Noordwijk en 
	 Offem.	
6   G.A.Nw. Nr. 294. Dorpsrekening van 1572, fol. 232 r.
7   R.A.L. Poorterboek Leiden 1532-1588, fol. 53 v.
8   G.A.Nw. Inv. Nr. 294, fol 258 v. 
9 N.A. Toegang 3.01.03. Inv. Nr. 1372. Kohier 10e penning 1561 
 Noordwijk. 
10   N.A. R.A.Nw. Inv. Nr. 165, fol 60 v.
11  N.A. Grafelijkheids Rekenkamer. Toegang 3.01.27.01 Doos 229, film  
 420.
12  G.A.Nw. Inv. Nr. 463.
13 G.A.Nw. Inv. Nr. 462.
14  G.A.Nw. Inv. Nr. 295, fol 114 r. en 116 r. 
15  N.A. Notarieel vóór 1843 Noordwijk.  Inv. Nr. 6275,  fol 50 r. 
     N.B. Het huwelijk werd op 30 mei 1602 gesloten ten overstaan van  
 Lievens van der Borre en Cornelis 
     Sandersz Benschopper. Levinus van der Borre was van 1589 tot 1610  
 predikant te Schoonhoven.
     N.A. Het huwelijk staat vermeld in klapper 7-I van Schoonhoven.
16  Archieven van de hervormde gemeente te Noordwijk. Kerck-Boeck,  
 handelingen fol 3r.
17  Idem als noot nr. 14.
18  N.A.  Notarieel vóór 1843 Noordwijk. Inv. Nr. 6274, fol 19 r.
19  N.A.  Notarieel vóór 1843 Noordwijk. Inv. Nr. 6274, fol 20 r.
20  R.A.L. Aktes verleden voor de notarissen Van der Wuert en   
 Oudevliet te Leiden.
21  G.A.Nw. Inv. Nr. 869. Rekening H. Geesthuis 1638, fol 21 v.
22  R.A.L. Notariaat Leiden vóór 1843. Inv. Nr. 844, akte 101.
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Een introductie in de bouwhistorie.

Michel van Dam (1974) is als bouwhistoricus werkzaam bij BAAC bv 
(onderzoek- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en 
Cultuurhistorie) te ’s Hertogenbosch. Van Dam is opgegroeid in Noordwijk en 
heeft altijd grote belangstelling gehad voor stads- en dorpsgeschiedenis.
Hij deed onder andere onderzoek in ‘s Hertogenbosch, Gouda, Dordrecht, 
Leiden, Venlo en Dorst (N-Br.).

Deze tekst is een iets bewerkte vorm van de presentatie die hij bij de algemene 
ledenvergadering op 17 mei jl. heeft gegeven over bouwhistorisch onderzoek.

Wat is Bouwhistorisch Onderzoek?

Bouwhistorisch onderzoek is de studie naar de bouw-, verbouwings-, en 
gebruiksgeschiedenis van een bouwwerk waarbij de gebruikte bouwmaterialen 
en -constructies als basis dienen. De gegevens van het bouwhistorisch onderzoek 
worden aangevuld met gegevens uit aanpalende disciplines. Aan de hand van 
de gevonden bouwsporen zoals hergebruikte onderdelen en dichtgezette deur- 
of vensteropeningen is het mogelijk om de bouwgeschiedenis van een pand te 
reconstrueren en tot een datering te komen.

Er zijn vier vormen van bouwhistorisch onderzoek.

Allereerst: de inventarisatie. Bijvoorbeeld van een complex of bouwblok. De 
inventarisatie maakt vaak deel uit van een gemeentelijk bestemmingsplan 
of toekomstvisie zoals “De Kern Gezond”. Ten tweede: de verkenning.	De	
lichtste vorm van bouwhistorisch onderzoek. Het pand wordt kort bezocht en 
in hoofdlijnen beschreven. De eindconclusie heeft een voorlopige waarde. Een 
verkenning wordt bijvoorbeeld verricht ten behoeve van een betere beoordeling 
van een restauratie- of bouwplan. Verder: de opname. Tot een opname kan 
besloten worden na een verkenning. Een opname is meer gedetailleerd dan 
de verkenning en er is ook licht destructief onderzoek mogelijk zoals  het 
deels ontpleisteren van muren. In de rapportage kunnen adviezen voor een 
restauratie of andere aanbevelingen worden opgenomen. Een opname vindt 
plaats vooraf of tijdens een verbouwing of restauratie. Tot slot: de ontleding.	
De zwaarste en meest uitgebreide vorm van bouwhistorisch onderzoek. Hierbij 
worden alle zichtbare bouwsporen (zoals lang verdwenen rookkanalen en 
dichtgezette venster- en deuropeningen,) geanalyseerd, gedocumenteerd en 
de “verborgen” bouwsporen blootgelegd door middel van het ontpleisteren 
van muren en het verwijderen van verlaagde plafonds. Een ontleding vindt 
plaats, net als de opname, vooraf of tijdens een verbouwing, restauratie of 
eventuele sloop. Tijdens de opname en ontleding blijft de bouwhistoricus bij 
de verbouwing, restauratie of sloop betrokken.

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een rapport waarin 
tevens een onafhankelijke monumentale waardestelling wordt opgenomen. 
Deze waardestelling is op basis van uniciteit, ouderdom en gaafheid. Er wordt 
dus niet alléén op ouderdom gewaardeerd. Een pand uit de jaren ’30 of ’40 kan 
heel goed een hoge waarde vertegenwoordigen omdat bijvoorbeeld de indeling 
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en afwerking van het interieur nog volledig authentiek is, hetgeen overigens 
steeds zeldzamer wordt. 
Waar haalt de bouwhistoricus zijn informatie vandaan?
Aan de hand van de gebruikte bouwmaterialen en -constructies is het tijdens 
een verkenning vaak al mogelijk een indicatie te krijgen van de ouderdom en 
bouwgeschiedenis van het pand.
Veel bouwhistorische informatie is regionaal en soms zelfs plaatsgebonden. 

Kelders en zolders hebben, omdat ze vooral als opslagruimte dienden, vaak 
weinig te lijden gehad van moderniseringen. De oudste kelders hebben een 
eenvoudig tongewelf. Soms is het bovenliggende pand totaal vernieuwd maar 
heeft het moderne pand nog wél een middeleeuwse kelder.
Oude kappen hebben een steile hoek. Op basis van luchtfoto’s is het 
vaak mogelijk panden met een nog oorspronkelijke middeleeuwse kap te 
herkennen. De steile hoek heeft te maken met de dakbedekking. Middeleeuwse 
dakbedekking was van natuurlijk materiaal zoals stro. Een steile hoek gaf de 
beste afwatering. Heeft de kap een flauwe hoek dan is er meestal sprake van 
een jongere kap. De oudste kappen zijn sporenkappen, een kap met alleen maar 
sporen die gekoppeld zijn met een horizontaal houtje (op de daksporen zijn de 
panlatten aangebracht waar de dakpannen op zijn bevestigd). Later, toen de 
dakbedekking werd vervangen door brandveilig materiaal zoals daktegels of 
leien, werd het noodzakelijk de kap te verstevigen. Soms werd er een nieuwe 
kap aangebracht, maar vaak wél met het hout van de oude kap! 
Het gebruikte hout kan veel infomatie opleveren. Tot aan het begin van 
de zeventiende eeuw wordt eikenhout toegepast. Daarna is het vanwege 
de politieke onrust door de Tachtigjarige Oorlog niet meer te verkrijgen, 
de handel ligt stil. De bouwers stappen dan over op het scandinavische 
grenen- en vurenhout. Eikenhout kan door middel van dendrochronologie, 
jaarringenonderzoek, gedateerd worden tot ver voor het begin van onze 
jaartelling. Aangezien eikenhout tot circa één jaar na de kapdatum verwerkt werd 
is een nauwkeurige datering van een kapcontsructie of balklaag (en daarmee 
het pand) mogelijk. Soms valt zelfs te achterhalen in welk jaargetijde de boom 
is gekapt! Ook aan de hand van sleutelstukken kan een bouwfase gedateerd 
worden. Sleutelstukken bevinden zich daar waar de balk in de muur steekt en 
dienen als extra ondersteuning en bescherming van de balkkop. Sleutelstukken 
zijn vaak voorzien van een profilering. Deze profilering is “modegevoelig” en 
komt vaak maar een beperkte tijd voor. Zoals de peerkraal typerend is voor de 
(late) middeleeuwen, zo zijn de zogenaamde “gebombeerde” sleutelstukken 
weer typerend voor de zeventiende eeuw.

De oudste, middeleeuwse bakstenen zoals ook gebruikt in de Grote kerk in 
Noordwijk, worden kloostermoppen genoemd en zijn te herkennen aan het 
grote formaat. Over het algemeen geldt: hoe groter de baksteen, hoe hoger 
de ouderdom. Nu gaat dat niet altijd op. In Limburg bakte men nog tot in de 
negentiende eeuw het “kloostermop-formaat”. 
De productie was eerst handmatig hetgeen resulteerde in bakstenen die 
onregelmatig van vorm en structuur waren. Ook hebben deze stenen vaak 
geen homogene kleur. Muurwerk met deze kenmerken kan dus aangemerkt 
worden als oud muurwerk. Gaandeweg wordt de productie van baksteen beter 
en bakt men kleinere stenen. Uiteindelijk, aan het einde van de negentiende 
eeuw, worden ze machinaal vervaardigd.
Eén van de aanwijzingen dat het muurwerk dateert van vóór de achtiende 
eeuw is de aanwezigheid van klezoren in het metselverband bij wijze van 
hoekoplossing. Een klezoor is een kwart van de lengte van de baksteen, de 
strek. De klezoor wordt vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende 
eeuw gebruikt en diende om mooi, regelmatig metselverband te verkrijgen. In 
de achtiende eeuw stapt men over op de drieklezoor, driekwart van de lengte 
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van een baksteen. Tot op de dag van vandaag wordt de drieklezoor in het 
metselwerk gebruikt.

Bouwhistorisch onderzoek in de praktijk

Tot op de dag van vandaag worden oude gebouwen over het algemeen 
gedateerd en op monumentenlijsten geplaatst op basis van de voorgevel en 
gebruikte versieringselementen.
De bouwhistoriscus gaat echter dieper in op de materie van het oude gebouw. En 

wel fysiek. In plaats 
van het pand slechts 
op uiterlijkheden te 
beoordelen betréédt 
de bouwhistoricus 
het pand, dat niet 
voor niets ook wel 
een stenen archief 
wordt genoemd.
Wat blijkt: achter 
veelal relatief jonge 
voorgevels bevindt 
zich vaak nog een 
casco dat soms wel 
700 jaar ouder is dan 
de voorgevel doet 
vermoeden!
De reden hiervoor 
is even logisch als 
e e n v o u d i g .  D e 
v o o rg e v e l  h e e f t 
een representatieve 
functie en is dus 
een modegevoellig 
onderdeel van het 
pand.	Wanneer	men	
de voorgevel wilde 
moderniseren	 dan	

was het uiteraard niet nodig het complete achterliggende pand te slopen. 
Zelfs wanneer het pand inwendig werd verbouwd, bijvoorbeeld met het 
verhogen,verlagen of toevoegen van verdiepingsvloeren werd het bestaande 
materiaal hergebruikt. De reden voor dit stelselmatige hergebruik heeft 
eenvoudig een economische reden. Vroeger was het bouwmateriaal duur en 
de arbeid goedkoop, anders dan nu. 
Er werd zoveel mogelijk van de oude bouwmassa gebruikt. Werd er evengoed 
tot sloop overgegaan dan bleven de zijmuren vaak staan en werd in het nieuwe 
pand het bouwmateriaal van de voorganger gebruikt. Hierdoor zijn vele 
middeleeuwse, soms zelfs vroeg middeleeuwse panden in de loop der eeuwen 
van kelder tot kap als het ware in de tijd “meegenomen”. 
Dit is bij velen, zowel particulieren als gemeenten, onbekend waardoor er in 
het recente verleden tijdens verbouwingen en sloop veel historie ongezien 
en ongedocumenteerd verdwenen is. Een voorbeeld van hergebruik én 
ongedocumenteerde sloop in Noordwijk zijn de rond 1990 in een afvalcontainer 
aangetroffen kapspanten van het pand Voorstraat 49. De kapspanten waren 
gebouwd met hout dat afkomstig bleek uit een schuit. Logisch, hout is duur 
en de kwaliteit van scheepshout is erg hoog!
Ook zijn er onlangs bij Voorstraat 52 AB, wederom in een afvalcontainer, 
eikenhouten delen gevonden die onderdeel uitgemaakt moeten hebben van 
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een kapconstructie. De oudtse vermelding van een pand op deze plek is in de 
vijftiende eeuw, halverwege de zeventiende eeuw wordt het pand grondig 
verbouwd. Mogelijk is toen de kap, of een deel daarvan, gesloopt en zijn de 
balken gebruikt om op de begane grond de vloer erop te bevestigen. Deze delen 
zijn bij de recente verbouwing gevonden ónder de houten vloer op de begane 
grond. Een houten vloer leggen op het zand is namelijk funest voor het hout! 
Door middel van dendrochronologie konden vier van de zeven delen worden 
gedateerd. 1 Het blijkt dat het hout Westfaals is en rond 1460 (!) moet zijn gekapt. 
Via de Rijn is het richting Noordwijk getransporteerd. Wanneer er hergebruikt 
hout gevonden word in een pand is het doorgaans zo dat het ook daadwerkelijk 
uit hetzelfde pand komt. Dit zou dus kunnen betekenen dat het pand Voorstraat 
52 AB in de kern enige decenia ouder is dan Voorstraat 19 dat rond 1500 wordt 
gedateerd en bekend staat als het oudste pand van Noordwijk.

Ondanks sloop en verbouwing blijken er toch grote delen van oude huizen 
bewaard gebleven te zijn. Als voorbeeld twee panden in de naburige stad 
Leiden. Het pand Nieuwe Rijn 43 wordt in de monumentenlijst omschreven 
als een pand uit de achttiende eeuw. De voorgevel is rijkelijk versierd. In het 
achterste gedeelte van het pand bevinden zich echter nog eikenhouten balken 
waaronder één met een sleutelstuk. Het gebruikte profiel, het zogenaamde 
peerkraalprofiel, wordt gebruikt van de veertiende- tot het begin van de 
zestiende eeuw. De rechterzijgevel bevat tevens nog oud metselwerk. 
De monumentale status van het pand heeft niet voorkomen dat het inwendig 
volledig is verbouwd (lees: gesloopt) in de jaren negentig. Ook het sleutelstuk 
heeft het niet helemaal gered, voor het plaatsten van een gipswandje is de 
helft er af gekapt.
Het monument Breestraat 161 wordt eveneens als achttiende eeuws huis 
omschreven. De kap is vermoedelijk vijftiende eeuws en het pand bestaat 
hoogstwaarschijnlijk uit twee panden die in de achttiende eeuw zijn 
samengevoegd waarna men er een grote, nieuwe gevel voor heeft geplaatst.
Dit zijn twee grote, in het oog springende panden die overduidelijk op basis 
van de voorgevel het predikaat monument hebben gekregen en deze uiteraard 
ook verdienen.
Er zijn echter legio panden met een onopvallend of zelfs storend uiterlijk maar 
die zich wél in een oud deel van een stad of dorp bevinden. Deze panden 
kunnen mogelijk, en dat komt regelmatig voor, historisch gezien interessanter 
zijn dan een beter ogend buurpand. Zo is er in februari 2005 in Leiden achter 
een eenvoudige, weinig in het oog springende, bijna saaie negentiende-eeuwse 
gevel een pand ontdekt van rond 1385. Dit was geruime tijd zelfs het oudste 
pand van Leiden!  Onlangs is er een pand ontdekt, eveneens achter een jonge 
gevel, dat dateert rond 1314. Zo blijkt maar dat ook de kwalificatie “Het 
Oudste Pand Van…” een rekkelijk begrip is. De dateringen zijn afkomstig van 
houtmonsters uit de eikenhouten balklagen en kapconstructies.

Bouwhistorisch onderzoek wijst ook uit dat de bouwgeschiedenis van panden 
nauw samenhangt met de economische en de politieke geschiedenis van een 
stad	of	dorp.	
In Noordwijk zijn er bijvoorbeeld weinig panden uit het begin van de 
negentiende eeuw. 
Rond 1800 wordt de handel met Engeland door de Fransen verboden. De meeste 
van de in Noordwijk veelvoorkomende touwslagerijen gingen hieraan ten 
onder. De economie liep hierdoor terug waardoor er weinig tot geen nieuwbouw 
of verbouw plaatsvond. 
Zodra het economisch beter ging of de politieke situatie zich stabiliseerde 
werden panden verbouwd of samengevoegd met de buurpanden, bijvoorbeeld 
wanneer een bedrijf zich uitbreidde. Soms werd er dan ook weer een nieuwe 
voorgevel geplaatst die het verbouwde moest verhullen. Wat dat betreft is er 
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weinig veranderd, is de economie op stoom, dan zijn mensen bereid in hun 
huis of zaak te investeren. Stagneert de economie dan wordt een eventuele 
verbouwing of nieuwbouw uitgesteld.

Waarom is bouwhistorisch onderzoek belangrijk?

Bouwhistorisch onderzoek levert inzicht op over het bouwen in het verleden 
en nieuwe inzichten in de ontwikkeling en bouwgeschiedenis van een stad of 
dorp.
Er wordt nog wel eens gezegd dat je al die “ouwe zooi” toch niet kunt bewaren, 
waarna alles gesloopt of vervangen wordt.
Dit is in zekere zin waar, een pand is gemaakt om te gebruiken en soms is het 
gewoonweg “opverbruikt”. 
Maar tussen “je kunt niet alles bewaren” en het “dus maar slopen” bevindt 
zich nog een breed gebied waar voor alle betrokken partijen, de eigenaar, 
de aannemer, de gemeente, de bouwhistoricus of anderzins historisch 
geïnteresseerden een heel bevredigende oplossing kan worden gezocht. Het 
minste wat gedaan kan worden is het niet geruísloos, ongedocumenteerd laten 
verdwijnen van het gebouwde erfgoed. Want wat gesloopt is, is echt weg.
Anders dan men zou verwachten vindt bouwhistorisch veldonderzoek vaak 
in een kort tijdsbestek plaats. Variërend van een aantal uren tot enkele dagen, 
al naar gelang de grootte van het pand en de onderzoeksvraag. In sommige 
gevallen kan de verbouwing, of sloop, tijdens het bouwhistorisch onderzoek 
gewoon doorgaan. 
Bouwhistorisch onderzoek is een belangrijke investering voor de historische 
kennis, het historische besef en de waarde van een stad of dorp. 
Noordwijk telt niet minder dan twee historische verenigingen en er zijn een 
groot aantal publicaties over de geschiedenis van Noordwijk en zijn inwoners 
verschenen en gaan verschijnen. Dit toont aan dat een groot deel van de 
Noordwijkers belang hecht aan de historie van hun woonplaats. Daarnaast 
wordt Noordwijk jaarlijks door grote aantallen toeristen bezocht, voor wie de 
geschiedenis van hun tijdelijke verblijfsplaats een meerwaarde kan zijn.
Daarbij getuigt het zorgvuldig omgaan met het gebouwde erfgoed van respect 
voor de mensen die de basis hebben gelegd voor de plaats waarin gewoond 
en gewerkt wordt. 
In de gemeente Venlo bijvoorbeeld, dat in de oorlogsjaren grotendeels verwoest 
zou zijn, leefde het idee dat er niets van middeleeuws Venlo bewaard was 
gebleven op een paar panden na. Dit idee lag zo sterk verankerd, dat toen 
daar een aantal jaar geleden gestart werd met bouwhistorisch onderzoek en 
bleek dat er nog heel wat middeleeuwse huizen bewaard waren gebleven daar 
met veel ongeloof op werd gereageerd. Door middel van publicaties, lezingen 
en uitzendingen op de lokale radio- en televisiezenders heeft er een omslag 
plaatsgevonden in het denken en handelen in de stad. Handelde men eerst 
vanuit het “je kan niet alles bewaren” idee, nu is er een historisch besef waardoor 
mensen en bouwbedrijven bij het verbouwen meer oplettend te werk gaan 
en vaak voorafgaande aan een verbouwing bouwhistorisch onderzoek laten 
plaatsvinden. De gemeente speelt hierin een belangrijke, stimulerende rol.

In het onlangs gepresenteerde, goed doortimmerde visie document “De Kern 
gezond” komt bouwhistorisch onderzoek niet voor, terwijl dit mijns inziens 
zeker een verdieping zou betekenen van deze visie. 
De panden die als “Niet passend” of “Mogelijk passend” worden aangeduid 
kunnen schatten van historische informatie herbergen achter de gevels en de 
pleisterlagen, waardoor een pand juist zeer interessant blijkt te zijn. Misschien 
kan aan de hand van gevonden bouwsporen in de voorgevel een restauratieplan 
gemaakt worden. 
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Het gevaar schuilt ‘m dus in het weinig duidende karakter van de voorgevels 
waardoor de panden in zekere zin vogelvrij worden verklaard.
Het huidige visie-document in combinatie met een bouwhistorische verdieping 
kan op die manier een beleidsstuk opleveren dat tot voorbeeld kan dienen voor 
de	omliggende	gemeenten.

Over het eerste deel van de titel, “verborgen schatten achter de gevels van de 
dorpskern”, kan gezegd worden dat die schatten er zeker zitten. Enige tijd 
geleden heb ik samen met Hein Verkade een aantal uren door Noordwijk-Binnen 
rondgelopen om te kijken of er zich bouwhistorisch interessante panden in de 

Voorstraat, de Kerkstraat en hun omgeving bevonden. 
De nadruk lag vooral op panden die, buiten de status van beschermd 
dorpsgezicht, geen status als monument hebben. De conclusie is dat er in 
Noordwijk nog veel interessants te vinden is. Bijvoorbeeld Voorstraat 39, een 
deel van de rechter zijgevel is opgemetseld met bakstenen die qua formaat (ca. 
20 x 10 x 6) en voegwerk overeenkomen met de Grote Kerk! Of Voorstraat 105, 
mogelijk is het oude winkelinterieur (vermoedelijk van rond 1920) nog intakt. 
Het bleek zelfs dat onder de balken zich nog zeventiende-eeuwse sleutelstukken 
bevonden! Kerkstraat 3-5 is ook een onopvallend pand. Het pleisterwerk is hier 
en daar gehavend waardoor er klezoren in het zicht zijn, en daarbij komt pand 
al voor op een achtiende-eeuwse tekening! 
Deze panden komen niet voor op de gemeentelijke- en rijksmonumentenlijst.
Er kunnen achter de gevels van de dorpskern nog veel schatten gevonden 
worden, als we ons niet laten afleiden door de verpakking!

Panden aan de 
Kerkstraat
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Informatieve literatuur en websites

De bouwgeschiedenis van monumenten
Stichting Open Monumentendag, 1992

Bouwhistorie in Nederland
ISBN: 9053451633 Uitgeverij Matrijs, 2000

Historische houtconstructies in Nederland 
ISBN: 9070103184 Stichting Historisch Boerderij Onderzoek, 2003

Bouwhistorie.nl
Website van de Stichting Bouwhistorie Nederland

Openluchtmuseum.nl/Algemeen/shbo-0.html
Website van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek.

Documentatie.org
Informatie over de historie van het bouwen

Rdmz.nl
Website van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg

BAAC.nl
Onderzoek- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en 
Cultuurhistorie. Ook informatie over dendrochronologie.
1 Houtmonsters en dateringen door S. van Baalen, dendrochronoloog van 
BAAC bv ‘s te Hertogenbosch.

De huidige Kerkstraat


