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DE VERENIGING STELT ZICH TEN DOEL:
"De bevordering en het behoud van de leefbaarheid
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 samen-
werking van bewoners en ondernemers in dit ge-
bied, 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 ver-
leden bij notariskantoor Uan Hoeken en Janbroers.
Overname van artikelen: alleen mogelijk in overleg met de
redactie.
IL~c~~L~~~n®~~~ll
net is iedere keer weer een zorg om voor de lezers een
û interessant blad samen te stellen. Enerzij ds willen wij u
op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de Oude
Dorpskern en anderzijds u mee laten leven met de oude ver-
halen die nu eenmaal bij zó n oud dorp als Noordwijk horen.
AJs redactie hoop je dan op bijdrage vanuit die gemeenschap,
maar dat blijkt een moeilijke zaak te zijn. Toch denken wij dat
éen blad nodig is en blijft. Steun vanuit de gemeenschap is
ons altijd wellcom. We wachten af!
Dit keer gaan we wel heel ver terug en kijken hoe de grond
onder onze voeten is ontstaan. Daarnaast besluiten de twee
Leidse wandelaars hun tochtje naar Noordwijk Binnen en
lopen door naar zee.
Dat Noordwijk ook opkwam voor zijn eigen belangen was
bekend. Floor't Hooft belicht in twee afleveringen de rol die
de Schutterijen hierin hebben gespeeld.
Naast dit alles is ook het heden aan de orde. Ons bestuur heeft
naar aanleiding van de door ons aangespannen procedure
een onderhoud met het voltallige college van burgemeester
en wethouders gehad. Over de resultaten wordt bericht en
het wordt een historie met een vervolg.
We houden u op de hoogte.
Redactie
2
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~T~n~ ~.~ ~r®®~~ni~i~~m
Kerstnummer 2001
n et is een wonderlijke gewaarwording om, na twee heerlijke maanden in Geo. W Aten
ûFrankrijk, weer terug te zijn op ons dorp: enerzijds het weerzien van het
vertrouwde bekende Noordwijk, de straat en alle vrienden en kenrûssen, ander-
zijds de confrontatie met de drukte, de gejaagdheid, het lawaai plus niet te verge-
ten het klimaat van ons kleine overbevollcte landje.
En toch....het is weer thuis !!
Weer op de fiets naar van der Loo en naar Dirck III en de Digros , het loopje naar
het postkantoor, genieten van de opknap - werkzaamheden op het Lindenplein,
de mooie nieuwe straatverlichting in de Douzastraat en als 'n echte Binder be-
hoorlijk trots op mijn dorp.
Het regent, het waait, mijn tuin gaat al in de winterslaap en het is een goed mo-
ment om een voorwoord te schrijven voor Kernpunten het laatste nummer van
2001.
Tja, een voorwoord met de feestmaand december als onderwerp. . ...
- moet ik schrijven over vrede op aarde?
- moet ik schrijven over de Kerstmarkt in de Grote Kerk?
- moet ik schrijven over de nog te planten voorjaarsbollen?
- moet ik schxijven over onze kontakten met de Gemeente?
Lieve mensen. ... . .ik weet het niet !
Wat er om ons heen gebeurt is zo bedreigend, zo angstig dat al onze "kleine proble-
men° daarbij in het niet vallen.
We worden heel serieus bedreigd in ons bestaan, de wereld wankelt onder terreur
en voor ons ligt december 2001, de maand van "vrede op aarde°.
Wat kunnen wij doen?
VEEL !!!
Ik heb een aantal oeroude maar zeer wijze spreuken uit de kast gehaald, afgestoft
en ingelíjst. Hier zijn ze:e
· "Verbeter de wereld, begin bij jezelf."
· "Haa1 eerst de balk uit je eigen oog, voordat je de splinter bij de ander
opmerkt."
· "Wie goed doet, goed ontmoet."
· "Beter een goede buur dan een verre vriend."
· "De pot verwijt de ketel, dat ie zwart ziet."
· "Tot tien tellen..."
· "Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert."
Zullen we gewoon maar eens beginnen?
Ik wens U allen een zeer bijzonder Kerstfeest en al't nodige voor 2002 toe !
II~c~~°~~n~~.~°I~~ ~~°®~c~ II~~~°l~
~r~c~~~~l~.~ ~ ~ ~l~~o ~ ~o®® - ~ ~ o®® ~n~n~°
~.®~~.~~°~.~.~ ~ ~ ~.~~o ~ ~o®® - ~ ~ o®® ~n~~°
~r®ll~r~~~~~n~u~ ~ 9 ~®
I~n~~l~~°~~ ~®~ ~ ~ ~~.~~° ~ 9®®

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 16

Kernpunten - 16



~~ ~®~L~~n ~r~.~ ~®®~°~.~n~l~
Frederik R. van T~een
Als we de laagopeenvolging in een 30 meter diepe boring in de voorstraat van Noordwijk-
Binnen bestuderen, vinden we in de onderste meters grof rivierzand uit de IJstijd. De
zeespiegel lag in het Pleistoceen ongeveer 120 meter lager dan thans. De zomertemperatuur
was gemiddeld 6-10° en 's winters was de gemiddelde temperatuur- 8°.
`~ e Noordzee was geheel drooggevallen en er bestond een landverbinding
® met Groot-Brittanië. Dit Noordzee-toendraland werd bewoond door mam-
moeten, wolharige neushoorns en rendieren. Fossiele resten van deze dieren
worden nog altij d in grote getale opgevist in de Oosterschelde.
Op deze Pleistocene rivierzanden ligt op ± 25 meter diepte, zeezand met schel-
pen, die op 75.000 jaar B.P (before present: voor heden) gedateerd kunnen worden.
Deze tussenijstijd-sedimenten werden afgezet in een warme periode, het Eemien,
met een gemiddelde zomertempertuur van ± 18'. De gletschers, die in de Saalien
IJstijd, tot 100.000 jaar geleden, vanuit het Noorden tot ~logelenzang waren opge-
rukt. begonnen af te smelten, met als gevolg een zeespiegel stijging. Een ondiepe
zee bedekte toen juist het gebied van het huidige Noordwijk. De kustlijn, die van
Goes tot Rotterdam naar het noordoosten liep, boog vervolgens naar het noord-
westen via Noordwijkerhout tot IJmuiden, vanwaar de kust zich in oostelijke
richting uitstrekte. Hier was een oostelijke inham van de Noordzee ontstaan, die
een groot gedeelte van de provincie Noord-~-Holland bedekte en Amersfoort be-
reikte. Het dal van het Oer-IJ, en het Eemdal,
dat ermee in verbinding stond, geeft een
aanduiding van de uitbreiding van deze bin-
nenzee en heeft er de naam Eemzee aan ge-
4
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Hierna nam de snelheid van de zeespiegelstijging verder af tot 5 cm per eeuw en
kon onze kust zich gaan uitbouwen naar het westen. De oudste strandwal lag bij
Sassenheim, de volgende ontstond in 4.500 B.P bij 'Voorhout.
Uit de midden Bronstijd (ongeveer 4.000 B.P) werd in 1907 in Voorhout in een
veenlaag naast de strandwal een schat van achttien bronzen z.g. hielbeilen en een
beitel opgegraven, die zich nu in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
bevindt. De samenstelling van het brons maakt het waarschijnlijk dat het uit
Noord-Wales afkomsfig is. Kennelijk werd er in de Bronstijd dus al overzeese
handel gedreven door de oudste bewoners van onze streek. 4.000 jaar geleden
ontstond er ook bij Noordwíjk een strandwal. De oostzijde van deze zandrug
werd al spoedigbewoond, getuige de resten van een Bronstijd beworung die in
1997 ontdekt werden in Bronsgeest aan de Gooweg, naast de ijsbaan. Het is inte-
ressant dat in deze opgraving naast enkele palenelusters ook akkerpercelen wer-
den gevonden, maar uitzonderlijk is dat er broodtarwekorrels werden aangetrof-
fen.
In de tussen de strandwallen afgezette moeras-sedimenten, die tijdens een storm
aan het strand van Noordwijkbloot kwamen te liggen, werd een door mensen
bewerkt edelhert gewei gevonden, dat waarschijnlijk uit dezelfde tijd als de oudste
bewoning dateert. Het gewei bevíndt zich in de geologische verzameling van de
Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Tot zover de conclusies die uit een bodemprofiel van Noordwijk over prehistori-
sche gebeurtenissen getrokken kunnen worden. In de historische tijd komen we
Bronsgeest weer tegen; volgens De Noordwijkse geschiedschrijver IQoos werden
hier de Caninefaten op de houtstapel verbrand: "In Bronsgeest als crematiegrond,
ligt Northgo's eerste levensstond. ", citeert hij in zijn magistrale werk: NOORDWIJK
IN DE LOOP DER EEUWEN". In 1907 werden bij de afgraving van een
'boschheuvel' aarden stingerballen en scherven van urnen en romeins aardewerk
uit de eerste eeuw van onze jaartelling gevonden. Weinig kon IQoos vermoeden
dat Bronsgeest al 2.000 jaar vóór de Caninefaten bewoond werd!
De bewoningsgeschiedenis van de Noordwijkse strandwal bestrijkt nu dus reeds
4.000 jaren. In de Bronstijd was onze kust nog niet gesloten en zullen er dus
veelvuldig overstromingen hebben plaatsgevonden, waarbij overigens de hoger-
gelegen'oude duinerí relatief veilige gebieden waren. In de romeínse tij d sloot de
kust zich met uitzondering van de Rijnmond. Overstromingen van de Rijn ver-
oorzaakten véel slachtoffers; maar zorgden ook voor de afzetting van vruchtbare
klei, in de lager gelegen gebieden tussen de strandwallen. De Oude Rijnmond
verzandde rond 860. Omstreeks het jaar duizend ontstond tenslotte een nieuwe
beveiliging van onze kuststreek. Door afslag van westelijke strandwallen in het
midden van de tiende eeuw kwam er veel zand beschikbaar zodat door verstuiving
de Jonge Duinen konden ontstaan, die ons sinds die tij d beschermd hebben tegen
de nog altijd langzaam oprukkende Noordzee.
Literatuur
Zagwijn, WH. Pelaeografische kaarten van Nederland in het Kwartair.
Rijks Geologísche Dienst, Haarlem
Bol, J. en Homburg C.J.1996. De holocene ontwikkeling van de kustvlakte
van Nederland. Grondboor en Hamer. Jg 50, 5:107-110
Jelgersma, S.,1961. Holocene sealevel changes in The Netherlands. Nederl.
Geol. Stichting. Series C.VI
Bloemers, J.H.E, Louwe Kooijmans, L.P, Sarfatij, E 1981 ~erleden Land.
Meulenhoff, Amsterdam
Kloos, J.1986 Noordwijk in den loop der eeuwen. Buize pers, Noordwijk.
Archaelogische Monumentenzorg,1998, Rapport 55.
5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 16

Kernpunten - 16



1~~~~~~nmm~~~~~I~~~~n~~n c~~ ~L~ ~®~°~~1~~~°~n
Zoals u in Kernpunten 50 hebt gelezen, hebben wij bij de gèmeente bezwaar aangetekend
tegen de bestemmingsplannen Offem Zuid en Boechorst.
Naar aanleiding hiervan heeft op 4 oktober een gesprek plaatsgevonden tussen
het voltallige college van burgemeester en wethouders en een vertegenwoordi-
ging van het bestuur van onze vereniging.
Nadat wij onze visie op de bouwplannen van de gemeente hebben gegeven, heb-
ben wij aangegeven waarom wij menen de stap naar de rechter te moeten maken.
Het college constateert dat de belangen van de gemeente en die van De Oude
Dorpskern niet stroken. Het verzoek van de gemeente om onze bezwaren in te
trekken kon in deze vergadering ruet zonder meer worden gehonoreerd.
Hoewel wij nu niet nader tot elkaar zijri gekomen blijft de vereniging bereid
verder te denken en met de gemeente in contact te blijven om tot een voor ieder
bevredigende oplossing van deze netelige kwestie te komen.
Inmiddels heeft ookhet zogenaamde Najaarscorso van het samenwerkingsorgaan
Duin- en Bollenstreek plaatsgehad. Hierbij lag de nadruk op "Cultuurhistorie en
de keuzes in de ruimtelijke ordening".
De gedeputeerde voor Culturele zaken van de provincie Zuid-Holland hield daar
een bevlogen pleidooi voor een meer culturele planologie. Door de provincie zijn
cultuurhistorische kaarten vervaardigd die betrokken moeten worden bij de be-
stemmingsplannen van de gemeentes. Deze moeten meer bewust worden van de
ruimtelijke kwaliteit van hun gebied. Plannen van de gemeentes dienen getoetst
te worden aan de afspraken gemaakt in het Pact van Teylingen, waaraan de ge-
meentes zich hebben gebonden. De provincie kan dit toetsen aan het streekplan
Zuid-Holland west, waarin het Pact is opgenomen. Het project voor een culturele
planologie: "Op geest en grond" is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.
IEc~~n l~®~l~ ®~~~° ~l~ ~V®®~°~~~°~.~~ ~r<n 1~~~ ILn~n~.~~~ll~n~
Begin volgend jaar zal het lang verwachtte boek met de beschrijvingen van alle huizen in
de Voorstraat en op het Lindenplein verschijnen.
Aan de hand van de aktes uit het Bureau van Kadaster, de Notariële aktes en die
van Schout en Schepenen uit het Rijksarchief en het Gemeentearchief zijn de
huizen en hun geschiedenis beschreven. De redactie is in handen van H. Schelvis,
EW't Hooft en WTh.J.M. Hekkens. De gegevens zijn tot verhaal bewerkt door Jan
Heus, Gerard de Lange, Ton Meijer, Paul de Mooij en Dick Passchier.
Het is de bedoeling bij het boek een Cd-rom te voegen die al deze aktes zal bevat-
ten en die het mogelijk maakt de verbanden terug te zoeken. Het boek wordt
géillustreerd met vele fotó s en afbeeldingen, kaarten en situatieschetsen.
Wat de prij s van dit boek zal worden is nog niet bekend. Dat zal mede afhangen
van de sponsoring die we kunnen krijgen. Momenteel ontbreekt nog een kleine
10.000 gulden aan het bedrag dat nodig is om de uitgave te realiseren. Het moet
mogelijk zijn om ook deze laatste hindernis te nemen zodat een mooi verzorgd
boekwerk tot stand kan komen.
Bij dragen aan dit standaardwerk op rekening No. 57.38.42.469 van de "Stichting
Beschrijving Historische panden aan de Voorstraat en het Lindenpleió' zijn dus
nog wellcom!
6
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Dit onderstaand verhaal werd samengesteld uit gegevens, verkregen uit het academisch
proefschrift van Cornelis Jacob Sickesz., verdedigd in 1864 aan de Utrechtse Hogeschool.
Het proefschrift werd door de schrijver eerbiedig aangeboden aan Z.M. den Koning.
Ook werd "Onder gewapende burgers"van Paul Knevel er op nageslagen.
~~c~~°~~,~n~L~ ~~l~~n~~c~~°n~c~~ ~~Lc~~ll ~~
Een moeilijk brok geschiedenis waar al heel veel over geschreven is..
Waar te beginnen en waar te eindigen en wat moet er over de daartussen
liggende roerige geschiedenis vermeld worden in een kort bestek.
Gezien het bestaan van een Noordwijkse weerbaarheid in vroegere jaren met
een beperkte betrokkenheid in 's lands geschiedenis is het de moeite waard
hier enige aandacht aan te besteden.
© e toestand van het volk, zowel van hen die het land bewoonden, als van de E W 't Hooft
stedelingen, was hier te lande in de eerste tijden niet zeer benijdenswaard.
Geheel aan de op hun grondgebied oppermachtige heren onderworpen, waren
zij verplicht tot hetbewijzen der zwaarste diensten en waren zij verstoken van de
belangrijkste rechten.
De staat waarin zij verkeerden verschilde weinig van die der slavernij.
Het ontwakend gevoel van vrijheid deed in de 12e en I3e eeuw hierin een verande-
ring ten goede ontstaan. De kruistochten vooral waren het middel tot het ontstaan
der gemeenten van de vrije burgerstand en de groei tot onafhankelijkheid ten
opzichte van de edelen.
De kostbare tochten der edelen naar het heilige land had hun vermogen uitgeput
en hen genoodzaakt velen hunner onderhorigen voor een losprijs de vrijheid te
schenken of die te beloven aan degenen, die hen naar Palestina wilden volgen. De
aldus vrij geworden lijfeigenen vormden weldra in de steden verenigingen,
commuruae, communitates, tot onderlinge bescherming. De belofte werd gezwo-
ren dat iedereen bij dreigend gevaar gewapend de rechten der gemeente zou
helpen verdedigen. ,
Uit het recht dat de stadsbewoners met hun vrijwoxding verkregen hadden, om
nu als vrije mannen de wapenen te dragen, ontstonden derhalve reeds terstond
twee vexplichtingen.
De ene, uit onderlinge overeenkomst geboren, om de stad tegen gevaar van buiten
en innerlijke onrust te verdedigen, de tweede, om als onderdanen van hun land-
vorst zich bij nodige landweer onder diens banier te scharen. Uit deze dubbele
verplichting ontlenen de schutterijen haar oorsprong. De burgers; trots op hun
nieuw verkregen recht dat hen in dezen op een lijn stelde met de adel, namen met
ijver de oefening in de wapenhandel ter hand. Maar hierin stuitte men op eigen-
tijdse moeilijkheden. Was de oefening in de wapenen bijna de enige bezigheid
van de adel geweest, in de steden, waar handel en nijverheid begonnen te bloeien,
werd menigeen door de uitoefening van zijn bedrijf verhinderd zijn tijd aan de
wapenhandel te besteden. Bovendien, de aankoop en het onderhoud van wape-
nen, die iedereen zelf moest bekostigen, was duur. Als vanzelf verenigde zich dus
langzamerhand in de steden een gedeelte van de burgerij. Zo ontstonden er in de
steden vrijwillige verenigingen, die weldra door de stedelijke overheden en land-
vorsten tot gilde verheven en met privilegiën begiftigd, de schuttengilden, gewor-
den zijn, wellce de steden, dorpen en landvorsten van uitstekend nut zijn geweest.
Men moet vooral deze schuttengilden niet verwarren met de schutterij en, zo als
wij die, na de Unie van Utrecht ook onder de naam van burgervendelen of burger-
wachten in de steden aantreffen. Deze schutterijen na de Unie van Utrecht ont-
staan, omvatten de gehele dienstplichtige burgerij, die in wijken of vendelen ver-
deeld was, wellce ieder eenbepaald aantal schutters moestbevatten.
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Dit verschil tussen schuttengilden en de latere schutterijen of burgerwachten wordt
vaak over het hoofd gezien en de benamingen van deze weerbaarheden worden
vaak dooreen gebruikt. Begrijpelijk omdat veelal geleidelijke overgangsvormen
waar te nemen zijn.
De strijd tussen adel en burgerij was hier te lande niet terstond bij de opkomst der
vrije steden ontstaan. Het kon echter niet anders of de toenemende macht der
poorters ten koste van de oude voorrechten der Edelen moest door deze met lede
ogen worden aangezien. De grote voorrechten, door Floris V aan de steden
geschonken, deden eindelijk de lang verkropte spijt losbarsten en de bloedige
wraak der Hollandse en Zeeuwse edelen was een voorbode van de heilloze
burgerkrijg, die weldra deze gewesten zou verdelen.
In de Hoekse en Kabeljouwse twisten tussen 1425 en 1429 vertoonde zich de haat
van de beide tegenover ellcaar staande beginselen in al zijn omvang. Tegelijk met
het uitbarsten van die met woede gevoerde strijd tussen den vrijen burgerstand
en de op zijn voorrechten naijverige adel, zien wij de schutterijen ontstaan. In dit
licht beschouwd, treden de oude schuttenbroeders op als vertegenwoordigers
van het zich ontwikkelend democratisch beginsel, als de voorvechters van het
vollc tegen de overheersing van de adel. Dit politiekkarakter der schutterijen hier
te lande deed haar langzamerhand een zekere invloed in regeringszaken
verkrijgen.
In het navolgende verhaal zullen we de schuttengilden zoals St.Jorisgilden en
Sebastiaan-gilden verder met rust laten en voornamelijk het verloop van de
Schutterij en volgen.
Alvorens hier echter toe over te gaan moet toch nog wel even vermeld worden dat
Noordwijk nu nog steeds in het trotse bezit is van het enige nog bestaande
Schuttengilde boven de rivieren dat ononderbroken vanaf 1477 zich heeft kunnen
handhaven.
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In dat jaar had de officiële fundatie plaats in het "Hospitael ofte Gasthuys° ten
overstaan van de door de keizerlijke autoriteit aangestelde notaris Wilhelm
Jacobsz.van Noortich, klerk van het bisdom van Utrecht. Natuurlijk bestond dit
gilde al eerder als men bedenkt dat Noordwijk in 1398 het stadsrecht ontving. Wat
doet een stad immers zonder weerbaarheid. Instellingen als deze die uit het vollcs-
leven zijn voortgesproten zijn doorgaans ouder dan de oudste stichtíngsbrieven.
Sommigen hebben al eeuwenlangbestaan alvorens zij een schriftelijke ordonnantie
kregen.
Om het geheugen even op te frissen.
1425-1429 Hoekse en Kabeljouwse twisten
15~î Karel de V Heer over Zeventien Nederlanden.
1555 Filips II (1527-1598) 22 jaar zoon van Karel V Heer der Nederlanden.
1555-1564 Groeiende spanning.
1555-1609 Strijd voor vrijheid en privileges. Willem van Oranje (1533-1584)
1566 Smeekschrift der edelen (des gueux- geuzen) Margaretha van Parma
Beeldenstorm
1567 Aankomst van Alva
1571 De Geuzen landen o.a in Noordwijk.
1576 Pacificatie van Gent De eerste vereniging te Gent tussen alle
Nederlandse Gewesten gesloten om de Spaanse troepen te verdrijven.
Dus een voorloper van Unie van Utrecht
1579 Unie van Utrecht verbond dat de noordelijke provincies van Nederland
gedurende de opstand tegen Spanje met ellcaar sloten.
1609 Twaalfjarig bestand tussen Uerenigde Provinciën en Spanj e.
1621 Hervatting van de oorlog met Spanj e
1648 Verdrag van Munster: onafhankelijkheid Uerenigde Provinciën.
1795 De Fransen trekken ons land binnen
1813 Aftocht der Fransen. Willem I, soevereine prins der Nederlanden.
1815 Willém I, koning der Nederlanden.
"De geheele natie in de schutterijen vereeningd, zal in het geval
van nood, hare vrijheid en onafhankelijkheid tegen iederen
vijand weten te verdedigen'
15 Julij 1815
9
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Geschreven door een onderwijzer aan het instituut Schreuders onder Dr. G.J.
Dozij
Uit de "Noordwijker" van Zaterdag 28 November 1891 No 48 met daarin opgeno-
men losse aantekeningen van J. Kloos
De schrijfzuijze van dit geschrift is bewust gehandhaafd in het oud
Nederlands uit de tijden ca.1890 om de sfeer 'van toen' beter aan te voelen.
s~ nze twee Leidsche burgers, die in de vorige delen optraden, hadden te veel
haast, om naar hunne hooggeprezen veste terug te komen, anders zouden ze
bepaald niet nagelaten hebben, een bezoek te brengen aan Noordwijk aan Zee.
Nu zullen wij dit in gedachte voor hen doen.
De weg leidt eerst natuurlijk voorbij de kerk, dan door de Kerkstraat, die toen-
maals er nog wel zoo schilderachtig uitzag als nu; er waren meer trapgeveltjes op
Oud Hollandsche wijze en het plaveisel was in't geheel niet aanwezig; zoodat
hier en daar de bedoelde geveltjes zich spiegelden in een plas water. De wijze
bestuurderen van Noordwijk hebben in onze eeuw ingezien, dat het nuttige bo-
ven het pittoreske moest gaan. En daarom hebben ze de Kerkstraat voorzien van
een plaveisel, zooals men het in menig groote stad niet vindt. (De Kerkstraat was
reeds bestraat geworden in 1613. Hieraan heeft de abdij van Leeuwenhorst be-
taald 110 gulden en 12 penningen.) Bij de huizen zien we veel minder winkels
dan tegenwoordig. In een groot aantal wonen landbouwers en in de overige
handwerkslieden, vooral touwslagers. Ook op onze verdere tocht langs den Zee-
weg zijn de lijnbanen menigvuldig. Noordwijk was bekend om zijn touw Die
Zeeweg zelf is heel wat primitiever dan wij hem tegenwoordig kennen. Eerst
loopt hij door den veenachtige polder, en is daar eenigszins papperig, als't geen
erg droge zomer is; verderop gaat hij door het mulle zand. In onze eeuw werd hij
begrint en in de laatste jaren, heeft het gemeentebestuur, zooals de dankbare
aanwoner weet, de Zeeweg gemaakt tot eenen modelweg.
Aan weerszij den strekt zich het weiland uit met grazende koeien; alleen bemer-
ken wij aan den duinkant een enkelen akker met de welbekende geneeskruiden,
die toenmaals al eene merkwaardigheid van Noordwijk waren.
Als we den duinpas bereikt hebben, zien we de rechte dorpstraat van Noordwijk
aan Zee voor ons, die sedert den j are 1750 niet veel veranderd is. Alleen begon ze
wat verder op en eindigde ook iets verder. De kerk stond niet zoo geheel vlak aan
zee, want het strand lag verder westwaarts. Men deed toenmaals nog niet zooveel
moeite, om het duinzand vast te leggen door helm-aanplanting, rijswerk,
stroowissen, enz., zoodat ellce zware storm verwoestingen aanrichtte, die we nu
niet meer kennen en het geheele dorp a.h.w landinwaarts injoeg.
Zoo is er vroeger te Noordwijk aan Zee eene andere kerk geweest, veel grooter dan
de tegenwoordige, zoo groot zelfs, dat ieder zich er over verbaasde. In den tachtig-
jarigen oorlog werd ze bijna geheel verwoest; een klein stuk bleef staan en deed
nog jaren dienst voor de Protestantschen gemeente, doch eindelijk sloegen de
baren tegen de kerkmuren en moest verderop een nieuw Godshuis gebouwd
worden; de domine zou anders op den preekstoel niet veilig zijn. Uan dien
dominé sprekende, kunnen we even opmerken, dat Noordwijk aan Zee pas se-
dert 1646 een eigen prediker had. (De eerste Predikant was Cornelis van Rossum,
die alhier 38 j aren heeft gestaan.) ~loor dien tij d kwam die van Noordwijk-Binnen
nu en dan den dienst verrichten. Het plaatsj e is dus in dit opzicht wel veranderd
in de laatste eeuwen.
Het vernielen van de oude kerk was intusschen lang niet de eenige schade, die de
zee aan het dorp heeft berokkend. Oude visschers wisten in 1750 nog heel wat
meer te verhalen van de verzwolgen huizen en de verwaaide duinen. Sommigen
kenden nog bij overlevering de ramp van 1575, toen een heel stuk straat met
gemeenteput en ook zelfs met eeruge menschen was weggespoeld. Jong en oud
10
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herinnerde zich zeer goed, dat de oude vuurtoren voor eenige jaren in't water
verdwenen was met de hoogen duintop, waarop hij stond en dat toen met veel
moeite en kosten een nieuwe was opgericht, wel honderd passen het duin in. Die
`nieuwd' staat tegenwoordig, zooals de lezer weet, al lang weer vlak aan het strand.
Wie het geluk had in 1750 een spraakzamen visscher aan te treffen, wat toen wel
even moeilijk was, tenminste voor een vreemdeling, kon ook vernemen, dat Noord-
wijk-op-Zeeërs meermalen op wel een half uur afstand van de kust met boomen of
staken op een steenen muur gestooten waren; wat dat wezen kon, wisten ze niet,
maar de muur liep wel tot Katwijk door.
Sommige vxeemdelingen hadden wel eens verteld, dat de oude Romeinen daar
een kasteel hadden gebouwd, toen de kust nog zoover naar't westen lag en dat kon
ook wel waar wezen; bij Katwijk had men immers ook nog het Huis te Britten.
Te Noordwijk aan Zee is overigens niet veel te zien, behalve nog een gasthuis voor
oude visschers, dat evenals dat te Noordwijk-Binnen, ook al door den Heer was
opgericht.
11
Uitsnede uit de kaar! van het Hoogheemraadschap Rijntand, opgenomen door de landmeters Floris Batlhasars en Balthasar
Florisz. van Berckenrode tussen 1610 en 1615, uitgegeven in 1615.
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Helaas heeft de voor ons onbekende onderwijzer van het Instituut Schreuder niet
veel meer op schrift gesteld. Hij zou ons nog veel meer eigentijds informatie
hebben kunnen verschaffen.
F.W 't Hooft
12
Abdij van Leeuwenhorst,
detail met kerk, Hollandse school,
doek 94 x 126 cm, Rijksmuseum
Het Catharijne-convent Utrecht
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ABN AN~R O
Bank
Lindenplein 6
Om rekening mee
te houden
Tlan de~ Wiel
Bo~w
Aannemingsbedrijf
Lageweg 5
Restauratie van o.m.
De Lindenhof
en
ABN AMRO
In het middelpunt van de oude dorpskern
Voorstraat 79 - 2201 HP Noordwijk - Holland - Telefoon 071-361 22 55 - Telefax 071-362 06 01
RO'~IANTIK HOTEL & RESTAURANT
~(~~ ~t~~ L~D~InII ~~~~IDII~
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Tloo~st~aat 76
hoo~ al Uw~a~~Je~z ih ~'e ou~'e ~'o~pske~°~
Hotel-Restau~aut
p pRT T~A~r~-~.
Douzastraat 5
e
2201 JB Noo~dwijk
Sfee~volle zalen voo~ uvv b~uiloft, familie-dine~
of bed~ijfsfeest:
Recepties tot 300 personen.
Feestavond tot 200 personen.
Aparte zaal voor uw diner, en de tuinzaal voor uw feestavond.
Tevens bieden wij de bruidstaai-t als cadeau aan
bij het verzorgen van uw bruiloft!
Ihformatie e~ ~ese~ve~ingen tel.- (071) 3612716
Ho~el Res~au~ah~ 'Royal "
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