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DE VERENIGING STELT ZICH TEN 
DOEL:
De bevordering en het behoud van de leefbaar-
heid op zowel historische als sociale grondslag 
in en rondom de oude dorpskern in Noordwijk 
Binnen van de gemeente Noordwijk (.....)
Zij tracht dit doel te bereiken door aktieve sa-
menwerking van bewoners en ondernemers in 
dit gebied, in nauw overleg met de overheid, 
en door alle middelen, die het doel van dienst 
kunnen zijn”.
Het initiatief tot de vereniging werd  genomen  
op 26 oktober 1985;  de statuten werden op 14 
februari 1986 verleden bij notariskantoor Van 
Hoeken en Janbroers.
Overname van artikelen: alleen mogelijk in overleg 
met de redactie.

  Vo o r  u  l i g t  d e 
zeventigste Kernpunten. Vanaf 
nummer 21 ben ik bij de uitgave 
betrokken geweest en nu komt 
langzaam de tijd om het stokje over 
te geven. Hiervoor was wel intensief 
overleg nodig want de door de jaren 
opgebouwde ervaring, eerst aan 
de hand van Tom Verburg, daarna 
met Floor 't Hooft en vanaf nummer 
57 met de huidige redactie kon 
niet zomaar worden weggepoetst. 
Gelukkig was Dorien Holman bereid 
toe te treden tot de redactie en kon 
een andere taakverdeling worden 
gemaakt, zodat niet de totale last 
op een persoon komt te liggen. Ik 
zal tot het eind van het jaar dit team 
inwerken zodat de overdracht soepel 
kan verlopen. 
In dit nummer treft u natuurlijk de 
najaarlezing aan zodat iedereen die 
niet in staat was deze bij te wonen 
toch in de schaduw van de oude 
Jeroen kan toeven.
Daarnaast praat Geertruida de Moor 
ons bij over de vroedvrouwen in 
de zestiende eeuw en laat Herman 
Schelvis ons kennismaken met de 
oude boerderij van kruidenteler 
Arend Duijndam.
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Gerard van StijnDe maanden vliegen en wat betreft de activiteiten van De Oude Dorpskern 
kan ik alleen maar zeggen dat er hard gewerkt wordt aan een aantal 
vernieuwingen.
Bij Kernpunten zit deze keer een enquête waarbij wij uw medewerking willen 
vragen om deze na invulling zo snel mogelijk terug te sturen, vandaar dat we 
er ook een zakje vergeet me nietjes bij gedaan hebben. 

Er zijn gespreken gaande met Genootschap Oud Noordwijk waarbij we kijken 
naar een mogelijk stukje samenwerking op een aantal gebieden. 

Verder komen we met de vraag of u akkoord gaat met een verhoging van de 
contributie van 10  naar 15 euro. Voor dit bedrag krijgt u al eerder een acceptgiro 
aangeboden maar een officieel besluit moet nog worden genomen op 31 mei. 
Een omissie onzerzijds is dat we over 2006 geen acceptgiro’s hebben verstuurd, 
waarvoor wij onze excuus aanbieden. Ook zijn we druk bezig om de statuten 
en het huishoudelijk reglement aan te passen aan de gewijzigde situatie. Binnen 
de huidige statuten zou het bijvoorbeeld niet geoorloofd zijn om een voorzitter 
van buiten Noordwijk aan te trekken (zoals nu het geval is).

Last but not least is het fijn te kunnen melden dat we dit jaar met een Jazz 
weekend als proef starten in Noordwijk Binnen en wel op 4 en 5 augustus. 
Vanuit de horeca van Noordwijk Binnen krijgen we hier alle medewerking.
In ieder geval kunnen we zeggen De Oude Dorpskern bruist van nieuwe ideeën 
en activiteiten. 
Vergeet u vooral niet de jaarvergadering bij te wonen op 31 mei aanstaande. 
Er staan interessante onderwerpen op de agenda.

   

	
Evenementenagenda	

"De	Oude	Dorpskern”	�007
  Donderdag 31 mei, 20.00 uur Algemene Ledenvergadering,
 in Royal

  Zaterdag 16 en zondag 17 juni Tuinmarkt

  Zaterdag 4 en zondag 5 augustus Jazz in Binnen

  Vrijdag 30 november  Najaarslezing in Grote of 
 Sint Jeroenskerk 

  Woensdag 12 en donderdag 13 december Kerstmarkt 
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Zoals te begrijpen valt is een vroedvrouw in een gemeenschap van het grootste 
belang. Dit zag de zestiende eeuwse dorpsoverheid ook in. In Noordwijk was, 
namelijk, vanaf 1535 sprake van een vroedvrouw in dienst van het dorp dat 
uit het volgende blijkt. In 1536 ontving moeder Machteld 8 pond 13 schelling 
4 denieren1 van het dorp Noordwijk, omdat zij een jaar had gepraktiseerd. 
Zij was één van de weinigen die in dienst van het dorp waren. In Noordwijk 
vinden we in 1495 en 1496 nog een functionaris in dienst van het dorp, namelijk 
de schoolmeester die een beloning van 8 pond kreeg. 
Er ontbrak in Noordwijk een chirurgijn en het is daarom duidelijk dat de 
Noordwijkse vroedvrouwen niet onder toezicht van het chirurgijngilde stonden, 
zoals we zullen zien dat elders het geval was.2 Het is niet bekend onder wiens 

supervisie de Noordwijkse vroedvrouwen 
stonden. 
In 1540 stopte moeder Machteld plotseling 
haar praktijk, want dan zien we dat zij 
maar voor elf maanden honorarium heeft 
ontvangen. Ze maakte de periode van een 
jaar, waarvoor ze, zoals in de middeleeuwen 
te doen gebruikelijk was, aangenomen was, 
dus niet af. De reden hiervoor is onbekend. 
Waarschijnlijk was zij, gezien de aanduiding 
“moeder”, een (oudere) getrouwde vrouw, 
die zelf ook kinderen gebaard had.
Per 1 mei 1552, in een tijd dat het economisch 
niet best ging, daar de oorlog tussen 
Frankrijk en Spanje voor de zoveelste keer 

in deze eeuw was hervat in 1551. Als gevolg van de blokkade door de Fransen 
werd het verboden om uit te varen en op haring te vissen. Dat dit werkeloosheid 
en oplopende prijzen voor het volksvoedsel, haring, tot gevolg had laat zich 
denken.3 Daarom werden door Noordwijk opnieuw vroedvrouwen aangesteld 
en wel Aleid Thomasdr. en Sofie Claas Hugendr. Hun honorarium bedroeg 
8 pond per persoon. Hiervoor moesten ze vrouwen bijstaan die arm waren. 
Bemiddelde vrouwen betaalden kennelijk het honorarium aan de vroedvrouw 
uit eigen zak. Noordwijkse vroedvrouwen moesten een ambtseed afleggen en 
mochten het dorp bij pest en andere gevreesde ziekten niet verlaten. 
We weten niet wat deze eed inhield. De oudst bewaarde ambtseden voor 
vroedvrouwen in de Noordelijke Nederlanden4 dateren, zoals we zullen zien 
uit het midden van de zestiende eeuw in Breda en luiden:
Dit zweer ik, als geordonneerde vroedvrouw van de stad Breda:
- ik zal iedere vrouw die mij vraagt of doet vragen haar bij te staan op de juiste 
manier bijstaan zoals een goede vroedvrouw betaamt
- ik zal arm en rijk bijstaan
- ik zal niemand in barensnood verlaten, arm of rijk
- ik zal wie het eerst om mij vraagt het eerst helpen
- ik zal pas een vrouw verlaten als ik haar naar behoren heb bijgestaan
- ik zal niet om winstbejag de ene vrouw eerder helpen dan de andere  
 of een vrouw verlaten voor een ander
- ik zal zonder toestemming Breda niet verlaten opdat ik mijn werk  
 niet zal verzuimen
- ik zal mijn werkzaamheden verrichten zoals een goede vroedvrouw  
 betaamt.5

Uithangbord van de Goudse 
vroedvrouw Anna van 
Hensbeek.

Dr. Geertruida de Moor
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De afgelegde eed in Noordwijk zal hier niet veel van afgeweken hebben.
 Dat zal wel het geval geweest zijn van een eed uit 1628 in Maastricht. 
De doctrines van het Concilie van Trente, dat plaats vond tussen vond van 1545 
tot 1563, zijn hier duidelijk aanwezig, want de vroedvrouwen moesten goed 
katholiek, vrij van ketterse denkbeelden, zijn. Zij moesten ervoor zorg dragen, 
in samenwerking met de pastoors, dat kinderen katholiek gedoopt werden. 
Bovendien moesten zij, in het bijzonder bij ongehuwde vrouwen, tijdens de 
bevalling de naam van de vader te weten te komen en de autoriteiten melden 
als er sprake was van incest.6 
 De vader van de Noordwijkse Sofie was tussen 1537/38 en 1551/52 als opperman 
voor het klooster Leeuwenhorst in Noordwijkerhout werkzaam.7 Daar we hem 
niet vinden bij degenen, die in 1553 aan de Tiende penning bijdroegen,8 moeten 
we aannemen dat hij niet in Noordwijk woonde, al overleden was of te arm 
was om iets bij te dragen. Het kan dus mogelijk zijn dat Sofie in de slechte 
tijd, waarin de prijzen stegen,9 
na de dood van haar vader 
de aanstelling als vroedvrouw 
accepteerde om haar inkomen en 
van haar eventuele familieleden 
zeker te stellen. Te bewijzen valt 
dit echter niet.
  A l e i d  T h o m a s d r . 
bewoonde in 1553 een bescheiden 
huisje in het dorp Noordwijk, dat 
een huur deed van 8 pond. Ter 
vergelijking het volgende. Er 
waren in dat jaar in Noordwijk 
in totaal 106 huizen, waarvan 
we de huurwaarde zonder grond 
kennen. Hiervan was de huur 
van 25 huizen 8 lb. (22.5 %). In 
77 gevallen was de huur hoger 
(72.5 %) en maar 5 huizen waren 
goedkoper (5 %) dan dat van 
Aleid..
In 1561 treffen we Sofie Claas 
Hugendr. niet meer aan, maar 
Aleid Thomasdr. was nog in 
Noordwijk aan Zee praktiserend, 
dat met Noordwijk Binnen één 
dorp vormde. Zij ontving een 
vergoeding van 12 pond. Haar 
collega Maritgen, die kennelijk 
van elders was aangetrokken, 
woonde tot 22 mei 1562 op 
kamers bij de weduwe van 
Willem Sampson en het dorp 
betaalde voor haar, behalve haar 
wedde van 12 pond, 13 pond 
huur. Hier zal ook (ten dele) kost bij zijn inbegrepen, want in 1553 bedroeg 
de huurwaarde van het huis van Willem Sampson, dat op de Bronsgeest 
lag, 10 pond per jaar. Daar Willem bovendien 3 hond land - iets minder dan 
een halve hectare - bezat, waarop een ander huisje stond en dat in totaal een 
huur- en pachtwaarde van 8 pond had, kan het ook zijn dat Maritgen hierin 
huisde. Waarschijnlijk zullen bij de huishuur voor Maritgen ten bedrage van 
13 pond ook andere diensten van de weduwe Sampson, zoals koken, zijn 
verdisconteerd. 

Vroedvrouw aan het werk.
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In 1570 kreeg Aleid Thomasdr. nog steeds 12 pond honorarium, maar haar 
nieuwe collega ontving 16 pond voor haar werkzaamheden. In 1572 werd 
Aleid Thomasdr. als enige nog voor een half jaar praktijk betaald en wel met 
6 pond. Gezien het feit dat één van de vroedvrouwen de dochter van een 
opperman - een ongeschoolde arbeider - was, kunnen we toch wel zeggen dat 
in dit geval de vroedvrouw uit de lagere sociale klassen werd gerekruteerd. 
Dit blijkt ook uit de woonsituatie van Maritgen, waarvoor immers maar 13 
pond werd uitgetrokken.
Na het protestant worden van Holland namen de inkomsten en uitgaven 
van Noordwijk sterk af en vinden we geen betalingen meer voor deze vorm 
van sociale gezondheidszorg. De troebelen ten tijde van de opstand en het 
geldgebrek van de dorpsoverheid, nu de inkomsten, als gevolg van een complex 
van factoren teruggelopen waren, zullen hier zeker debet aan geweest zijn. 

Voetnoten:
1 Noordwijk, Gemeente-archief Noordwijk, Ourd-Archief (hierna GANOA), 
inv. nr. 294.
2 Dit was met name in Delft het geval (H.L. Houtzager, Medicyns, vroedwyes 
en chirurgyns. Schets van de gezondsheidszorg in Delft en beschrijving van 
het Theatrum Anatomicum aldaar in de 16e en 17e eeuw, Amsterdam 1979 
(Serie-uitgave van het Genootschap Delfia Batavorum, nummer 5), 45-46). 
In Breda waren wel chirurgijns, maar in het standaardwerk over Breda in 
de Middeleeuwen: F.F.X. Cerutti [et al.], Geschiedenis van Breda, Deel: 1: De 

Middeleeuwen, Schiedam : Interbook international,1976(Fotog
rafische herdr. van de 1e uitg.: Tilburg: Bergmans, 1952) vermeldt geen 
chirurgijnsgilde. In Hoorn, echter, stonden zowel de Chirurgijn als  de vroedvrouw 
ten dienste van de justitie (J. Steendijk-Kuypers, Volksgezondheidszorg in de 16e 
en 17e eeuw te Hoorn. Een bijdrage tot de beeldvorming van sociaal-geneeskundige 
structuren in een stedelijke samenleving, Rotterdam: Erasmus Publishing, 1994 
Pantaleon reeks nr. 12; Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis 
der geneeskunde en der natuurwetenschappen, nr. 46 (Ook verschenen als 
proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 1994), 56-96.

3 Geertruida de Moor, “Welvaart in Holland. Een onderzoek naar het 
welvaartsniveau tussen 1410 en 1553 in Noordwijk en omgeving en dat van het 
cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574)”, in: Cîteaux Commentarii 
Cistercienses, 48 (1997), 295-326, in casu 313-314.

4 Zie voor de gang van zaken omtrent vroedvrouwen in Brugge: A.B.C.M. 
Delva, Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late Middeleeuwen. Met 
uitgave van het Brugse Liber Trotula, Brugge: Genootschap voor Geschiedenis, 
1983 ((Vlaamse Historische Studies uitgegeven door het Genootschap voor 
Geschiedenis “Société d’Emulation” te Brugge, 2), (Proefschrift Leiden)., 98-
122. Zie voor de behandeling van vrouwenziekten in Engeland: B. Rowland, 
Medieval woman’s guide to health. The first English gynecological handbook. Middle 
English text, with introduction. And modern English translation by - Kent, Ohio: 
Kent State University Press London: Croom Helm, 1981. Zie voor deze 
medische benadering: Benedictus Victorius, De morbis cvrandis, ad tyrones,: I-
II. Qvorvm alter agit de morbis cvrandis capitis, & membrorum ei attinentium: alter 
vero de morbis cvrandis membrorum spirationi obseruientium : opus apprime vtile, 
ac necessarium omnibus medicam artem profitentibus: nusquam enum inuenient 
remedia ad quoscunque morbos curandos paratiora : nunc primum omni adhibita 
diligentia excusum, ac in lucem editum. De morbis curandis, ad tyrones, Venetiis: 
apud Vincentium Valgris, 1562. 

5 A. Hallema, Vroedvrouwen in stad en dorp in het westen van Noord-Brabant. 
Hoe stads- en dorpsbesturen zorgden voor verloskundige hulp gedurende 
de 16e tot de 18e eeuw”, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, jaargang 99, 
volume nr. 36 (1955), 2660-2667, in casu 2662).
9 Geertruida de Moor (ed.) , Lonen en prijzen in het cisterciënzerinnenklooster 
Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout tussen 1410/11 en 1570/71, Amsterdam: Stichting 
Amsterdamse Historische Reeks, 2000 (Amsterdamse historische reeks, 42), 
163, 176, 220 en 226. 
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6 P.J.H. Ubachs, “De eed der Maastrichtse vroedvrouwen”, De Maasgouw. 
Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 94 (1975), 44-48.
7 Geertruida de Moor, “De ambachtslieden, die voor het cisterciënzerinnenklooster 
Leeuwenhorst (1261-1574) bij Noordwijkerhout werkten”, (deel 1), Genealogische 
bijdragen Leiden en omgeving, 3, (1988), nr. 5, AL 204-AL 225, in casu AL 212.
8 ‘s-Gravenhage, NA, Archief Staten van Holland vóór 1572, inv. nr. 722, Kohier 
Tiende penning Noordwijk en Noordwijkerhout, 1553.

Schrijfster van dit artikel bereidt een artikel voor over de vroedvrouwen in 
Holland en Zeeland en houdt zich aanbevolen in kennis gesteld te worden 
omtrent vondsten elders. gdemoor41@hotmail.com

Van den Arbeydt, ende het Ampt der Vroe-vrouwen

Het wonderbaer geheym, den inganck van het leven
Dient mede voortgebracht en na de kunst beschreven

Want als sich quaet beleyt ontrent het baren vint,
Het schater twee gelijck, de Moeder en het kint.

Wel aen de vrucht is rijp, sy kan niet langer dueren
In dat verzegelt slot, bereydt de kinder lueren;

De Moeder voelt gewoel, haer Leden zijn ontstelt,,
Het kint wil meerder lucht en soeckt een open velt.
Hier dient een handich Wijf  in dese kunst ervaren,

Die schickt voor al het werck om wel te mogen baren,
Die leert de jonge Vrou hoe sy haer voegen moet

Als sich de vrucht beweeght en tot de Reyze spoet.
Die weet het teer gewas al sachtjens af  te leyden

En kan het van de pees en van de Moeder scheyden:
Die weet het tanger lijf, het kiecken nieuwe vleysch
Te vatten daer het dient, te keeren naar den eysch.

Ghy weest dan hier beforcht om wel te mogen kiezen,
Indien ghy niet en wilt u goeden stant verliezen:
Het raeckt u, jonge Vrou, èn u, ô deftigh Man,

Dus roept hier niemant toe als die het ambacht kan.

De medicus I.V. Beverwycks begon zijn 
hoofdstuk over vroedvrouwen in de zestiende 

eeuw met  bijgaand gedicht.
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In februari van dit jaar gaf wethouder van Rijnberk in deze kerk een toelichting 
op het rapport “De kern gezond”. Hij gaf een beeld hoe de historische kern 
er in de toekomst uit zou kunnen zien als zijn droombeelden werkelijkheid 
zouden worden. Een van die stukken is het gebied waarover we het vanavond 
hebben. Het is het gebied ten noorden van deze kerk, waar de werkzaamheden 
inmiddels begonnen zijn.
Zeshonderd jaar geleden zag het er heel anders uit, toen stond op deze 
historische plek het kloostertje Sint Barbara. De officiële naam is Sint-Barbara 
en Sint-Catherina. Het is gesticht tussen 1430 en 1438 en het is ten ondergegaan 
aan het begin van de tachtigjarige oorlog dus rond 1573. Dat was een heel 
dramatische periode ook voor het dorp Noordwijk en daarom zal ik proberen 
ook die jaren op dorpsniveau naar voren te halen. We weten niet precies waar 
het klooster gelegen was, het enige wat bekend is dat het lag ten noorden van 
de parochiekerk. Er is een oorkonde in het Latijn uit 1455, die vaker ter sprake 
zal komen, waar heel interessante gegevens in staan. Er staat in dat het klooster 
lag ten noorden van de kerk, langs een karrenspoor, een waterpad dat niet 
langs de muur van de parochiekerk liep. Meestal zeggen we op de plek waar 
de Kuip gestaan heeft. Zelf denk ik met nog anderen dat het meer lag waar 
nu de Zeestraat loopt. Niemand weet hoe groot het terrein geweest is, maar 
het wordt meestal afgebakend langs de Heilige Geestweg  naar café Thomas 
langs de huizen van de Kerkstraat tot de Tramsteeg die vroeger Molensteeg 
heette naar de Zeestraat tot op de stoep bij Huize Jeroen en terug naar de H. 
Geestweg. 

Het gebied tot de Wilhelminastraat lag buiten het klooster maar was grotendeels 
in het bezit van de nonnetjes. Het klooster is ca 1430 gesticht door een zekere 
Frank van de Boekhorst, een telg uit een bekend Noordwijks geslacht. Hij moet 
de stichter zijn omdat hij in 1429 van een neef een hofstede met landerijen 
ten noorden van de kerk heeft gekocht. Later blijkt dat hij dat gebied aan een 
kloosterorde heeft geschonken met het verzoek daar een klooster te stichten. Frank 
was geen ridder zoals veel van zijn familieleden, maar hij was een schildknaap, 

Gerard de Lange

Plaats waar het 
Barbara
klooster lag.



�

dan was je niet tot ridder 
geslagen. Hij was in 1390 
geboren en getrouwd 
met  Cather ina  van 
Bakenesse en had 5 
kinderen, waarvan een 
zoon en 4 dochters. Het 
was een soort adellijke 
gezinsplanning een 
deel van je dochters 
g o e d k o p e r  i n  e e n 
klooster onder te brengen 
dan een bruidschat mee 
te geven, dan bleef het 
familiebezit beter intact. 
Hij had veel bezittingen 
in de omgeving  en 
huizen op het Rapenburg 
en aan de Voorstraat. 
Hoe hij er aan kwam is 
een raadsel want van 
zijn afstamming, wie 
zijn vader was,  is niets 
bekend.
F r a n k  h e e f t  h e t 
kloostertje gesticht zoals 
veel van zijn collega’s. 
Allerlei kloosters in de 
omgeving werden door een adellijk persoon gesticht. Dat had te maken met de 
middeleeuwse opvattingen. U kent de uitdrukkingen zoals “memento mori” je 
bent maar een sterfelijk mens, en de uitdrukking “carpe diem” pluk de dag en 
die twee samen beduidden: het leven is kort, geniet er van en maak er wat van.  
In de middeleeuwen dacht men daar anders over en was men meer gericht op 
het hiernamaals. Hoe kan ik zo goed mogelijk leven opdat ik in het hiernamaals 
goed terecht kom. Hel, hemel en vagevuur waren dagelijkse begrippen. Vooral 
het vagevuur speelde een belangrijke rol. De zonden laten afbranden als ze niet 
door boetedoening waren voldaan kon je bekorten door het doen van goede 
werken. Het beschikbaar stellen van huizen en grond voor het stichten van een 
klooster behoorde daartoe. Men was zeer vroom en vrijgevig, en was aan de 
andere kant bang voor het hiernamaals. 
In 1438 heeft Maria van Bourgondië  - zij was vrouwe van Noordwijk 
– wat “weduwengoederen” werd genoemd aan het klooster geschonken. Die 
weduwegoederen waren haar geschonken door haar man, de graaf van Holland, 
waar ze van moest leven als hij er niet meer zou zijn. In een acte van 1438 staat 
letterlijk dat ze onder haar bescherming nam “de zusteren van St Franciscus 
orde van Sint Barbarenhuize met het convent der zusteren dat begonnen is in 
deze dorpe tot Noortich”.  Frank kocht het gebied in 1430 dus daar tussenin 
moet het klooster gesticht zijn. Meer is van het klooster niet bekend. Er zijn 
geen papieren overgebleven. In 1450 is het verbrand met een groot deel van het 
dorp zelf, de bekende brand van 1450 dus heeft het maar kort bestaan. Waar 
de nonnen gebleven zijn weet niemand, waarschijnlijk naar Leiden vertrokken. 
Er is één nonnetje in Gorkum terechtgekomen maar dat is alles.
Waarschijnlijk zijn ook de eerste nonnen uit Leiden gekomen. In 1442 wordt een 
Catharina Woutersdochter genoemd, die een afrekening doet met het klooster 
Leeuwenhorst. Zij was vóór die tijd moeder overste in een klooster in Leiden en 
is waarschijnlijk uit Leiden vandaan hier naar toegegaan en was waarschijnlijk 
de "bouwnon" van het klooster. 
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Vijf jaar later vindt een soort doorstart plaats. Dan kom ik op dezelfde Latijnse 
oorkonde waarin staat dat de overste van de kloosterorde waar dit kloostertje 
toe behoorde een brief schrijft dat in 1450 een kloostertje van onze orde is 
verbrand in Noordwijk en dat gebied hebben wij eertijds ontvangen van Franko 
de Boekhorst. In die brief vraagt ze Franko de Boekhorst wilt u dit afgebrande 
gedoe van ons terugnemen en zorgen dat er weer een klooster komt. Hij moet 
dus de stichter van het eerste kloostertje geweest zijn. 
Frank accepteert dat en gaat naar een klooster op het Rapenburg waar ook mr. 
Mathijs Jansz. Van Delft, de pastoor van Voorhout, komt met allerlei getuigen. 
Hij was ook notaris en Frank en zijn vrouw, Katrijn van Bakenesse, tekenen een 
contract waarbij ze dit gebied geven aan het klooster op het Rapenburg met het 
verzoek, maak hier een dependance. Dan wordt in 1460 voor de tweede keer 
in Noordwijk een kloostertje gesticht dat dan Catherina en Barbara heet. Die 
twee heiligen worden in de middeleeuwen heel vaak bij elkaar genoemd. Ook 
van dat kloostertje weten we nauwelijks wat. Je kunt vermoeden dat de nonnen 
weer uit Leiden kwamen, waarschijnlijk uit het klooster Roma. Over hoe het is 
opgebouwd is niets te vinden. Frank draagt niet alleen de afgebrande muren 
over maar ook een aantal stukken land in de richting van de Wilhelminastraat. 
Het gebied tussen Kerkstraat, H. Geestweg, Wilhelminastraat en Tramsteeg 
heet daarom vaak “Het klooster”. Het enige dat we wel hebben zijn bronnen 
die dateren van ongeveer 1550 tot 1572. Over de laatste 20 jaar van het klooster 
weten we iets. Er is maar één rekening overgebleven. Zo’n kloosterrekening 
is buitengewoon interessant omdat daar het hele kloosterleven uit is te lezen. 
Het is de rekening van het laatste jaar 1570/1571. 
Het kloostertje leefde van land dat hen geschonken was ter ere van de goede 
God of Maria, waarvoor dan een memoriedienst als tegenprestatie werd 
verwacht “ieder jaar op mijn sterfdatum”. De nonnen hadden dan recht op 
een kwitantie, wat een traktatie betekende. Een stukje vlees, een pot bier of 
een glas wijn of een extraatje. 
Het gebied breidde zich uit door schenkingen. Als voorbeeld: ongeveer 1514 
is een informatie gehouden. De overheid probeerde te achterhalen wat ieder 
dorp bezat. Toen bleek dat het klooster ongeveer 80 ha land in bezit had en 10 
jaar later is dat ongeveer 70 ha. Het gemiddelde landbezit van een klooster in 
Nederland was circa 150 ha. Leeuwenhorst had in die tijd ruim 1300 ha. 
Dat land werd verpacht en de pacht werd betaald of in geld of in natura. Zo 
moest een pachter elk jaar twee "paaskonienen" leveren, een ander moest elke 
week op vrijdag 12 pinten karne- en zoete melk brengen aan de poort van 
het klooster. Anderen moesten elk jaar zoveel takkenbossen voor het bakhuis 
en verwarming leveren. Die takkenbossen werden in Haarlem of Den Haag 
gehaald. Kunt u nagaan wat dat betekend heeft om ze met een kar over die 
afstand te halen. Het klooster had ook zelf bossen waar ze hout konden laten 
kappen onder andere in het gebied Duinschoten in Noordwijkerhout. Dat werd 
onderhouden met nieuwe aanplant. Ze hadden een boerderij die lag waar nu 
het smalle stuk van de parkeerplaats van de gemeente ligt. De boerderij lag 
buiten het klooster want er is een acte gevonden waarin staat dat iemand een 
bouwhuis (boerderij) pachtte op het kloosterterrein, vermoedelijk op wat nu 
Huize Jeroen is net buiten de kloostermuren.
Ze hadden een moes- en kruidentuin waar kloosters altijd bekend om waren. 
Het enige dat we weten is wat in een rekening van 1570 staat “salij ende 
lavendelblommen”, maar je mag er van uitgaan dat in vroegere rekeningen 
meer heeft gestaan.
Het begrip kweekruid wat bij navraag hetzelfde blijkt te zijn als het zogenaamde 
zege, een plant waarvan de blaadjes werden gedroogd en verpulverd voor 
het maken van een blauwe kleurstof. Ze leverden kweekruid aan het slot 
Leeuwenhorst.
Ze hadden ook een “onlosbare rente”. Wij kennen dat niet maar dat was in de 
Middeleeuwen heel gewoon. Men nam een schuld op zijn huis en gaf dat aan 
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een klooster. De schuld bleef altijd op dat huis rusten, vandaar die onlosbare 
rente. Als iemand dat huis kocht zat hij vast aan dat bedrag. Ook de nieuwe 
eigenaar moest dat betalen. Het is het best te vergelijken met wat wij erfpacht 
noemen. Het waren vaak kleine bedragen maar gaven de mogelijkheid iets 
aan een klooster te schenken, vaak door hele gewone mensen. Het leverde 
het klooster heel veel geld op. Later kon die onlosbare rente wel worden 
afgekocht maar dan had je tenminste het twintigvoudige nodig. Er waren ook 
intredegelden maar dat zal hier niet veel zijn geweest. Het waren nonnen van 
eenvoudige komaf. Wel belangrijk waren de memoriegelden.
Of het klooster arm of rijk was is niet bekend omdat er bijna niets is bewaard. 
Ik heb het vage vermoeden dat het om een klein kloostertje ging. Cornelis van 
Alkemade een notaris uit de 18e eeuw die ook verwoed amateur-historicus 
was heeft een tekening gemaakt met het paterhuis maar dat is fantasie, alleen 
het paterhuis was bekend. Het heeft gestaan aan de overkant van de Zeestraat 
waar eerst dat kleine plantsoentje was. 
Bij de aanleg van de stoomtram langs de kerk met één spoor in 1885 liep de 
rails ongeveer door het kloostergebouw, later, in 1910 toen de elektrische tram 
kwam met deels twee sporen toen moest het paterhuis wijken want de tram 
zou daar dwars doorheen komen.
We zitten nu dus bij het eind van het klooster. Dat was 1560, 1570; het begin 
van de tachtigjarige oorlog. In die tijd is het klooster ten onder gegaan. Het 
was een dramatische periode ook voor het dorp.

In 1560 bestonden De Nederlanden uit het huidige Nederland, België en 
Luxemburg, 17 gewesten als onderdeel van het Habsburgse wereldrijk waar ook 
Spanje en de koloniën bijhoorden met landsheer Plilips de Tweede. Hij vertrok 
als gauw naar Madrid en vestigde zich in het Estorial waar hij nooit meer uit is 
gekomen. Het bestuur der Nederlanden liet hij over aan een landvoogd die in 
Brussel zat. Brussel was de hoofdstad van de Nederlanden. Er ontstonden allerlei 
spanningen op politiek en staatkundig gebied. De hoge edelen met Egmond 
en Hoorne moeten door de landvoogd betrokken worden bij het bestuur maar 
dat gebeurt nauwelijks. Die edelen willen meer op het belang van Nederland 
letten en niet op het 
grote wereldrijk maar 
krijgen daarvoor niet 
de kans. Dat levert 
spanning met nog een 
ander belang namelijk 
d e  g o d s d i e n s t i g e 
situatie. De opkomst 
van het protestantisme 
en het breken met de 
Katholieke kerk door 
Luther en Calvijn. Die 
ontwikkeling geeft 
aanleiding tot allerlei 
spanningen. Philips 
de Tweede reageeert 
door keihard op te 
treden met vervolging 
van de ketters. Ook 
sociaal-economische 
factoren spelen bij 
de opleving van die 
spanningen een rol. De 
vervolgingen zaten de 
Nederlanders dwars. 
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Vooral de Calvinisten waren de radicale elementen terwijl de Nederlanden in 
het algemeen heel gematigd reageerden. Philips sprong bijna uit zijn vel van 
woede en de edelen proberen hem met smeekschriften tot andere gedachten 
te brengen maar dat lukt niet en de spanningen lopen zo hoog op , vooral 
door de toenemende armoede, dat er een uitbarsting komt die uitmondt in de 
zogenaamde hagepreken van de Calvinisten en de beeldenstorm die letterlijk 
als een storm vanuit Vlaanderen naar het noorden trekt. Philips benoemt dan 
Alva met als enig resultaat dat veel mensen de benen nemen onder wie Willem 
van Oranje. Op het platteland van Rijnland gebeurde echter nauwelijks iets. Er 
zijn zelfs berichten dat de boeren wel raad wisten met bepaalde raddraaiers 
en hen bij de lurven grepen. 
Diezelfde Cornelis van Alkemade zegt dat in 1566, ten tijde van de beeldenstorm 
ook in Noordwijk een beeldenstorm heeft gewoed en weet zelfs te vertellen dat 
een van de nonnen vermoord is door een visser uit Noordwijk aan Zee, maar 
dat verhaal kan niet kloppen. Waarschijnlijk is er in Noordwijk nauwelijks 
iets gebeurd. Er zijn geen bewijzen voor, integendeel, later zal blijken, als de 
kerken worden onteigend, dat het hier allemaal heel rustig verloopt en is de 
kerk zonder geweld netjes uitgekleed. Er is geen geweld aan te pas gekomen. 
Sartorius, die hier een Latijnse school heeft gesticht, heeft hier een matigende 
invloed gehad. Hij was hervormd maar een heel gematigde man.
1566 Was ook het jaar dat Janus Douza terugkwam uit Frankrijk waar hij 
studeerde want de familie vond dat hij maar eens aan het familiebezit moest 
gaan denken en moest trouwen.
Hij trouwde Elizabeth van Zuilen uit Utrecht. Hij heeft gewoond waar nu de 
katholieke pastorie staat, tegenover het Lindenplein. Ook hij heeft zich naar 
mijn vermoeden alleen in matigende zin met de ontwikkeling beziggehouden. 
Hij is ook niet gevlucht.
De watergeuzen maakten vooral de kuststreken onveilig, zwierven over zee, 
hielden vissersschepen en koopvaardijschepen aan en vielen af en toe ook het 
land binnen, plunderden daar kloosters en kerken en trokken dan snel terug. 
De mensen in de kustdorpen waren als de dood dat dat zou gebeuren en in de 
kloosterrekeningen vind je dat vuren op de hoogste duinen moesten worden 
gestookt en vlaggen wapperen en rook gemaakt als ze dreiging uit zee zagen 
aankomen. Vissers werden gewaarschuwd om door te geven als ze wat zagen 
en dan kregen ze een drinkpenning. Waarschijnlijk zijn de watergeuzen nooit 
in Noordwijk geland. In 1571 komen de Spanjaarden vanuit Leiden naar 
Noordwijk en dat waren geen lieverdjes. Het waren huurlingen en zij hebben 
in 1571 in het klooster gezeten. In de rekening van het klooster staat dat ze 
hadden gekocht: 2 ossen, 3 varkens, kleinvee, schouderen (voorschenkels) 
haring schol en paling. Dat moeten de Spanjaarden hebben opgegeten. Het 
waren niet alleen de geuzen die hebben huisgehouden. Ook de huurlingen 
maakten geen onderscheid en vonden alle Nederlanders ketters. 
Elizabeth van Engeland was op zeker ogenblik die geuzen zat en stuurde 
ze terug op zee. Met de stormachtige wind in 1573 werden ze de Maas 
opgedreven en namen per ongeluk den Briel in. Willem van Oranje moet dan 
wel naar Holland gaan om de leiding van de opstand op zich te nemen maar 
doet dat met tegenzin. De geuzen worden dan landgeuzen en oefenen dan 
op het platteland terreurdaden uit. Noordwijk is niet aangevallen, Katwijk 
wel met daarachter Rijnsburg dat een groot Benedictijner vrouwenklooster 
had. Ze hebben Rijnsburg niet bereikt maar werden tegengehouden door de 
Spanjaarden uit Leiden.
Er is een Noordwijkse watergeus bij naam bekend. Dat was Jan Quirijnszoon, alias 
de Nachtegaal. Hij zat op een Hollands oorlogsschip dat koopvaardijschepen 
en vissersschepen moest beschermen, convooieren zoals hij dat noemt. Er is op 
dat schip muiterij  uitgebroken en een van de muiters was Jan Quirijnszoon. 
Ze hebben het schip gekaapt en zijn daarmee op kaapvaart gegaan. Op een 
bepaald moment zijn ze toch weer bij de geuzen terechtgekomen en hebben 
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meegedaan aan die aanval op Den Briel. Het is met Jan niet goed afgelopen. 
Na de inname van Den Briel, op 1 april is hij op 9 april in Delft gearresteerd 
en op 6 mei in Den Haag “met den koorde geëxecuteerd”. 
Willem van Oranje komt in 1572 in arren moede terug naar Holland en Alva 
begint op dat moment met de zogeheten wraaktochten. Hij laat ze houden 
door zijn zoon en hij probeert Holland in te nemen want dat was de haard van 
het verzet tegen de Spanjaarden. Hij probeert dan Holland in twee stukken te 
breken door de stad Haarlem te bezetten. Van Amsterdam had hij geen last 
want dat was pro-Spanje, maar als hij Haarlem had brak Holland in tweeën 
en kon hij eerst doorgaan naar het noorden en daarna naar het zuiden. Alva 
stuurt zijn troepen naar Haarlem eind 1572 en het is slecht afgelopen met die 
stad. Willlem van Oranje probeerde die stad van voedsel te voorzien over land 
en had daarvoor troepen gelegerd in Sassenheim. De schansen hiervoor zijn 
aangelegd door Noordwijkers. Noordwijk heeft ook geld gegeven en wijn en 
drank e.d. om de troepen te onderhouden. Het heeft voor Haarlem niet veel 
uitgehaald maar Noordwijkers zijn er bij betrokken geweest. Daarna zijn de 
Spanjaarden naar Alkmaar getrokken en zo u weet bij Alkmaar begint de 
victorie. Het was bar slecht weer en er braken ziektes uit. Bovendien werden 
extra gebieden onder water gezet en de Spanjaarden dropen af in oktober 
1573. Ze dachten dan gaan we maar naar het zuiden en een groot deel van dat 
Spaanse leger is langs de kust getrokken en hebben al die plaatsen, waaronder 
Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en Den Haag, successievelijk bezet. In 1573 
waren de Spanjaarden nogal gedemoraliseerd en dat leger komt Noordwijk 
aan Zee binnen. Ook dat is in een dorpsrekening terug te vinden. Ze hebben 
honderden rogge- en tarwebroden verorberd een paar-honderd pond kaas 
en zes tonnen bier en natuurlijk moest er gezorgd worden voor “olie  van  de 
lijf” (hier was waarschijnlijk olijfolie bedoeld). Op dat moment, oktober 1573, 
schijnen ze ook de Jeroenskapel aan het begin van de Hoofdstraat vernield te 
hebben maar die stond voor zover ik weet toch al op instorten. 
De troepen waren via Den Haag naar het zuiden getrokken om van daaruit Leiden 
aan te vallen. Het platteland waaronder de bollenstreek heeft verschrikkelijk 
geleden onder de  terreur van zowel de Spanjaarden als de geuzen. Daar is 
weinig over geschreven maar het is droevig als je de dorpsrekening ziet van 
1572. Ze vormen een litanie van gegevens die met de oorlog te maken had. Er 
waren in die tijd geen kazernes dus de militairen werden ingekwartierd bij de 
bevolking. Dat kostte niet alleen veel geld maar in die kleine huisjes waaruit 
Noordwijk bestond kwam een stelletje ongeregeld aanzetten. Het maakte niet 
uit of het Spanjaarden waren of geuzen. Er waren gezinnen met Spanjaarden 
in huis en andere met geuzen. Zij hielden daar verschrikkelijk huis. Er zijn 
in Noordwijk heel veel geuzenaanvoerders geweest, bekende mensen zoals 
Ripperda, de man die later het beleg van Haarlem leidt en daar na de inname 
terechtgesteld is, logeerde in Noordwijk. Ook zijn ondercommandanten, 
Nicolaas Ruychaver was een bekende geuzenaanvoerder van hoge komaf. 
Ik zal nog even voorlezen wat die geuzenaanvoerders te eten kregen. Niet 
alleen roggebrood, kaas en bier - dat gewoon was – maar ook hammen, 
koningssnippen, tongen, lijsters, konijnen en dat alles overgoten met stopen 
wijn. Er werd ook geld uitgegeven aan kaarsen en turf, haver voor de paarden. 
Er werden door de Spanjaarden ook paarden gejat in het dorp. De oorlog 
betekende voor een kleine gemeenschap die Noordwijk was heel veel.
Toen de geuzen hier dreigden te landen nam Janus Douza de benen naar Leiden 
met zijn gezin. Hij werd bekend als een van de leidende verdedigers van Leiden, 
maar nergens in zijn geschriften is iets over Noordwijk te vinden. Ik kan geen 
andere conclusie trekken dan dat hij zijn dorp in de steek heeft gelaten.
Er gingen afgevaardigden van Noordwijk naar Janus Douza in Leiden om te 
vragen of ze hun wapens mochten behouden. Wilt u er voor zorgen dat de 
geuzen ons dorp niet beschadigen. Blijkbaar was het normaal dat Noordwijk 
zijn wapens inleverde voor de verdediging van Leiden.
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Ik ben negatief over de rol van Douza.
Tot slot, het dorp heeft in 1572 - 1573 zwaar geleden , uiteraard ook het 
kloostertje Barbara en Catherina. De nonnen waren gevlucht met vletten over 
water naar Leiden. Ze zijn eind van het jaar teruggekomen met vijf overgebleven 
nonnen. Van het klooster zal niet veel meer overgebleven zijn. Een paar nonnen 
hadden zich teruggetrokken in een huisje in wat nu de tramsteeg is. Moeder 
overste zat al in Leiden in 1573.
In 1572 nemen de Staten van Holland mét Willem van Oranje het heft in handen  
en wordt de katholieke godsdienst verboden. Willem van Oranje heeft nog even 
geprobeerd dat tegen te houden. En zo is de grootste onteigeningsprocedure 
uit de Nederlandse geschiedenis begonnen want toen heeft men alle kerkelijke 
goederen geconfisqueerd. Eerst liet men alles in kaart brengen en een jaar later 
werd alles gewoon in beslag genomen. Ook deze kerk is wel rustig maar toch 
van de katholieken afgenomen.
Ook het kloostertje werd onteigend ze moest de papieren inleveren bij de 
bevoegde autoriteiten. Of het gebeurd is weten we niet, wel hadden de Staten 
van Holland een aparte administratie hiervoor met een apart kantoor in Delft, 
“het geestelijk kantoor” geheten.
Het gekke is dat het kloostertje in 1573 is verdwenen maar in 1630 vind je nog een 
kloosterrekening van het Barbara klooster. De naam werd gewoon aangehouden; 
het klooster bestond niet meer maar de pachten kwamen nog steeds gewoon 
binnen en werden zo keurig geregistreerd. De administratie kwam op zeker 
ogenblik in handen van de Heer van Noordwijk. De heren werden verplicht 
de geestelijke goederen te beheren. Ze hebben nog geprobeerd die goederen tot 
hun eigendom te verklaren met de merkwaardige redenering dat het klooster 
was opgebouwd met bezittingen van met name hun voorouders.
De Staten van Holland accepteerden dat argument niet, ze zeiden: "administreren 
prima maar het is ons eigendom". In 1640 was men het zat en heeft men bij 
openbare verkoop alles van het klooster verkocht. Het heeft ongeveer 60.00 
gulden opgeleverd. Een voor die tijd redelijke som geld. De heer van Noordwijk 
vond wel dat dat geld ten goede moest komen aan het dorp, daarbij denkend 
aan de kerk, de koster, de schoolmeester, het weeshuis, een gasthuis en er 
waren veel armen. Dat hebben de Staten van Holland geaccepteerd, de rente 
die de 60.000 gulden opleverde ging naar Noordwijk en dat kon de Heer van 
Noordwijk verdeelen. 
De gebouwen zijn toen gekocht door een oud-burgemeester om de 
Remonstranten van een kerk te voorzien. Van 1640 tot 1859 hebben de 
Remonstranten daar gekerkt. Daarna is het overgenomen door de Christelijk 
afgescheiden Gereformeerde gemeente, die heeft daar tot 1880 gekerkt en 
daarna is de kerk afgebroken en de pastorie is particulier bezit geworden. 
Later kwam het in het bezit van de kerkvoogdij van deze kerk. In 1885, toen 
de trambaan is aangelegd, is wat er over was verdwenen.
Nu ben ik terug bij het verhaal van wethouder van Rijnberk met z’n mooie 
afbeeldingen met een dorpsplein met Grand Café. Ik hoop dat als u op dat 
mooie terras zit en uitkijkt naar deze kerk dat u dan beseft op historische en 
hier en daar gewijde grond te zitten. 
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Op 5 mei 1651 sluit Thonis Jeroensz een hypotheek af van 600 gulden bij de 
hypotheekverlener Eberhert van Lodesteijn, oud burgemeester van Delft en 
lid van de Raad van State. Tot onderpand dient zijn huis en erf met een croftje 
land gelegen aan de Oude Zeestraat. Het onderhavige perceel wordt in het NO 
begrensd door de Diefpad, in het ZO door de lijnbaan van Ermpge Wichmans 
ofte Struijffwech1, ten ZW door de Zeestraat en ten NW door de lijnbaan van 
Jacob Pietersz.2 
Het jaar daarop verkoopt Thonis Jeroensz aan zijn eerder genoemde buurman 
Jacob Pietersz een strookje land, zijnde een lijnbaantje, van 2 roeden breed en 
strekkende van de Zeestraat tot aan de Diefpad. Als afscheiding moet Jacob 
Pietersz op eigen grond een door hem te onderhouden goed wassende (snel 
groeiende) heining plaatsen.3 Mei 1663 verkoopt Thonis Jeroensz zijn bedoening, 
bestaande uit een huis, erf en croftje land, aan Cornelis Jacobsz van Duijndam. 
Het perceel groot 5 ½ hond, doch volgens meting van Johannes Douw slechts 
438 roeden groot, is gelegen in de “Ruijgenhouck” aan de Oude Zeestraat en 
de Diefpad en wordt ten ZO begrensd door de lijnbaan van Ermpge Wichmans 
en ten NW door Jan Jacobsz. De koopsom bedraagt 1136 gulden, waarvan 3/4 
met een hypotheek wordt bezwaard.4 Jacob Cornelisz van Duijndam, de vader 
van Cornelis Jacobsz van Duijndam alias jonge Engel, treed daarbij op als borg 
met als onderpand zijn huis aan de Nieuwe Zeestraat ofwel de Douzastraat.5 
Begin 1708 is Cornelis Jacobsz Duijndam overleden. Zijn erfgenamen verkopen 
4/5 deel van het huis en erf met tuin en boomgaard aan Arent Cornelisz 
Duijndam, welke als zoon en mede erfgenaam het resterende vijfde deel als 
erfdeel had verkregen. Als belendingen worden genoemd te NO de Diefpad, 
ten ZO Joost Oosterbaan ende Cockenwegh6, ten ZW de Zeestraterweg en ten 
NW Leendert Jansz Sonnevelt.7 Na het overlijden van Arent Duijndam (tussen 
1731 en 1740) wordt zijn weduwe, Huibertje Jans Riviere, de nieuwe eigenaresse 
van het bedrijf. Uit het provisionele remplacement van 1748-17528 staat zij als 
kruidenteler vermeld, zodat aangenomen mag worden dat haar overleden 

Deze getekende prent is te 
vinden in het fotoarchief 
van de gemeente Noordwijk. 
Het origineel is op meerdere 
plaatsen door waterschade 
aangetast. Met behulp van 
het programma foto editor 
en wat knip en plakwerk is 
alsnog een redelijk toonbaar 
plaatje ontstaan. Interessanter 
is de vraag waar deze gebouwen 
gestaan hebben en wat voor 
bedrijf er werd uitgeoefend. 

Herman Schelvis
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man dit beroep eveneens heeft uitgeoefend. Na 1776 is het bedrijf overgegaan 
op Jan Rijke, die op 28 nov 1791 de helft van het bedrijf verkoopt aan Mees 
Alkemade. Het verkochte deel bestond uit de helft van een huis en erf met een 
tuin of boomgaard daarachter, was circa 450 roeden groot en gelegen aan de 
Zeestraterweg op de hoek van de Kokkenweg. De andere helft van het perceel is 
eigendom van Willem Jansz Hoogtijling.9 Mees Alkemade overlijdt in 1813 en 
zijn zoon Cornelis Alkemade Meesz wordt de nieuwe eigenaar/bewoner van 
het landbouwbedrijf dat op de kaart van Uijttenhout het huisnummer 177 heeft. 
Alie van der Plas, de weduwe van de in 1827 overleden Cornelis Alkemade, 
zet het bedrijf voort. Het huis wordt, zoals o.a. uit de gezinssamenstelling van 
1840 blijkt, door meerdere families bewoond. In de woning bevinden zich 
dan de echtparen P. van Schie (arbeider) X A. Scheepmaker, Jac. Verkaaden 
(kruidenteler) X A. van Haaren en G. Koemans (arbeider) X K. van Velzen, 
terwijl de weduwe van Cornelis Alkemade nog als eigenaar/bewoner wordt 
genoemd. Alie van der Plas heeft het jaar daarvoor echter deze wereld verlaten. 
De nieuwe eigenaar is Arie Alkemade Cz., een zoon van Cornelis Meeszoon. Het 
pand is nog steeds bij de kruidenteelt betrokken, want in 1851 (het huisnummer 
is dan veranderd in Nr. 291) huizen er 4 gezinnen waarvan Gijsbert Kroon 
en Arie Alkemade het beroep van herborist uitoefenen. Eind jaren 70 van de 
negentiende eeuw is P.A. Alkemade Cz. eigenaar van de bedoening. Er is dan 
sprake van een ovenhuis, terwijl het bedrijf rond 1900 ook nog met een schuur 
is uitgebreid. 
In de kadastrale legger van Noordwijk is voor het dienstjaar 1923 opgenomen 
dat het kadastrale perceel Noordwijk sectie G839 van bestemming is 
veranderd. Het huisnummering- register van 1927 maakt duidelijk dat de 
bebouwing van de nummers 70 en 70a aan de Pickéstraat bestaan uit het 
woonhuis en timmerfabriek van P.A. Alkemade. Na de nodige splitsingen, 
bij- en herbouwingen, verenigingen en stichtingen is hieruit de firma “P. 
Alkemade en zonen Vennootschap/fabrikanten” ontstaan, beter bekend als het 
houtbewerkingbedrijf “Northgo”. Het bedrijf is later naar Katwijk verhuisd, 
terwijl op het terrein  van de voormalige timmerfabriek huizen zijn gebouwd. 
Het houtbewerkingbedrijf Northgo is thans gevestigd aan de Zeilmakerstraat 
te Katwijk en heet nu “Houtindustrie Norhtgo B.V.”10 De spelling Norhtgo was 
ik nog niet eerder tegengekomen.

Herman Schelvis, september 2006.
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