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leden binnen de kenn min. f.15
leden buiten kern van Noordwijk: min.f.20
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Vereniging "De Oude Dorpskern"
REDACTIE ADRES:
Voorstraat 51
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REDACTIE:
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A.W. Verbur - ~ ' ~~
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LOSSE NUMMERS:
Zie redactieadres
COLOFON: J~1 C~ ~ C~ ~ IL ® IÏ~ C~ ~ ~
verenigingslogo: Wil de Mooy
cover: Wim Bom, Oegstgeest
Lay-out: Tom Verburg
BESTIJURSSAMENSTELLING: ~ e vakanties zijn alweer lang voorbij en de winter ligt
Voorzitter:G.W. Aten voor ons. Het gaan en komen van de seizoenen geeft ons
ViceVz.: E.j. Bonnike in het leven een steeds terugkerende inspiratie door de
Secr.: F.W. 't Hooft vakantiebeleverussen, elders opgedaan. De redactie zag ook
Perunr.:Mw.H.B. van Steenbergen
Lid: R.J. van oosten (Verkeer/R.O.) menig andere dorpskern en onherroepelijk ga je zaken
Lid: D.j. den Haan (Verkeer/R.O.) vergelijken. Veel moois en indrukwekkends zagen we, ook
Lid: vacature (Verkeer/R.O.) veel eenvoudig leven in afgelegen oorden. Na het opdoen van
Lid: Mevr. A. Hekkens-Klaassen (C&E) nieuwe indrukken geeft het terugkomen in de eigen
Lid: mevr. B. Filbry leefgemeenschap je echter weer een tevreden gevoel, want hier
Lid: vacature is het vertrouwd en je kan hier de dorpse draad weer oppakken.
Ons vorige nummer van Kernpunten stond geheel in het teken
DE VERENIGING STELT ZICH TEN DOEL: van de Tuinmarkt, iets wat de redactie van belang vond, omdat
De bevordering en het behoud van de dit evenement zo'n belangrijk onderdeel is geworden in ons
leefbaarheid op zowel historische als sociale
grondslag in en rondom de oude dorpskern in dorp. Nu gaan we weer terug naar ons gebruikelijke
NoordwijkBinnenvandegemeenteNoordwijk programma. Veel historie natuurlijk, doorspekt met wat
("",) proza en poëzie. Wat is er zo allemaal ?
Zij tracht dit doel te bereiken door aktieve Van den Arend over de opgravingen uit vroeg-historische
samenwerking van bewoners en ondernemers tijden, kadasterperikelen van Dirk Jan Den Haan,
in dit gebied, in nauw overleg met de overheid, lCouwenhoven, die zijn wandeling door de Voorstraat voortzet,
en door alle middelen, die het doel van dienst G~rtruida de Moor met een recept uit de 13e-14e eeuw, een
kunnen zijn". mooi sfeervol gedicht van Mevr, van Kekeren, Ton Meyer over
Het initiatief tot de vereruging werd genomen de Gasthuis-gedenksteen met zijn achtergronden, Mieke
op 26 oktober 1985; de statuten werden op 14 ~emming met haar eigen gedachten en van Rhijn over
februari 1986 verleden bij notariskantoor Van Henriette Roland Holst. Zeer veel stof dus, geschreven door
Hoeken en Janbroers. enthousiaste medewerkers.
Volgende keer de 2e wandeling door de Kerkstraat met de
Overname van arHkelen: alleen mogelijk in inbreng van u zelf en samengevoegd door George Aten, waar
overleg met de redactie. in dit nummer helaas geen plaats meer voor was!
Redactie
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~~~I~~®~®~n~c~l~~ ~r®n~dl~~~n~
Er zijn afgelopen zomer heel wat dingen gebeurd in Noordwijk en wi f doelen
hier ondermeer op de rijke vondsten op archeologisch gebied. Een stuk groengebied aan
de Offemweg is omgeploegd en wacht nu op bebouwing. Helaas, dat het zover is
gekomen met deze mooie wilde bosrand.
De keerzijde van het geheel is u allen bekend. Een heel stuk prille geschiedenis van dit
grondgebied heef t zijn geheimen prijs gegeven en heeft veel toegevoegd aan onze vroege
historie.
De schrijver van onderstaand stukje, de Heer dr. O. van den Arend, was degeen, die nu
bijna twee jaar geleden langs deze bosrand liep en een waarschuwende vinger omhoog
hief, toen hij hoorde dat hiergebouwd zou worden. Aan de structuur van de grond en
de kleur van het gewas zag hij, dat zich hier naar alle waarschijnlijkheid archeologische
resten in die grond zouden bevinden. De daaropvolgende proejboringen bleken hem
gelijk tegeven. Wij zijn blij, dat we van den Arend thans degelegenheid kunnen geven
om hier in het kort zijn visie weer te geven over de nu ontstane nieuwe inzichten ten
aanzien van dit stuk land.
Hij had tenslotte de klinische blik en het was zijn diagnose, die werd bewaarheid.
Ere wie ere toekomt. Zo hoort het toch ! Ook in de archeologische wereld !
e recente opgravingscampagne op het terrein naast de Sint-Joris Doelen, Mr.dr.0. van den Arend
beter bekend als Offem, maakt het mogelijk meer inzicht te verwerven in
de geschiedenis van het dorp Noordwijk en het aanpalende landgoed Offem.
Enkele bezoeken aan Noordwijk omstreeks 1988 en daarna in 1994 hadden tot
gevolg dat ik in de gelegenheid was het onlangs opgegraven terrein te
bezichtigen. Het terrein was toen buiten gebruik en er stonden bomen. Er lagen
verspreid wat spullen overheen. De situatie deed mij ineens denken aan een
plaats, die ik enkele jaren eerder bezocht te 's Gravenzande, waar ook allerlei
rommel door elkaar leek te liggen vlakbij de plek waar eens het paleis van een
rooms-koning graaf Willem II (1247) van Holland verrees.
Hetzelfde gevoel van interesse en aantrekkingskracht werd ik even gewaar op
de plaats waar zich naderhand achter het hek - zonder sleutel - de geschiedenis
zou openbaren van een klein plaatsje, verscholen in de duinen, waar zo'n 2000
jaar tevoren zich de waterputten, boerenerven met levende have, akkers en -
nog interessanter - inheemse bewoners zich bevonden. Een plaatje uit de
geschiedenis werd bijna waar.
Mijn eerste impressie was, dat deze plaats om een onderzoek vroeg: de oude
naam, de woestenij, kurkdroge grond met natxwelijks enige begroeüng. Her en
der wat zoutachtig (of krijtachtig) uitziende plekken, uitdroging direct aan het
bodemoppervlak, voorts bloemen en kruidachtige plantjes, maar dan verspreid
in groepjes van uit elkaar staande plantjes als illustratie van verschraalde
mineralenrijkdom in de bodem, als gevolg van resten mest, afval en
achtergebleven gebruiksmateriaal. Hiermoestwelwatonderzitten: voorafgaand
aan de Karolingische periode, Romeins, maar dan inheems.
Noordwijk en Offem hebben een lange geschiedenis. Een lijst, die op z'n laatst
in de negende eeuw is samengesteld maakt duidelijk, dat Northgo en Offem
toen al bestonden. Over de voorbijliggende tijd was weinig bekend, maar de
jongste opgraving heeft meer licht in de zaak gebracht. Het is gebruikelijk om
in de naam Offem een gewijzigde vorm van hof-ven te zien, twee klinkers zijn
dan min of meer verdrongen. Of de plaats omstreeks de jaartelling dezelfde
naam droeg is niet bekend. Het is mogelijk, maar op voorhand kan dat niet
worden aangenomen. Er is mogelijk een hof geweest in de Karolingische tijd
waar het latere Offem toe behoorde. De ven bevond zich mogelijk aan de
overzijde van het thans opgegraven terrein. Deze hof zou dan de opvolger
geweest kunnen zijn van een min of meer afgebakend gebied, dat om diverse
redenen als hoog gelegen punt in gebruik is geweest. De grote hoeveelheden
materiaal uit de periode 300 v. Chr - 300 na Chr. vormt een indicatie voor het
gebruik als nederzetting door inheemse bewoners van ons land uit die tijd.
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Hoewel de nederzetting een Fries dorp is, kan niet worden uitgesloten, dat het net
buiten de gebiedseenheid lag waar Noordwijk en Katwijk deel van uitmaakten.
Het komt mij voor dat de benaming Caninefaten en Katten - en wellicht ook
Bataven - welke worden gebezigd voor de bewoners van onze kuststreken in de
Romeinse tijd in feite aanduidingen zijn voor één en hetzelfde volk: de Frisiae.
Het aardige van Offem is misschien wel de locatie met naast zich de dorpskern. Als
er een inheems dorpje van vier tot zes huizen bestond waar de Romeinse invloed
gering was, dan is het natuurlijk de vraag, wat er gebeurde in de periode circa 400
- 800.
Wellicht geeft de oude naam van Noordwijk in die tijd een bijdrage aan de
oplossing van dit vraagstuk. Northgo verwijst naar een gouw, een gebiedsnaam
min of meer zoals Henegouwen. De benaming gouw was in de Frankische tijd
gebruikelijk als aanduiding voor een regio, waarin een gouwgraaf optrad, een
ambtenaar van de Frankische koning.
Een aan de kust gelegen gouw met een hof zou eraan debet kunnen zijn dat hier de
naam Offem verbonden werd aan de grond met diverse wateren in de omgeving.
De ruim 15.000 scherven, greppels en resten van de vele staanders en waterputten
uit de Romeinse periode zijn een illustratie van de betekenis van leven en water in
de nabijheid van beworung en akkerland. Maar meer wordt nog duidelijk, hoe
vroeg het hier gelegen duingebied in gebruik moet zijn genomen voor bewoning
en bebouwing. Het bronrijke Offem is als het ware de lokale watergodin, die de
geestelijke akkers van de omwonenden bespoelde met zuiver historisch water, in
verbinding met het verleden.
De toekomst zal moeten leren in hoeverre de Noordwijkers hun rijke verleden, dat
bijna onzichtbaar verbonden is met de grote lijnen uit de geschiedenis met zorg
veilig willen stellen. Noordwijks Offem is het waard om op grond van het
Europese verdrag van Valletta van 1992 te worden beschermd als archeologisch
reservaat. Hopelijk doet de Gemeente hier haar uiterste best voor !
4
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Lindelaan
Onder het loof van `t wandelpad ~t.
dat met lichtgroen ontstoken was, ~' ~
liep een klein, blond meisje ,~;,~
met huppelende pas ï~ r
_ naar grootmoeder toe
om haar nieuwe kanten jurk te tonen ,,
y die gemaakt was door moeder
en vol zat met elfjesdromen.
Onder het loof van `t wandelpad
liepen twee jonge mensen hand in hand
Zij droomden xich een toekomst
en voelden de sterke band
en waren op weg naar grootmoe,
om te vertellen van hun grote plan,
dat zij samen gingen trouwen
en dat -hij- werd haar man.
Onder het loof van 't wandelpad
liep een echtpaar in de herfst van het leven.
Hun huwelijk had heel wat stormen doorstaan .
maar ze waren nog steeds nauw met elkaar verweven.
Ze gingen naar grootmoeder toe
om haar te begeleiden op haar laatste reis;
zij nam een stukje jeugd van hen mee.
Weemoedig dacht het paar aan die oude wijs.
;~ Onder de kale takken van het wandelpad
dat z'n winter had mogen beleven,
~n=. ~ .-.
"~ liep weer een grootmoeder, met een stok. .E~ ; :
Zij was alleen overgebleven
en ging haar kleindochter tegemoet,
die gezellig bij haar zou komen.
Zo was het leven plotseling weer goed,
.~s daar onder die mooie oude bomen. i~
Dit gedicht komt uit één van mijn gedichtenbundeltjes.
Bij het maken had ik de Voorstraat in gedachten.
S.P. van Kekeren-Brouwer.
5
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IE~~~~~~~~ Q~~
Het vaststellen van de (gemeente) grens
D.J. den Haan owel het Kadaster als de openbare registers zijn van Franse oorsprong. In 1790, in het
®begin van de revolutie werd in Frankryk besloten een grondbelasting in te voeren. Om
tot hef fing van die belasting te kunnen overgaan diende de staat te wet~n wat een ieder aan
grond bezat en wat die grond waard was (vergelijk dit met de huidige onroerend goed
belasting). Het duurde tot 1808 voordat op goed georganiseerde wijze de opmeting van de
grondeigendom en de schatting op gang kwam, volgens een door Keizer Napoleon gegeven
bevel.
Wel was het de Fransen al gelukt in 1799 in elk arrondissement een
hypotheekbewaring te laten functioneren.
Daar werden de eigendommen, andere zakelijk gerechtigden en hypotheken
aangetekend. In de eerste plaats met het doel de staat in de gelegenheid te stellen
belasting te heffen bij elke verandering in de rechtstoestand van het onroerend
goed. In de tweede plaats met het doel het rechtsverkeer in onroerend goed in
goede banen te leiden.
In 1810 werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd en werd hier de Franse wetgeving,
waaronder die op hypothecair en kadastraal gebied van kracht. Een uitvloeisel
hiervan was een keizerlijk bevel van 1811 tot opmeting en schatting van de
grondeigendom naar Frans model. Het eerste werk van een landmeter belast met
de vervaardiging van het Kadaster voor een bepaalde gemeente bestond uit het
vaststellen van de gemeentegrens. Een commissie bestaande uit de burgemeester,
aanwijzers en de burgemeesters uit de belendende gemeenten maakte een tocht
langs de gemeenschappelijke gemeentegrens. De landmeter maakte van deze
grens een schets en een proces-verbaal van de "Gemeentegrens" op dat door alle
commissieleden werd getekend. De originelen hiervan, veelal nog in het Frans
gesteld, berusten bij het kadaster.
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Na deze grensvaststelling van de gemeente startte hij het meetwerk om een
kaart klaar te kunnen maken. Daartoe werd op het grondgebied van de
gemeente een net van op elkaar aansluitende driehoeken uitgezet.
Het werd zo gekozen dat vanuit elk hoekpunt van de driehoek de beide andere
zichtbaar waren. De torenspitsen en koppen van de molens kwamen er vrijwel
altijd in voor (bij Noordwijk zullen ongetwijfeld de twee kerken en twee molens
hiervoor gebruikt zijn). In dat net mat de landmeter in elke driehoek de hoeken
en in één driehoek één zijde.
Deze uitmeting bleek voldoende om na enig rekenwerk de driehoekspunten op
een kaart op schaal te kunnen tekenen.
Alle metingen van het onroerend goed ( grond en gebouwen) die daarop
volgden zijn vanuit een van de driehoekspunten begonnen en eindigden bij een
ander. Zodoende zijn ook de gemeten grenzen en gebouwen in kaart te
brengen.
Voorafgaand aan de kaartvervaardiging werd het grondgebied van de
gemeenten in secties verdeeld. Meestal waren dit al bestaande indelingen met
natuurlijke grenzen, zoals wallen, wegen en waterlopen. Binnen de secties
werd dan nog de kaartindeling bepaald; ook binnen die kaartindeling werd
zoveel mogelijk gekozen voor de aanwezige natuurlijke elementen.
Alvorens een landmeter met het meten van de grondeigendommen en
bebouwing begon lichtte de burgemeester de inwoners over het voorgenomen
werk in en verzocht hij hen, de landmeter alle inlichtingen over de eigendom
en de begrenzing ervan te verstrekken. Voor de zekerheid vergezelde de
veldwachter de landmeter. De landmeter stond op stukloon en trachtte de
aangewezen grondeigendommen, de kadastrale percelen, zo snel mogelijk te
meten, in kaart te brengen en de oppervlakte te berekenen. Wat hij door de week
had opgenomen werd 's zondags in het veld in bijzijn van de burgemeester en
de eigenaren nagelopen. Na hetgereedkomen van hetgehele werk: de kadastrale
; kaart, de lijst van percelen met hun grootte en namen van de eigenaren werd dit
met de uitkomsten der schattingen ter inzage gelegd. De rechthebbende werd
vervolgens uitgenodigd het zogenaamde bulletin te ondertekenen. Nadat ieder
het daarover eens was werden de volgende stukken in het Kadaster ingevoerd.
1. De processen-verbaal van gemeentegrenzen.
2. De overzichtskaart van het gemeentelijk driehoeksnet met
waarnemingen en berekeningen.
3. De minuutplans ( de eerste kadastrale kaart).
4. De oorspronkelijke grootteberekeningen van de percelen.
5. De oorspronkelijke tenaamstellingen.
A1 deze stukken zijn bewaard gebleven en nog steeds opvraagbaar op het
bureau van Kadaster.
Nadat in 1811 met de opmetingen werd begonnen, heeft het tot 1832 geduurd
voordat alle kaarten en registers voor het gehele land klaar waren. Het doel van
het kadaster in die tijd was tweeledig - namelijk: het leveren van een grondslag
voor het heffen van belasting (deze doelstelling werd gehandhaafd tot midden
jaren zeventig) alsmede het dienen van de rechtszekerheid. Deze functie is
gehandhaafd gebleven en tot op de dag van vandaag uitermate van belang voor
zowel de particulier alswel voor mensen die zich bedrijfsmatig dienen te
voorzien van dergelijke gegevens.
_-
%
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~I®®~~~~~~~I~~~nn~~c~mn~~~~.
van rond de jaren twintig - dertig
J. Kouwenhoven E en Voorstraatperceel met een enkele eeuwen oude en rijke geschiedenis betreft
het in de vroegste dagen als logement aangeduide hotel- restaurant "Het Hof
van Holland" (nr 79).
De foto toont ons de voorzijde, zoals gekend omstreeks de twintiger en dertiger
jaren, met een klassieke doch eenvoudige, rust uitstralende veranda, waarbij
opvallende kleurige buitenverlichting in de dorpse sfeer nog ruet tot de eis des tijds
behoorde (a).
Gedurende genoemde en een geruim aantal na-oorlogse jaren is dit horecabedrijf
in handen geweest van de familie Oehl, eerst van Joseph Oehl en later in die van
voor velen nog bekende Wilhelm, F. J: Oehl.
De zaalruimte van "Het Hof van Holland" heeft al die tijd veelvuldig van zich doen
spreken wegens een variatie aan activiteiten, zoals balavonden, vergaderingen etc,
welke hier onderdak vonden en waar de Primeurs de Saison en de Cuisine
française te genieten waren.
Vervolgens nemen we in deze rubriek vooreerst een kijkje aan de overzijde van de
Voorstraat, n.l. hoek Lindenplein - Voorstraat (54) (b).
Zoals te zien op bijgaande ansichtkaart uit het begin van deze eeuw, was in dit
hoekpand een bazar ten name van Valentgoed gevestigd. De waarde van het pand
bedroeg toen fl. 30.000. Later verrees in deze tot nu toe uiterlijk vrijwel
onveranderde behuizing de herenkapsalon van Corn. Verwij, welke een reeks
jaren na 1945 door hem in stand werd gehouden. De geleidelijke opkomst van
haarverzorging ten gerieve van het vrouwelijke volksdeel had tot gevolg, dat zijn
echtgenote eertijds een dameskapsalon opende aan de Voorstraatzijde, alwaar
salon Poirot thans deze taak uitoefent.
Op de hoek Lindenplein, waar zich dus voordien voornoemde herenkapsalon
bevond, woonde laatstelijk mevr. G. de Ridder.
Toegevoegde aantekeningen:
(a) Het pand heeft dan al een hele rijke geschiederus achter de rug en wisselt in een
honderdtal voorafgaande jaren zeven keren van eigenaar.
Omstreeks de jaarwisseling staat het beschreven in de kadastrale gegevens, als een
hotel met beganegronds, een gang, opkamer, zijkamer, achterkamer, koffiekamer;
vergaderzaal, keuken met welwaterpomp, portierskamer, 2 kelders en boven, een
gang,12 logeerkamers, 2 dienstbodekamers, 2 zolders, met vliering, en voorts een
stalling voor 24 paarden, en een regenwaterpomp.
Ook vinden we in de koopvoorwaarden dat de poort aan de Voorstraat en het hek
aan de Offemweg zullen moeten geopend blijven staan ten behoeve van de hr. Van
Limburg Stirum, voor welke erfdienstbaarheid, jaarlijks op 1 Jan. fl. 300, - betaald
moet worden.
(b) Dit perceel is omstreeks 1909 nog belast met de erfdienstbaarheid, dat het pand
rummer tot hotel, café, restaurant, bierhuis of dergelijk bedrijf zal mogen worden
gebezigd en zulks t.b.v. het aan de overzijde gelegen Hof van Holland. Op
overtreding staat een boete van fl.10.000, - .
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RAPSALON
VERWIJ
VOORSTRAAT
HO£K LIND£NPLEIN
T£L. 411
SPECIAAL ADRES VOOR
'ERMANEN'F WAVE
MET OF ZONDER ELECTRICITEIT
HET BESTE WAT MOMENTE£L.HESTAAT
MODERNST /NGERICHTE HEERENSALON
BIMA BEDIENING BILLf7K TARIEF
oo~rr.l: cnra:ltl~.s~rnul~nw~r
"I-IET , HOh VAN ~IOLLAND"
VOORS'l'ItAA'l' :; NOURUWIjIí-IfINNIiN :: 'l'I:Lh:FUUN 4A
IIA(!CE Rt.t.C'rttISCItF. 'l'ItAA(
Déjclurers, Diners, Soupers ?I la carte et prir Iise
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De penningmeesterverzoekt de leden, die hun contributie
nog niet betaald hebben, deze thans te voldoen op
Postbank nr.13.19.964!

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 20

Kernpunten - 10



d~ ®lhll~lC~1111~~1~1I~~
Meur. Dr. G. de Moor
Vruchtentaart in het klooster Leeuwenhorst (1261-1574)
bij Noordwijkerhout in de zestiende eeuw
~ n 1098 hadden de cisterciënzers zich van de benedictijner orde afgescheiden,
omdat ze de regel van Sint Benedictus strenger wilden onderhouden. Van
die opzet was men echter in later eeuwen, zeker in vrouwenkloosters, nogal
afgeweken.
't Slot Haaften in welsfant in de Tielerwaart, 1667.
Gewassen pentekening in Oostindische inkf door J. S~el-
lingwerf.
Hoewel deze religieuzen een soberder levenspatroon hadden dan hun standgenoten
in de wereld, lag hun consumptie toch veel hoger dan van eenvoudige mensen in
die tijd. Dit blijkt wel uit de aankoop, die in 1555/56 gedaan werd ter gelegenheid
van de intrede van de uit Gelderland afkomstige Wilhelmina Jansdr.van Haeften.
Zij was toen acht of negen jaar oud.
De plechtigheid vond waarschijnlijk in de Advent van 1555 of de Vasten van 1556
plaats. Aangezien bij die gelegenheid de visitator, de biechtvader, de
kloosterkapelaans en de zusters van Leeuwenhorst naar het strand gingen, lijkt
vanwege de weersomstandigheden 1556 meer plausibel, dan 1555.
Het klooster kocht toen namelijk de grondstoffen voor een vruchtentaart, want we
lezen in de rekening van 1555/56:
"froyt, zuycker ende cruydt"
"Toen wij Haeften wielden an amandelen, an pruymen van damast, an honich an
aertbezijen en crangsgens kerssen ende een slechte kouck 3 pond 16 schelling"
of wel: "Ter gelegenheid van de inkleding van Wilhelmina van Haeften hebben we
amandelen, kwetsen, honïng, aardbeien, trosjes kersen en een "eenvoudige koek
(taartbodem) ten bedrage van 3 pond 16 schelling gekocht "
Deze 3 pond 16 schelling stond ongeveer gelijk met het maandloon van een
geschoold arbeider. Het bedrag was zo hoog, doordat
1. de grondstoffen ten dele van ver moesten komen.
2. veel mensen ter gelegenheid van het feest van de taart gegeten zullen hebben.
Met enige fantasie konden we het recept aanpassen aan hedendaagse producten en
technische middelen en vonden we de volgende reconstructie, waarbij opgemerkt
dient te worden, dat men toentertijd "hausenblass" = vislijm voor gelatine gebruikt
zal hebben.
Als de plechtigheid in de Advent of Vasten heeft plaats gevonden is het ei
waarschijnlijk vervangen geweest door amandelmelk, (verkrijgbaar in de betere
Reformzaken) waardoor ook de gebruikte amandelen worden verklaard, die
eigenlijk niet op een vruchtentaart passen.
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Taartbodem
Vulling
200 gram boter 200 gram (gedroogde) pruimen
175 gram honing 200 gram kersen (al dan ruet uit blik)
1 snuifje zout 50 gepelde en gespleten amandelen
1 ei 200 gram aardbeien (als bij kersen)
500 gram tarwebloem 3 blaadjes gelatine
1 /2 kopje broodkruimels 1 dl water
Bereidingswijze
1. Week de pruimen gedurende een nacht.
2. Meng de boter en de honing tot een licht mengsel.
3. Voeg zout toe en meng het ei door het mengsel.
4. Voeg het meel geleidelijk toe. Wanneer het deeg te droog wordt,
voeg dan wat water toe.
5. Laat het deeg op een koele plaats gedurende tenminste een half uurtot
rust komen. Plaats het evenwel onder geen voorwaarde in de koelkast.
6. Smeer de bakbodem met boter in.
7. Halveer de aardbeien en verwijder de pitten uit de pruimen en
zonodig uit de kersen.
8. Rol het deeg uit en doe het in de bakvorm en strooi er de
broodkruimels overheen.
9. Plaats het geheel in een voorverwarmde oven op 180° C.
10. Wanneer de taartbodem lichtbruin gebakken is, neem de bakvorm
dan uit de oven en laat hem afkoelen.
11. Laat intussen het fruit in een vergiet uitlekken.
12. Week de gelatine in een dl. water, totdat ze zacht is.
13. Verhit de dl. water en voeg wat honing toe.
14. Sruj de taartvorm horizontaal in tweeën.
15. Wring het water uit de gelatine en laat deze onder verwarming in
het honingwater oplossen. Hierna moet het mengsel zorgvuldig
gemengd worden.
16. Bedek de ene helft van de taartbodem met pruimen, plaats de
andere helft erop en bedek deze met de aardbeien en leg de kersen
langs de rand.
17 Giet het honingwater over het fruit en laat het afkoelen.
18. Vorm met halve amandelen een kruis bovenop de taart.
19. Snij de taart met een mes, dat in heet water verwarmd is.
Zuster Wilhelxnina deed haar eeuwige gelofte in 1561/62, toen zij ongeveer
vijftien jaar oud was. Toen de protestante autoriteiten in 1574 de kloosters
ophieven, trouwde zij later met Barthout van Meehelen. Zij stierf in begin 1598.
Mogelijk heeft zij haar personeel opgedragen om de taart, gelijk aan deze, bij
haar aankleding, voor haar familie en vrienden ter ere van haar huwelijk te
bereiden.
Literatuur
G. deMoor, Verborl:enen~eboc~en. HetcisterciënzerinnenkloosterLeeuwenhorstindeNoordwi~sg
reTo (1261-1574), Hilversum 1994 (Middeleeuwse studies en bronnen, XLII) proefschrift Leiden.
idem, "Met de nonnen in zee...:' Reizen en reacties van religieuzen in renaissance-tijd. Strand
plezier beslist niet iets van de laatste 125 jaar !" in "Kernpunten" van de Vereniging "De Oude
Dorpskern" te Noordwijk , 6,1991 nr:16, p.8-12.
idem, "Fruitcake of the Cistercian Abbev of Leeuwenhorst. Noordwillcerhout in Holland in the
Sixteenth Century", in Hallel. A Review of Monastic Spirituality and Liturgy, 20 (1995), No 1, p.45-
11
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ANNO iss~
DE EERSTE STEEN DEZER STICHTING,
TER PLAATSE WAAR VROEGER HET GAST-
EN PROVENIERS-HUIS STOND,
GELEGD DOOR DEN BURGEMEESTER
MR. H.GRAAF van LIMBURG STIRUM.
Ton Meijer in overleg
met Herman Schelvis
De gedenksteen is inmiddels op 19 september in de zijgevel van het gemeentehuis
aangebracht.
Geschiedenis van het "Gast- en Proveniershuis", in het verre verleden "Heilige
Geesthuis" van de "Heylighe Gheest tot Noirtich" genoemd:
De oorsprong van de "Heylighe Gheest tot Noirtich" (een kerkelijke instelling)
gaat vermoedelijk terug tot de tijd waarin de parochie is ontstaan (l0e eeuw). Zij
12
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had ten doel het lerugen van de nood der armen en zieken onder de plaatselijke
bevolking. Uit liefde tot Christus en als vrucht van het werk van de Heilige
Geest. De instelling dankte hieraan haar naam en de dienaren werden
"heylighegeestmeesteren" genoemd die naar de aard van hun werk geen
bezoldiging genoten, uitgezonderd in latere tijden de rentmeester of
admirustrateur.
Het merendeel van de inkomsten van deze instelling kwam uit de opbrengsten
van gronden (landerijen e.a.), die bij testament waren nagelaten.
De schenkers der goederen stelden echter- "geestelijke verdiensten in hun
daden blijkens hun uiterste wil, waarin zij de schenking bepaalden, tot lafenisse
hunner ziel en die van anderen, op grond van het loon hunner werken",
toegezegd in Mattheus 5:12 en Cor 3:8. De Heilige Geest werd gewoonlijk
gesymboliseerd door een duif met uitgestrekte vleugels, naar de Geest Gods,
die bij de doop van Jezus neerdaalde in de gedaante van een duif (Mattheus
3:16).
De "Heylighe Gheest tot Noirtich" had haar "Heilige Geesthuis" of
armenwoningen aan de Voorstraat tegenover het koor van de parochiekerk, tot
1887 ter plaatse van het toen gebouwde raadhuis en verder woningen aan de
Heylighen weg (thans HeiligeGeestweg). HetoorspronkelijkeHeiligeGeesthuis
ging bij de grote brand in 1450 verloren. In 1483 werd het weer opgebouwd.
Het voormalige "Heilige Geesthuis" stond tot 1887 aan de Voorstraat op de
plaats van het huidige raadhuis. In 1617 werd de naam gewijzigd in "Heilige
Geesthuis-Gasthuis", toen het op de hoek van de Kerkstraat en de huidige Van
Limburg Stirumstraat staande Gasthuis werd ingericht tot weeshuis. Na de
bouw in 1637 van de zgn. proveruershuizen (een soort aanleunworungen) werd
de naam "Gast- en Proveniershuis". Het Heilige Geesthuis stond tot de
Reforrnatie (voor Noordwijk: 1573) hoog in aanzien.
Die proveniershuizen waren bestemd voor oude mensen om hen in de
gelegenheid te stellen tegen betaling van een zekere som geld voor hun verdere
leven kost en inworung te ontvangen. Tijdens de inlijving van ons land bij
Frankrijk werden de fondsen van het Gast- en Proveniershuis tot een derde
verminderd, waardoor de regenten ruet meer in staat waren om de Proveniers
behoorlijk te verzorgen. De nog overgebleven fondsen werden later nog
gebruikt voor het onderhouden van enige oude mensen in het Gasthuis in de
Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee.
Een in leren omslag gebonden register met de beschrijving van landen en renten
de Heilige Geesthuis toebehorende, en aanvangende met het jaartal 1411, is
jammer genoeg zoek geraakt. Een zekere Willem Janszoon, pastoor te Noordwijk,
heeft in 1474 het register gecollationeerd (= vergeleken) met een afschrift
daarvan.
Het oudste nog bestaande en voor de liefhebber toegankelijke stuk van het
Heilige Geesthuis is de jaarrekerung van 1511. Dat stuk is slechts een bescheiden
onderdeel van de ca 2,5 strekkende meter documentatie, die in het Noordwijkse
gemeentearchief wordt bewaard. Een dergelijke hoeveelheid authentieke
aantekeningen (van 1511 tlm 1801) moet een schat aan gegevens bevatten
m.b.t. de historie van het Heilige Geesthuis en daaruit spruitende die van het
dagelijkse leven te Noordwijk.
In het jaar 1570 is er in een ruimte van het "Heilige Geest huis", op de hoek van
de Voorstraat, een Waag geplaatst (een officiële weeg-installatie i.v.m. het
gebruik van ruet-geijkte gewichten door particulieren, waardoor in Noordwijk
geregeld verschil van merung tussen verkoper en koper ontstond).
In naam van Filips II hebben baljuw Pieter van Treslongh, ambachtsheer
jonkheer Jan van der Does, schout Pieter Wouterszoon en vier gezworenen van
de dorpsvertegenwoordiging van Noortwyck, op 14 januari 1570 een contract
gemaakt tot het stichten van een generale Waag in het Heilige Geesthuis op
kosten van het dorp. Van de opbrengst van de Waag moest de helft ten behoeve
van de armen komen en de helft ten voordele van het dorp. 13
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Met de sloop van het Gast- en Proveniers-huis en de Proveruersworungen is ook de
Waag verdwenen. De Waag werd destijds overgebracht naar een oud huisje aan de
Offemweg en later getransporteerd naar de oude gasfabriek buiten de Westeinder-
Voorstraat. Boven de Waag was een ruimte die van 1ó35 tot 1737 door de
Noordwijkse Rederijkers van Rederijkerskamer "De Lelie onder de Doornen'°
werd gehuurd voor hun samenkomsten.
Uit de rekening van 1511 blijkt dat het Heilige Geesthuis 37,5 morgen (ca 319.350
m2 of bijna 20 hectare) aan landerijen bezat. Zij werden n.l. voor die oppervlakte
aangeslagen door het hoogheemraadschap Rijnland i.v.m. de dijkdoorbraak bij
Spaarndam en de daaruit voortvloeiende aanleg van een sluizen-complex aldaar.
Tot de tweede helft van de 17e eeuw werd de huidige Schie van de voormalige
Oosteinderbrug tot de Thomasbrug °Heilige Geestwatering" genoemd en de
brug over de Zuidbroucker Watering, daar waar die in de Schie uitkomt Heilige
Geestbrug, wellcebenamingen sloegen op het eigendomsrecht in die tijd van water
en brug.
~~~®~~.~~ ~r®®~1~~~~ ~~ ~l~ ®~~1~
P.H. van Rhijn
etisalweergeruimetijdgeledendathetstatigewoonhuis Zindenhof inhethartvan
Noordwijk Binnen, grondiggerestau»erd, opnieuw ingebruikgenomen u,~erd en
betrokke~z doordehuidigeeigenaar; deheerA.H. van der t~ielJr. Slechtszeerweinigen in
ons midden kunnen bogen op een behuixing in een doorzijn ouderdom en historie zo
b~elanguaekkerrdpand,gelegenindeintimiteituaneierzklein, doorlindebomenor,~schaduuxl
dorpsplein.Endandetuin, linksterzijdeenachterhethuis, metindruktvekkendeoude
bomen, rijke borders en wijdse gazons. Meer dan een tuin, een klein park, zoals de
zno~nfgangerhetap~nstillezomerachte»niddagdoorhdhekkanziertliggen, zonoue~goten,
terwijlhijzelfin dexoele beschutting van hetlindeloverstaat.
Het is ook gelukkig voor het pand, dat na jaren van jammerlijke leegstand en
verval, voorafgegaan door jaren van oneigenlijk gebruik als dependance van de
Kinderklir~iek van het Leids Academisch Ziekenhuis, het eindelijk weer dienst
doet als woonhuis. Dat was het vroeger ook, toen een reeks van notarissen het
bewoond hebben.
De `wederopstanding' van de `LindenhoF leek mij een geschikte aanleiding voor
een stukje over één van de vroegere bewoners ervan, één wier beeltenis, weliswaar
van later datum, nog altijd aan een van de korte zijden van het plein staat en tot voor
enkele jaren te vinden was op een van de hoeken van het plein met de Voorstraat.
Ik spreek over de schrijfster en voorvechtster van de socialistische idealen Henriëtte
Roland Holst - van der Schalk.
Henriëtte van der Schalk werd aan de vooravond van Kerstmis in het jaar 1869
geboren als dochter van mr. Theodoor Willem van der Schalk, notaris te Noordwijk-
Binnen. Uit zijn huwelijk met Anna Ida van der Hoeven werden behalve Henriëtte
een twee jaar oudere broer en een zeven jaar jongere zuster geboren. De kinderen
groeiden op in een deftig, liberaal denlcend milieu.
Henriëtte moet tot ongeveer 1884 in de `LindenhoF haar ouderlijk huis, hebben
gewoond. In dat jaar deden haar ouders haar op kostschool, zoals dat in hun
kringen in die tijd niet ongebruikelijk was. Aan het Lindenplein heeft zij haar
vroegste jeugd doorgebracht. Hier heeft haar jonge stem, die later altijd wat hees
zou zijn, door de marmeren hal geklonken en op de trap naar boven, waar haar
meisjeskamer was. Hier liep zij de tuin in. Hier, achter de dubbele voordeur, was
zij thuis. Achter de neergelaten glasgordijnen meent men nog de gestalte te zien
van het vijftienjarige meisje met de lange, tot op het middel afhangende losse
haren, op het hoofd in het midden gescheiden, het meisje dat hier haar eerste
gedichten schreef.
Dat was lang voor zij kenr~is maakte met de dichterAlbert Verwey, de latere Leidse
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hoogleraar in de letteren, die in Noordwijk aan Zee,
hoog op het duin, `Villa Nova' bewoonde en aan de
andere kant van de weg, in een aparte villa, `t Stalhuis,
zijn bibliotheek had ondergebracht. Met hem raakte
Henriëtte zeer bevriend. Verwey stimuleerde en
begeleidde haar vanaf hun kennismaking, naar haar
nu snel rijpende dichterschap.
Die kennismaking dateert van 1892, hetzelfde jaar
waarin de nog jonge Henriëtte door een ongeluk haar
vader en haar zusje verloor. Zij en haar moeder
ondervonden in de periode na het ongeluk veel steun
van de Verwey's. Als hij dat had kunnen voorzien, had
vader Van der Schalk, de deftige notaris, misschien wat
meer op gehad met de jonge kunstenaar op het hoge
duin.
Kitty Verwey, de echtgenote van de dichter, kende
Henriëtte al van voor haar huwelijk en vanuit
Noordwijk-Binnen had zij haar opgezocht en Verwey
leren kennen. Beiden hadden haar onmiddelijk bij haar
voornaam genoemd en haar vader was daar zó boos
over geworden, dat hij haar dwong te schrijven, dat dit niet meer mocht. Haar
vader moest niets van die `Nieuwe-Gidsjongens' hebben en meende, dat zij een
bende bohémiens vormden, waar zijn dochter niets mee te maken mocht
hebben. Literaire cultuur had hij niet. Wanneer men zei, dat hij een romannetje
van Paul de Kock en de Revue des Deux Mondes las, was daarmee wat zijn
lectuur betreft, alles gezegd.
Natuurlijk schaamde Henriëtte zich diep, toen zij die brief aan Verwey schreef,
Zij voelde zich vernederd, maar er was niets aan te doen. In een cyclus sonetten,
die zij later tot Verwey, voor wie zij een tijd lang de grootste bewondering had,
richtte, slaat de regel "Zie niet zo laag" op dat gevoel van vernedering.
Later is het Herman Gorter, de stralende dichter van de immer jonge `Mei', die
Henriëttes bewondering voor Verwey van de eerste plaats verdringt. Verwey
had Gorter een paar van haar gedichten in handschrifr laten lezen en diens
belangstelling ervoor en voor de dichteres was daardoor gewekt. Hij kwam om
haar te ontmoeten speciaal naar Noordwijk en van Verwey uit zocht hij haar op.
Ook hij tutoyeerde haar onmiddelijk. Haar vader zal er niet bij geweest zijn en
verteld zal zij het hem niet hebben. Staande tegenover het huis `Lindeho~ zíe
ik een jonge Gorter de deur uitkomen, uitgelaten door een jong meisje met lang,
tot ver over de schouders afhangend haar.
Uit het jonge meisje, dat op de drempel van het huis aan het Lindenplein de
dichter Gorter nakeek, groeide de imponerende figuur van de vrouw Henriëtte
Roland Holst - van der Schalk, die als persoon en door haar werk uit het politiek-
sociale en culturele leven in Nederland in de eerste helft van deze eeuw niet is
weg te denken. Zij heeft velen geïnspireerd, vele anderen geërgerd. Haar
huwelijk met de kunstenaar Rik Roland Holst was er een met problemen, omdat
de echtgenoot ook behoefte had aan andere relaties. Dat zij hem trouw bleef,
moge o.a. hieruit blijken, dat zij niet gewild heeft, dat in Noordwijk een straat
naar haar genoemd werd, als niet tezelfder tijd ook een straat naar haar
echtgenoot genoemd zou worden.
Haar man overleed in 1938. Zijzelf in november 1952, in een Amsterdams
rusthuis. De zomers had zij tot op hoge leeftijd doorgebracht op het landgoed
`De Oude Buissche Heide' bij Zundert, dat, door de erfenis van haar moeder
haar eigendom werd.
Voor dit stukje werden de gegevens ontleend aan:
P.N.van Eyck, Herinneringen aan Gorter en Verwey,
Lessen in lezen-Essays uit 12 jaargangen Maatstaf, Den Haag 1967; H.Schaap,
Het leed der menschen laat mij vaak nieC slapen, Bloemlezing uit het proza van Henriëtte Roland
Holst, Leiden 1984.
Vermeld zij nog, dat aan een biografie van Henriëtte Roland Holst wordt gewerkt; deze zou in de
loop van 1995 te verwachten zijn.
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~c~ l~®n~~lo ~I~~un~ ~u~ nn~ ®n~~ ~l®~~
Mieke M. Flemming
Hoe zien we de hond? Een last voor de gemeenschap? Zijn er te veel of zijn ze te
groot? Of een luxe zoals zoveel in onze maatschappij? (Ik zal maar niet beginnen
alle andere luxe op te noemen.)
Er zijn ongeveer 400 verschillende soorten waar je uit of voor kan kiezen, van heel
groot naar heel klein.
Wijzelf hebben er heel lang over nagedacht; zoals, hoe zal de tuin het overleven?
Hoeveel tijd neemt zo'n dier in beslag? Wat zijn de eventuele kosten? Een paar
gedachten, zoals overlast voor de buren met onnodig geblaf en voor het dorp de
uitwerpselen van zo'n dier, waren heel sterk aanwezig om een bepaald type hond
te nemen. Toen hebben we de beslissing genomen om ons gezin uit te breiden met
een kleine viervoeter van handzaam formaat.
Voor mij zou het hondje een kameraadje zijn, een gezelschapsdier, om voor te
zorgen en om lekker mee te wandelen, in alle weersomstandigheden, of misschien
uiteindelijk de reden om dit stukje te schrijven.
Een duidelijke keuze gemaakt, een Cavalier King Charles Sparuel, zou het worden.
Geen tweedehands hond, die helemaal ruet zou mogen bestaan. Het asiel zou een
plek moeten zijn als echt noodzakelijk kwaad, b.v. als de eigenaren niet meer in
staat zouden zijn om voor het dier te zorgen door ziekte of overlijden. Een pup die
je helemaal zelf opvoed, waaraan je de voorkeuren in je dagelijks bestaan duidelijk
maakt en die je mee neemt naar gehoorzaamheidstraining.
Je krijgt van de fokker een pakketje hondevoer mee van een bepaald merk, en later
krijg je per post een pakje met van alles en nog wat voor de rueuweling (wat een
business eigenlijk, dat maar even terzijde). Een van die attenties , een handig
apparaatjemethelaasnietechtmilieu vriendelijkeplasticzakjes om deuitwerpselen
van je geliefde dier op te rapen oftewel scoepen, de poepscoeper!
Pas als je het kleine wezentje dan eindelijk in huis hebt, komen ér ander facetten aan
de orde, gelukkig maar even, anders zou je zo'n kleine pup misschien meteen weer
terug sturen naar af.
Een van die facetten: als je lekker gaat wandelen met je
viervoeter, hoor je steeds onderweg jezelf zeggen: "Nee!"
"Bah!" "Foei!" "Daar niet aankomen!" Het dier snuffelt graag
aan alles wat er op straat ligt. Er ligt ook zoveel! Het is een zeer
onaangenaam gezicht! Dan besef je pas echt dat je jezelf een
hele opgave hebt gegeven om de uitwerpselen van het dier
elke keer weer op te ruimen. Je voelt dat je de enige in het dorp
bent die er zo over denkt. Natuurlijk kan het wel eens
voorkomen dat het dier ineens moet, b.v. midden in de
Kerkstraat op een zeer druk moment met veel mensen die ook
net op dat tijdstip boodschappen aan het doen zijn. Gelukkig
heb je dan de opruimspulletjes bij je, of als je ze per ongeluk
vergeten bent, improviseer je met een papiertje of kartonnetje
van een of andere versnapering, dat daar heel toevallig toch
ligt, om het op te rapen. Men gooit veel weg op straat, maar
waar zijn de afvalbakjes eigenlijk?
Helaas kunnen we het handige apparaatje niet meer gebruiken,
geen zakjes te koop, en geen betaalbare vervanging te
verkrijgen, dus uitwerpselen in de goot scheppen, niet zomaar laten liggen,
ondanks het feit dat er anderen zijn die er anders mee omgaan.
Je hoort de hondeneigenaren zeggen: "Maar we betalen toch honden belasting, en
er is toch een soort stofzuiger aangeschaft door de gemeente om dit probleem op
te lossen!" Zou het niet handiger zijn indien de hondeneigenaren zelf de troep
opruimen en dat dan de hondenbelasting afgeschaft wordt? Op die manier zouden
hondenbezitters en niet-hondenbezitters allebei blij zijn.
Onze lieve viervoeters moeten hun behoeften doen en dat kunnen we niet altijd
sturen op de manier die het meest plezierig zou zijn, maar ruim het dan op of
gebruik de opvoedkundige strategie "hond in de goot".
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ABN A~IRO b~~tk
Troorstraat 49 en Lindenplein 6
$evestigd rníddea~ in
cle ou~e clo~skern
Ye~enigí~tg
"De Ou~e Dor~skern"
~ílhelminastraat 3Z
beh o ud de ke~n v~ n
Noordwíjk-Bínnen !
De~t uc~~z~t
.Mukelcca~díj
Hoofdstraat 48
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A~~t~temi~gsbed~íjf
Yr~n ~'e~ ~íel Bouw
Lageweg S
Rest~tu~c~tie va~t o. m.
"De ~ínclenhof"
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Hotel Restczurcznt "De Poo~t van Kleef"
Douzastraat S
Uw pc~ ~tíjeu i n eeu rusti eke o mgevi ng
Hotel-Restau~ccut "Royc~l"
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