WINTER 2OO5- NR 133

Van links naar rechts: Leo Steenvoorden, Dorus Steenvoorden en Jan de Ridder.

INHOUD
Reacties ................
Restauratie collectie schiderijen.............
De goede KoeÍs
Het orgel van de Buurlkerk................
Beeldie vissersechtpaar.......................
DVD met 325 foto's van Noordwijk........

1

3

4
5
7
7

's-Gravendijckerbosch...........................

8

Calorama in Nooídwilk-Binnen
Boedelbeschrijving
Hoofdzaken ...........
Beeldenstorm in Noordwijk?.........
Touwslagerij Passchier...............
Vroegprimitieve stoepkunst.............
Remonstranlen in Noordwijk (slo0 ......................
Jaaraqenda 2005 ......................

12
'15

19
20

25
27
29
IV

BESTUUR
Voorzitter: ...................... Pieter Jan Barnhoorn
... ... ... .. Conny FiLf'elsl-ein- .
SeLrelar.s:
PennrngrreesleÍ.... FÍirs Bakker .... ..... ...
Cees van Egmond.....
Conracl vrUw,l igers P R. Ha,ls DJindam. .... ...
Ledenadm nistratie . .... . AÍie DL,j"rdar. .. ....
Exposities/2e voorzitter. Hanneke van Nes .....

.

Gebouwen.

Conservator

Aleid À,4atse'

Lidmaadschap G.O.N
Buiten Noordwijk
Buiten Nederland

'12.00 Euro perjaar.

10.00 Euro perjaar.
15.00 Euro perjaar.

GIRO:428146

Boekerslootlaan 14

.... ..... ...... .....

.071-3622246

Hellenberghof 13.........................071-3616091
Hooqwakersbosstraat 1 1 ............071-3646854
Nieuwe Zeeweg 92.....................071-3612683
G.Rieiveldtlaan 68, Oegstgeest. .071 3611622
Zoutmanstraat 20.. ..................... 07 1 -361 239 1
Breloftpark 5. ........ ....................07 1 -3615777
Voo.straat
071-3620096

6

Openingstijden 2005:
Van 9-04 tot 29-05 di-zo14.00tot17.00uur
Van 30-05 tot 11-09 ma-za10.00 tot 17.00 uur
2o14.00 tot 17.00 uur
Van 13-09 tot 25-09 di-Zo14.00 tot 17.00 uur

Genootschap Oud-Noordwi.ik
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwilk

o71,3617A84

Conservator:
Aleid Matser
Voorstraat 6
2201 HV Noordwijk
071 3620096
conservalor@g-o-n.nl

Ledenadministratie:
Arie Duijndam
Zoutmanstraat 20
2202 LN Noordwijk
071-3612391
ledenadministratie@g o n.nl

's Winters gesloten.
Voor inlichtingen:
donderdags van 10.00 tot 17.00 uur.

ISSN:1381 -1592
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,
door middel van druk, fotokopie, microfilm

of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schrjftelijke toestemming.

WINTER 2OO5* NR 133
Kwartaalblad van het Genootschap "Oud-Noordwirk", opgericht april 1962
Redactie:
Beft van Duijn (hoofdredacteur), SÍakma, Bossestraat 54, 2203 GK Noordwuk, 07 1 -361 3583; Rinus Paardekooper (vormgeving), Leydtwech 1 8, 2201
NK Noordwijk, 07 1 -361 6236; Willem Baalbergen, Schoolstraat 1 5, 2202 HC
Noordwijk, 071 -361 021 0; Peter Reddingius, RederijkerspleÍn 17, 2203 GC
Noordwíjk, 07 1 -361 4237 ; Gerard de Lange, Componistenlaan 209, 221 5 SR
Voorhout. 0252 223084.

Redactieadres: SÍakman BossesÍra at 54, 2203 GK Noordwíjk.
E-Mailadres: paardekooper.m@tiscali. nl

,:ft zaatíe ,:ft eacLíz <R zactb
DE LIGHAL (2)

De Lighal zoals ik me die herinner als
meisie van een jaar of tien. lk ben er
een keer met een tante binnen geweest
en moest me toen goed op afstand van
de patiènten houden. ln ons kleine dorp
kwam flink wat tbc voor. Artsen wisten
nog niet goed wat ze met deze ziekte
aan moesten, maar waren alert, omdat
het erg besmettelijk was en zelfs dodelijk kon zijn. De remedie was: goede

voeding, kinderen bij de zieken weghouden en als het even kon de zieken
naar de bossen sturen, of naar zee als
ze in de bossen woonden.
Veranderinq van lucht dus.
Er waren twijfelgevallen, zoals kinderen
met buikklachten, slechte eters, ondervoedinq, en die moesten goed in de
gaten worden gehouden. Zo kwam
dokter Hermanides op het goede idee
om met het Groene Kruis een deal te
sluiten en een Lighal neer te zetten
achter de Stijntjes Duinstraat in een
windvrU stuk duin. Je kon er via de
achteringanq van de familie Barnhoorn
in komen. Het was een draaibare grote
open tent met verscheidene ligbedden.
De kinderen gingen niet naar school en

,=Q eactíe
mevrouw Doorneveld, die de Lighal
beheerde, hielp ze met hun huiswerk.

De patiënten lagen daar dus mooi uit
de wind en waren in feite de hele dag
buiten. 's l\iliddags om twaalf uur werd
hun door familieleden warm eten gebracht. Als ik om twaalf uur via het
buitenpoortje in de Stijntjes Duinstraat

uit de school met de bijbel aan de
Nieuwe Zeeweg kwam, zag ik vaak
mensen gaan met hun etenspannetjes

in een rode of blauwe handdoek geknoopt. lvlet Sinterklaas kwamen Sint
en Piet naar de Lighal, Wij als kinderen
waren daar als de kippen bij, want er
werd rijkelUk gestrooid. Zo herinner ik
me de Liqhal, waar je werd vetgemest
om de tbc uit te roeien.
Er waren ook mensen met een kind dat
mogelijk tbc had en die een tent in de
eigen tuin hadden. Zelf hadden we een
nichtje in Harderwijk aan tbc verloren.
De andere kinderen uit dat gezin werden
jarenlang onder controle gehouden, zo
bang was men voor de tuberculose. Op
het vroegere postkantoor in de Hoofd-

straat naast kruidenier Van Rijswijk,
tegenover het Gasthuis (bejaardenhuis),
hing een mooie poster, waarop een

dokter met een stethoscoop was aígebeeld, die een meisje onderzocht.
Op een stoel naast het meisje zag je
haar moeder ,/itLen met daaronder in
grote letters: Goed zo moeder, laat uw
kinderen ondezoeken voor het te laat is.
Een indrukwekkende poster om nooit te
vergeten.
Anna van Duijn
Velp

DE LIGHAL (3)
l\y'evrouw Waasdorp-Vink, die sinds 1969
in Zoetermeer woont,
herinnert zich, dat in Noordwijk-Binnen
ook een Llghal heeft gestaan. Daar heeft
onder anderen haar zusje in gelegen.
Het was eenzelfde barak als in Noordwijk
aan Zee, maar deze was van het
Wit-Gele Kruis. Ze bevond zich op de
hoek Lijnbaanweg-Pickéstraat.

Op deze eerder geplaatste foto in Blauwdotter 59 (1986), destids gekregen van
de heer A. Doorneveld uit Gouda, zien we de Lighal aan de Duinweg (achter die
Ossewa) , waar zin moeder directrice was. Het jaar is 1925. achteraan: mevrouw
Doorneveld met Arie en zijn zusje Lydia. ln het zand: Herma. 2e van rechts Rini
Jachtenberg, 3e van rechts; Neeltje van der Luyt. De resÍ is helaas onbekend.
ln die dagen was tbc nog een gevreesde volksziekte.

RESÏAURATIE COLLECTIE
Het museum beschikt over een Íraaie
collectie schilderijen van kunstenaars
die in Noordwijk hebben gewoond en/of

gewerkt. Bekende namen daarbij zijn
Daniël Noteboom. Ludolph Berkemeier.
Maarten Jungmann, Willem F. Haas en
Leon Senf. Deze woonden allen voor
langere tijd, of heel hun leven in Noordwijk.Anderen die hier alleen maarwerkten
waren l\y'orgenstjerne Munthe, Wijsmuller

en Klein (von) Diepold. Daarbij is de
collectie enige tijd geleden uitgebreid met
een aantal schilderijen van Berkemeier.
We kregen die ten geschenke van een
oud-Noordwijker die in Amerika woont.
Voor een deel hangen deze schilderijen

in de Willem van Beelen-kamer, die in het

voorjaar is geopend.
Ons gehele bezit aan schilderijen is de
afgelopen tijd door restaurateur Willem
Hoogduin nauwkeurig bekeken en waar
nodig geconserveerd en gerestaureerd.
Ze mogen dan ook weer gezien worden!
Willem Hoogduin is overigens bezig
met een catalogus van Noordwijkse
kunstschilders. l\y'ocht u iets van een
van deze schilders in bezit hebben, geef

het aan hem door, zodat het werk in
de catalogus kan worden opgenomen.
Telefoon 3617793
E-mail mhoogduin@freeler.nl

Willen Hoogduin in zin atelier tussen de schilderien.

DE GOEDE
Nicolaas Koers was van 1908 tot aan
zijn dood in 1933 gereformeerd predikant
van Noordwijk aan Zee. Oudere Noordwijkers zullen hem, als voorganger van
dominee Bouma, nog wel herinneren.
Bij toeval kwamen wij in het bezit van
een familiebericht over de Koersen.
Jaap Koers, zoon van de dominee, schreef
het in 1982 met als titel De Goede Koers.
Jaap Koers verhaalt in zijn boekje over
zijn voorouders, zijn broers en zusters
(er waren 12 kinderen) maar vooral over
zijn vader. Ook uit andere bronnen weten

we dat dominee Koers een beminnelijk
mens was. Jong en oud wisten de weg
naar de pastorie in de Hoofdstraat te

vinden. Zijn leven ging oveÍigens niet
over rozen. Enkele jaren voor hij naar
Noordwijk kwam verloor hij zijn vrouw
en bleeÍ met drie nog jonge kinderen
achter. Na hertrouwd te zijn kwamen er
nog negen kinderen waardoor het elftal
(een kind overleed jong) compleet was.
ln een tijd dat de predikantstraktementen
nog niet zo royaal waren zal het in de
pastorie geen vetpot zijn geweest. Dat
werd aanmerkelUk verergerd doordat

hij het geld dat hij had geërfd

moest worden belegd. Zijn Katwijkse
neven, reders, wisten daar wel raad op.

Ze wisten er ook wel raad mee! Vader
werd mede-eigenaar van twee loggers,
de Katwijk
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en de Katwijk 43. N.4isschien

heeft hij gedacht aan het woord van de
Prediker: Werp uw brood uit op het water
en gij zult het vinden na vele dagen...
Hoe het zij, het brood is wel in het water
geworpen, maar terug-gevonden is het
nietl lntegendeel! Vaders visserij werd

een groot brok ellende. De door de
reders voorgespiegelde winsten werden
verliezen en het einde was dat vader diep
in de schulden kwam te zitten. Hij heeft het
geweten en ging erzwaaronder gebukt en
misschien is hij er wel aan gestorven.'
Nicolaas Koers overleed in 1933 in de

leeftijd van 66 jaar. Een onafzienbare
lange stoet bracht hem naar zijn laatste
rustplaats. Op zijn graf werd gesproken
door de toenmalige burgemeester en
het hoofd der openbare school. Nicolaas
Koers was niet alleen geliefd en bemind
in zijn eigen gereformeerde gemeente,
maar in het hele dorp.

ging

beleggen in schepen. Zijn grootmoeder
kwam uit de Katwijkse familie Haasnoot,

verwant aan de Íamilies Parlevliet en
Ouwehand. Allemaal reders uit het
naburige vissersdorp. Dat beleggen liep
niet zo goed aÍ. Jaap Koers zegt er het
volgende van:
'lk geloof dat mÍn vader een beste
dominee is geweest, geëerd en geprezen
binnen en buiten zijn gemeente, maar een
zakenman was hU niet, Nu hoefde hij dat
ook njet te zijn, zou je kunnen zeggen

- schoenmaker blijÍ bij je leestl - maar
vader beschikte doorzijn twee huwelijken
over kapitaal en dat kapitaal
Ds. Koers

De gereformeerde kerk in de Hoofdstraat

is niet bepaald een bijzonder gebouw.
Zoals veel gereformeerde kerken werd
het aan het eind van de 19e eeuw onder
architectTjeerd Kuipers gebouwd. Dit type
kerk wordt gewoonlijk een schuurkerk
genoemd, een langwerpige kerkzaal met
aan de kop een kleine toren. Al is de kerk
niet echt bijzonder, dat geldt wel voor het
orgel dat in de kerk is geplaatst. Lange
tiid was het duister wie het orgel heeft
qebouwd en waar het vandaan kwam.
Een mondelinge overlevering wilde dat
het uit een Amsterdamse katholieke kerk
afkomstig is. Een aantal jaren geleden
echter is men bij toeval meer over het
orgel te weten gekomen. ln het orgelblad
De lvlixtuur beschrijft A.J.Looyenga dat
hij bij een onderzoek naar schuilkerken
in Amsterdam op het spoor van het
Noordwijkse orgel kwam. Enkele van
deze schuilkerken - katholieken mochten
tot 1795 geen kerken aan de openbare
weg bouwen - zijn tot het einde van de
19e eeuw in gebruik gebleven. Zo ook
de kerk van de Dominicanerstatie met de
naam Het Stadhuis van Hoorn. Deze kerk
werd in 1844 vergrootwaarvan tekeningen
bewaard zijn gebleven. Daaruit is op te
maken dat het bewuste orgel toen in die

gereformeerde kerk, nadat deze verlengd
en van een galerij was voorzien. Al is er
in de loop der jaren nogal wat aan het
binnenwerk veranderd, het bijzondere
front van het orgel is nog in de originele
staat.
Was de herkomst van het orgel
achterhaald, wie de bouwer is geweest

en wanneer het is gebouwd bleef

nog
ondu idelijk. Nadere studie van genoemde
Looyenga maakt duidelijk dat het uit België

komt. Vader en zoon Van Peteghem
uit Leuven bouwden het orgel in 1782.
Een orgel uit Leuven in een Nederlandse
kerk was niet zo gebruikelijk. Voorzover
bekend was slechts sprake van een

tweede orgel van dezelfde bouwers in
een andere kerk in Amsterdam. Het feit
dat een Van Peteghem rond 1750 de
scepter bij de Dominicanen in Nederland
Zwaaide zal daat zeker een rol in hebben
gespeeld.
Het orgel in de Buurtkerk is verscheidene
malen gerestaureerd, beter gezegd:
van het binnenwerk is veel vernieuwd.
Daarbij kreeg hetfront, datvan oorsprong

vermoedelijl. ongekleurd was en later in
bonte kleuren is geverfd, bij de restauratie

Amsterdamse kerk stond. Dat werd in

van de kerk in '1950. een witte kleur.
Niettemin blijft het een instrument dat
alleen al vanwege het front historische

1872 nog eens bevestigd bij het opmaken

waarde heeft. Hetzou, zoveelals mogelijk,

van een inventarisatielUst van de kerk.
Daarin wordt gesproken over een zeer

dienen tè worden.

fraai orgel met vier engelen en een beeld
voorstellende David met de harp.
Het orgel in Het Stadhuis van Hoorn
weÍd in 1903 vervangen en verkocht aan
de orgelbouwer Vermeulen in Woerden.
Een foto die omstreeks '1905 is gemaakt
in de werkplaats van Vermeulen laat
het orgel op de achtergrond zien.
ln '1910 plaatste Vermeulen het orgel in de

weer in de oude staat teruggebracht

Het orqel van de Buuftkerk.

BEELDJE VISSERSECHTPAI\R

Beeldhouwersechtpaar Frans en Truus van der Veld heeft vrijdag 8 oktober in de
Van Beelenschilderuenkamer van het museum GON een replica van het beeld
Visser en Vissersvrouw aangeboden.
ZU gaven dit als blijk van waardering voorde medewerking en het advies van de leiding
van de klederdrachtgroep.
Cora en Jan, in identieke streekdracht, namen het beeldje in ontvangst.
Het origineel staat op het plein voor de nieuwbouw van het woon- en vezorgingscentrum Groot Hoogwaak.
Mocht u in het bezit willen komen van zo'n bronzen replica, dan kunt u die via het
GON bestellen tegen de prÍs van 450,- euro, 1oyo daarvan wordt aÍgedragen aan het
Genootschap Oud-NoordwÍk. Een aÍbeelding van het beeldje is te zien op de website
van het museum: www.g-o-n.nl.
Tekst: Sjaan van Kekeren-Brouwer.
Foto: Bernard Matser.

DVD MET 325 FOTO'S VAN NOORDWIJK
Uit de 50.000 foto's en prentbrieÍkaarten van Cor Warmenhoven zijn er 325 uitgezocht om er vervolgens een dvd van te maken. ln de aÍbeeldingen zijn toelichtende
teksten geplaatst. Het betreft interessante opnamen van zowel Noordwijk-Binnen als
Noordwijk aan Zee. Dit bericht is bedoeld om vooral Noordwijkers in het buitenland
attent te maken op de mogelijkheid zo'n dvd te bestellen via de plaatselijke boekhandel
of via internet bij Nahave.nl De titel isi Ton Meijers Op'evist. Foto's van NoordwÍk.
De prís bedraagt euro 12.95. De moeite waard is ook het bekijken van de site
Noordwijkinbeeld.nl/ Van de opbrengst van elke verkochte dvd komt 1 euro ten goede
aan het Genootschap Oud-Noordwiik.

.S.GRAVEN DIJC KERBOSC H
Van Adriaen Stalpaert vander Wiele,
rentmeester-generaal van Kennemerland
en hoogheemraad van Rjjnland, is bekend
dat hij eigenaar was van vele in de Klei

gelegen percelen land. Op 21 oktober

1548 vroeg hij toestemming om

aaneengesloten hekken

te
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mogen
plaatsen rond zijn woning waarin toen

Corneljs Sijmonsz woonachtig was. Hij

wenste de hekken aan te brengen
beginnende bij het zuidoosteinde van
's-Gravendijk, veryolgens een in het
noord-oosteinde waar zijn land begint en
het derde in het zuidwesteinde waar zrjn
land eindigt bil de lijtwech lopende van
Noortwijck naer Catwijck opte zee. Ende
zal die zelÍde hecken ter sieeck stellen
dat die van hem zelfs moghen toevallen
omme alzoe die vreemde beesten van zijn
landt te keeren. (1). Zijn zoon, Vincent
Sialpaert van der Wiele, breidde hei bezit
in '1559 uit door aankoop van alsulcke
percheele van landen ofte dijcxlanden

naer uijtwijse den principael brieff daer
dese transporte deur ge-transfixeerd ende

deursteecken is. De vorige eigenaar van
deze nieuw aangekochte grond was de al
eerder genoemde Cornelis Sijmonsz.(2).
De weduwe van Jeroen Jansz Swan werd
in 1584 genoemd als huurster van een
woning gelegen in polder 4. welke woning
eigendom was van Vincent Stalpaert's
erfgenamen. Sijbrant Adriaensz huurde
van diezelfde erfge-namen meerdere
percelen land, eveneens gelegen in polder
4.(3). Op de 8"juni 1607 verkocht Ghijsbert
van Campen, lakenkoperte Haarlem, aan
de te Leiden wonende Adriaen Stalpaert
een woning, huis, schuren, bargen, boom-

gaard en landen gelegen in de Klei. De
andere helft was reeds eigendom van
Stalpaert en het geheel is dan verhuurd

aan Sijbrant Adriaensz.(4).

Adriaen

Fragment uit de door J.P. Dou
getekende kaaft van 's-Gravendijk
anno 1623.

in 1612 leverancier van de
stenen voorhetplaveien van de Kerkstraat,
Stalpaert,

verkocht zijn bezittingen in de Klei op 5
aÏil 1622 aan zijn zuster Eva, eerder
weduwe van Philips Soete. thans huis
vrouw van de Amsterdamse koopman
Hendrik Aluwijn. Als bijkomende voorwaarde bij deze koop werd gesteld dat bij
overlijden van Eva Stalpaert, de door haar
gekochte goederen zullen vererven op de
verkoper of zijn kinderen.(5). Maertge
Meesse, de weduwe van Sijbrant
Adriaensz, was in 1628 nog huurster van
het land en de woning van Eva
Stalpaert.(6). Willem Willemsz van
Leeuwen volgde haar in 163'l op als
nieuwe huurder van huis en landerijen.
Het bewuste huis stond op eén perceel
groot 5 morgen 3 hond en 22 roeden.(7).
Eva Stalpaert kwam op 20 mei 1655 te
Amsterdam te overlijden. Secretaris Van
Loon uitdie stad vezochtaan bestuurders
van Noordwijk om taxatie te doen van de
dan aanAdriaen HuÍgensz(Warmenhoven)
verhuurde woning en de daarbij
behorende 36 morgen land (B). Haar te

Utrechtwonende broer Vincent werd doot
erfopvolging de nieuwe eigenaarvan haar
nalatenschap. ln ieder geval tot 1667
bleef hjj als Eva eigenaar bekend

staan.(9). April 1692 is een Vincent
Adriaansse Stalpaert van der Wiele te
Utrecht beqraven, vrijwel zeker de broer
van de eerder genoemde Eva
Stalpaert.(10). Vincent was toen circa 80

jaar en mogelijk heeft hij zijn bezittingen
voor zijn overlijden onder zijn kinderen
verdeeld. ln de verponding van 1690 staat
namelijk Johan van Ouderogge te boek
als belastingplichtige voor de in de Klei
gelegen landerijen.(11 ). Johan Ouderogge
was een telq uit een familie van klokkenen
geschutgieters. Cornelis Ouderogge was

zijn vader. Johan trouwde in 1679 te
Rotterdam met de uit Utrecht afkomstige
Catharina Stalpaert van der Wiele, een
dochter van Vincent. Johan was evenals
zijn vadeÍ geschut- en klokkengieter te

Rotterdam.

ln de toren van de

oude

Jeroenkerk hangt een luidklok met het

opschrift Soli Deo Gloria lvlefecit
J. Ouderogge Roterodami die in 1690

noordoosten en noordwesten grensde aan
de landerijen van de koper.(14). Omstreeks

1730 heeft

hij nabij de

bestaande

huismanswoning een herenhuis laten
bouwen dat door hem gebruikt werd als
buitenplaats.(15). Hij werd hierdoor de
eerste eigenaar van deze landerijen die
daar ook daadwerkelijk gewoond heeft.
ZUn vaste woonplaats was Den Haag
alwaar hijeen huis bezat aan de noordzijde
van het Voorhout. Het verblijÍ op ./ijn
buitenplaats gaf hem vermoedelijk weinig

afleiding, want in 1737 kocht hij een huis
aan de noordoostzijde van de Kerk-straat
te Noordwijk.(16) Eind 1765 is hij te
Noordwiik overleden. Zijn stofÍelijke resten
werden op 5 december 1765 bijgezet in
het graf van de roomse gemeente op het
koor van de parochiekerk. (17). Tot de

artikelen zoals vermeld in de staat en
inventaris van de door hem nagelaten
boedel, behoorden tot de onroerende

goederen ondermeer; een huis

in

de

te

Noordwijk, een hofstede
bestaande uit een herenhuis met stalling
Kerkstraat

door Johan Ouderogge te Rotterdam is
gegoten.(12). Naderhand verhuisde
Johan van Rotterdam naar Den Haag en
is daar op een niet bekende datum
overleden. Dat moet na 1709 zijn
gebeurd, want in dat jaar heeft hij nog
een klok voor de toren van Zevenhuizen
gegoten. Tot 1714 wotdt Johan van
Ouderogge in de verpondingkohieren als

de in de Klei gelegen
landerijen àangeduid. Het jaar daarna is
dit gewijzigd in de heer Ouderogge, wat
een mogelijke aanwijzing geeft dat toen
eigenaar van

een van zijn zonen, Vincent

van
Ouderogge van der Wiele, zijn vader als
eigenaar had opgevolgd. ('l 3). Vincent
kochl in 1721 van de kerkmeesters van
de kerk te Voorhout een partij land
gelegen aan de zuidoostzijde van de
's-Gravendijkerweg, welk perceel ten

Een ander fragment uit de zelfde
kaai van J.P Dou.
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4 paarden en een wagenhuis,
boomqaarden, moestuinen et cetera,
benevens een achter het herenhuis
gelegen huismanswoning mei koe- en

voor

paardenstalling, 2 bargen, schuren met
de nodige partijen land en nog een huis
te 's-Gravenhage aan het Voorhout. (18).
Voor de Leidse notaris Jan van den Broek
had Vincent op 2 augustus 1763 ziln
testament opgemaakt, waarin een aantal
begunstigden werd genoemd.
zo vermaakte hij aan zijn ie Venlo
wonende broer Cornelis, 35 familieportretten en I wapenschilden, een groot aantal
schilderijen, waaronder stukken van
Vinkeboom, Xaverij en Hondekoeter,
benevens een groot aantal boeken.
De Noordwijkse baljuw Adriaan Hoogop

werd bedacht met een zilveren olie en
aziinstel, terwijl meestertimmerman Arie
de Groot een schilderij van de St. Pieterskerk te Rome kreeq toebedeeld. Zii knecht
Jan Hoek ontvinq een bedraq van 175
gulden, al zijn beste kleding met nog een
van zijn beste koeien naar keuze. En de

gulden toegewezen aan Cornelis Nijgh en
Willemijntje Wassenaar, weduwe van
Pieter Boekhorst.(20). Pieter Jansz
Boekhorst was in januari 1765 overleden
en zijn vrouw Willemijntje Wassenaar
volgde hem in maart 1767. Als enig kind
en erfgenaam verkreeg zoon Jan al hun
naqelaten bezittinqen. Op de 6" mei 1772
verkocht Cornelis Nijgh zijn deel van de

herenhuizing genaamd's-Gravendijker

bosch met

de

huismanswoning

daarachter gelegen

en al het

daarbij

behorende land, groot circa 43 morgen,
aan Jan Boekhorst. De koopsom bedroeg

5381 gulden.(21). lvlet deze laatste
uitbreiding was Jan Boekhorst enig
eigenaar geworden van de buitenplaats
's-Gravendijkerbosch met de huismanswoning en de daarbij behorende
landerijen en van het daaraan grenzende
perceel genaamd het Nest. ln de
volgende en tevens laatste aÍlevering zal

het verdere verloop van

't

Nest

en

's-Gravendijkerbosch worden behandeld.
Herman Schelvis.

kjnderen van Dirk Verbeek en Trijntje
Knuijsens. de huidige pachLeÍs van /ijn
woning en landen, kregen zijn paard en
alle keukengerei datop /ijn builenwoning
werd aangetroÍfen.( 1 9).

Op 24 Íebruari 1766 verkochten de
executeurs van de boedel van wijlen de
heer Vincent van Ouderogge van der
Wiele, een vermakelijke hoÍstede met een

/

flf - '*-.fl
ia
^auoomrnldy;

huismanswoning daarachter en djverse

//L//
'/D

partijen wei-, hooi- en teelland behorende
bij de holstede, gelegen binnen de heerlijkheid van Noordwijk naast en over de weg

'

t/4

ó

acrdecoDcs

k

Y

<) s "-à-.S
!

naar Katlvijk aan Zee. l\4et een daarbij
behorende strook land lopende naar het
du

jn of de

Cratelijkheids wilder nis
ln het geheel

genaamd's-Gravendijk.

groot, bujten het gemelde herenhuis en
de huismans-woning, omtrend 33 morgen

37 roeden. Na opbod en aíslag werd de
gehele partij voor een bedrag van 10.200

Anna Paadekopers huis aan de
's-Gravendijk anno 1 623.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Oud Archief Rijnland. lnv. Nr. 216, fol.223

v.

Oud Rechbnijk Archief NoordwÍjk. lnv. Nr. 182, fol. 110 r.
Oud Archief Gemeente Noordwijk. lnv. Nr. 463. Verpondingkohíer van 1584.
O.R.A.NW. lnv. Nr. 166, fol. 154.
O.R.A.NW. lnv. Nr. 168, fol. 76.
O.A.G.Nw. lnv. Nr. 472.
O.A.G.Nw. lnv. Nr. 503.
(B) O.R.A.NW. lnv. Nr. 314. Brief van 20 october 1655.
(9) O.A.G.NW. lnv. Nr. 547. Kohier 200e penníng.
(10) Biografisch woordenboek deel Vl.
(11) O.A.G.Nw. lnv. Nr. 287.
(12) Tijdschrift Oud Holland 1923/1924, pagina 83 - 92. "De geschut- en
klokkengietersfamilie Ouderogge" door Dr. E. Wíersum. Deze klok is in
wereldoorlog ll door de bezetters ontvreemd, maar werd in september
1945 te Leimuiden teruggevonden.
3) O.A.G.Nw. lnv. Nr. 287.
4) O.R.A.NW. lnv. Nr. 208, fol. 22 r.
5) O.A.G.Nw. Inv. Nr. 514. Verponding 1732.
6) O.R.A.NW. lnv. Nr. 210, íol. 5 v.
7) O.A.G.Nw. lnv. Nr. 828A.
B) Notarieel archief Noordwijk vóór 1843. lnv. Nr.6302/627, fol. 18 v.
9) Notarieel archief Noordwijk vóór 1843. lnv. Nr. 6302. akte 627.

Staand van links naar rechts: Hendrík Ammeraal (Heín Ros) en Jacob Ammeraal.
ZiÍtend van links naar rechts: MaarÍje Overzeil. Aaltje Haasnoot en Zoetje Verbaan,
vrouw van Jacob Ammetaal uil Scheveningen.
lngezonden door Rob van den Hoek.
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Aan de Gooweg 21 te Noordwijk-Binnen
ligt, gedeeltelUk verscholen achter hoge
bomen, het huis Calorama. Het huis
is okergeel geschilderd en voorzien

van helderwitte terracotta ornamenten
in empire-stijl. Waarschijnlijk werd het
huis gebouwd in de '17" eeuw: het is in
opzet tweebeukig - waarbij het achterste
bouwdeel korter is dan het voorste - en
wordt deels gedekt doortwee zadeldaken,
waartussen zich een zakgoot bevindt.

De voorgevel is vijf vensters breed. De

voordeur staat in het midden van de
gevel en de hall erachter loopt loodrecht
op de voorgevel naar de achterkant van
het huis.
Binnentredend vindt men ter rechterzijde
achtereenvolgens een grote zaal met
later aangebouwde serre, een berghok
en een grote keuken. Aan de linkerzijde
bevindt zich onder andere een ruime

salon, waaronder een vrij kleine, waar
schijnlijk 17" eeuwse kelder aanwezig is.
Ook vinden wij hier de trap naar boven.
Onze gastheer H.NL baron Taets van

kist die in dit vertrek staat opgesteld.
Hierin is namelijk het huisarchief van
Calorama opgeborgen. Samen met de
heer Taets hebben wij in de paperassen
uit de kist gesnuffeld en vervolgens met
behulp van deze documenten de hierna
volgende geschiedenis van Calorama
samengesteld.

GROENEVELD

De eerste eigenaresse die wij in het
huisarchief tegenkomen, is de familie
Groeneveld die het toen nog naamloze
huis in de '18" eeuw in bezit kreeg.
ln het begin van de '19e eeuw was

de in september 1774 geboren Pieter
Groeneveld eigenaar. Deze hield zich
bezig met de teelt van kruiden voor

medicinale

en andere

doeleinden.

Kruidenteelt was voor veel Noordwijkers
een belangrijke bron van inkomsten.
ln december 1838 ging Pieter Groeneveld
over tot een ruiling met de marktschipper
en koopman Cornelis de Bruyn.

Groeneveld stond af een stenen schuur

Amerongen van Renswoude volgend,

of pakhuis, een ovenhuis, een

bestijgen we detrap. Daarbij passeren we
een hele reeks langs de trap opgehangen

loods en een perceel tuin- of teelgrond,
waarvoor hij in ruil van De Bruyn een
perceel wei- of teelland ontving. Aan de

eenvoudige huis door kleineverbouwingen

verbonden. Zo werd De Bruyn verplicht
de vensters van het pakhuis, die uitzicht

aquarellen en foto's die duidelijk
weergeven hoe het van oorsprong vrij
meer en meer de allure van een deftig

buitenhuis ging vertonen. We stappen nu
het bureel van de heer Taets binnen, dat
gesitueerd is boven de zojuist genoemde
grote salon. Dit studeervertrek heeft een
donkerhouten vloer die warm glimt. Naast

een groot bureau vallen in dit vertrek
vooral enkele jachttrofeeèn in het oog,
waaronder een reusachtige ijsbeer wiens

vacht en kop op de vloer een laatste
rustplaats hebben gevonden. lnteressant
voor historici is de grote, antieke ijzeren

houten

ruiling waren wel enkele voorwaarden

boden op het huis van Groeneveld, dicht te
metselen. Ook werd bepaald dat indien op

de zuidelijke hoek van Groenevelds tuin
te eenigen tijde eenen koepel of ander

gebouw mogt geplaatst worden,... het
gezigt vanuit die koepel of dat gebouw
naar hetzuiden bepaaldelijk naaren over
de Schiewatering door geen houtgewas,
gebouwen of wat van dien aard meer zij.
op eenigerlei wijze mogen belemmeren
Het idee voor de bouw van de koepel
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was toen (december 1838) blijkbaar

al

geboren, maarhetzou tot 1842 duren voor
het koepeltje daadwerkelijk werd gebouwd.
Het staat nu nog steeds op een heuvel,
even noordelijk van het huis.
Eén der dochters van Pieter Groeneveld,
te weten Catharina Jolanda (Trijntje),
huwde op 5 juni '1833 met de handelaar

en landbouwer -zoals hij in 1839 wordt
aangeduid - Jacob van Tricht. Na het
overlijden van Pieter Groeneveld op 28
augustus 1841, besloot zijn weduwe
Johanna Maria Daniels het herenhuis te
verkopen aan haarschoonzoon Jacob van
Tricht. De overdracht vond plaats op 14
april 1843 ten overstaan nan notaris mr
C.C. van der Schalk. Het goed wordt dan
omschreven als Eene Heeren-huizing,
gemerkt met nummer 249, en een woonhuis, waarvan een gedeelte is ingerigt tot
magazUn, gemerkt met nummer 25'1, met
derzelververdere Timmeringen en Eryen,
benevens eenen koepel en eene partij
Tuin- en Teelgronden, waarin eenig houtgewas en houtwallen, alles staande en
gelegen ten noord-westen van de Gooweg.

WEGVERLEGGING
lnmiddels hadden de erven Groeneveld

in 1842 van het Hoogheemraadschap
RÍnland toestemming verkregen de
Gooweg, die tot dan vlak langs het huis
liep, te verleggen, zodat deze vrij drukke

weg met een boog langs het huis zou
komen te lopen. Hiertoe werd in '1847 een

gedeelte van de oude Gooweg overgedragen aan Jacob van Tricht, terwijl laatstgenoemde het nieuwe gedeelte weg,
vroeger tuin, aan de gemeente schonk.
Deze ruiling werd op 16 december 1847
doorC.J.C. Stakman Bosse, burgemeester

der beide Noordwijken,

schriftelijk

bekrachtigd.
Van Tricht is slechts vijfjaar eigenaar van
het herenhuis gebleven. Op 3 januari 1848
verkocht hij het goed voor Í8.100,- aan

eveneens in Noordwijk-Binnen
wonende koopman Jan Everwijn. Naast

de

het herenhuisen de koepelis nu eveneens
sprake van een duiventil, die ook nu nog
op een eilandje naast het huis staat.
Jan Everwijn was op 26 augustus 1819
geboren te Beets als zoon van de
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hervormde predikant Bernardus Johannes
Everwijn. Jan EveMijn werd doctor in de
filosofie en biologie en was voornamelijk
werkzaam als kruidkundige. Uit zijn

GEEN WIJNFLES
Terug echter naar Calorama. De huidige

(tweede) huwelijk met Amalia Augusta

J.G.G. baron Taets van Amerongen en
L.H.A. Everwijn. Na op Blikkenburg in
Zeist gewoond te hebben. streek hij in
1960 op Calorama neer. Enkele iaren
geleden liet hij het houtwerk aan de
buitenzijde vernieuwen en werd het
huis opnieuw geschilderd. Onderzoek
naar de oude verflagen wees uit dat

Stricker werd één kind geboren, te weten
Jan Charles August Everwijn die later
Calorama zou erven. Ook dr. Jan Everwijn
hield zich op Calorama intensief bezig met
de teelt en veMerking van kruiden. Omstreeks '1872 liet hij het huis vergroten en
werden aan devoorzijdetwee grote serres
gebouwd. Op een thans in het huis hangende kadasterkaa( uit 1871 ontwaren
we ook voor heteerst de naam Calorama.
ln dit verband is het aardig op te merken
dat in Loenen aan de Vecht, waar Jan
Everwijn in 1855 voorde eerste maal- met
Catharina Henriette TUssen - in het huwelijk trad, een buitenplaats al eerder de
naam Calorama droeg. Dr. Everwijn stierf
op B oktober 1887, waarna zijn weduwe
en hun zoon Calorama bleven bewonen.
l\,4evrouw A.A. Everwijn-Stricker overleed
injuni 1914 op Calorama. Haarzoon mr.
J.C.A. Everwijn was onder andere buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister

bewoner, H.M. baron Taels van Ameron gen,
is een zoon van bovengenoemd echtpaar

het huis eertijds respectievelijk wijnrood

en okergeel geschilderd was geweest.
lk wilde geen wijnfles, zo licht de heer
Taets zijn keuze voor de laatste kleur
toe. Naderhand werd de grote keuken
gerenoveerd.
ln 1982 liet de heerTaets het tuinkoepeltje
herbouwen, waartoe een projectsubsidie

werd toegekend. Het gebouwtie, dat al

ridderhofstad Blikkenburg te Zeist die in

een gedenksteentje uit 1842 bezat, werd
nu voorzien van een tweede steen die
door middel van een Latijnse tekst de
herinnering aan de herbouw levend houdt.
Overigens had de steenhouwer enige
moeite met het vervaardigen van deze
gedenksteen. Bijzijn eerste poging bracht
hij een scheiding aan in de initialen van
de heer Taets, in de mening dat ze voor
twee personen stonden. En direct na de
plaatsing van de tweede versie ontdekte
de heer Taets dat de steenhouwer één
letter vergeten was.
Zuidelijk van het herenhuis ligt nog een

beide echtlieden werd nagelaten. Vermeld

groot gebouwencomplex, de vroegere
kruidendrogerij die nu als bollenschuur

dient te worden dat de vader van J.G.G.

in gebruik is. Tot de laatste kruiden die

baron Taets van Amerongen eigenaar
was van het Utrechtse kasteel Renswoude, dat door zijn erfgenamen werd

hier gedroogd werden behoort de mierikswortel, eertijds onder andere gebruikt als
geneesmiddel tegen scheurbuik.

ondergebracht in de Familiestichting Taets
van Amerongen tot behoud van Renswoude. Dit kasteel was al sedert 1754 in
het bezit van de familie Taets van
Amerongen.

Auteur: Robert van Lit

te

Washington

en directeur van

de

Nederlandsche Handel N/aatschappij. Hij
huwde in 1897 met Sara Betruda Crommelin. Hun dochter Laurence Henriette
Agatha huwde in 1922 met Joost Gerard
Godard baron Taets van Amerongen.
Dit echtpaar betrok in hetzelfde jaar de

1950 door jhr. H.lvl. Huydecoper aan

Uit Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland.
Uitgave: De Walburg Pers te Zutphen.
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BOEDELBESCHRIJVING
Onderstaande baedelbeschrijving van de Noordwikse ,otaís mr. Cornelis
Catharínus van der Schalk is gemaakt op 25 mei 1846 voor de landbouwster
Johanna van Steijn, na overlijden van haar echtgenoot Dirk (ook wel genoemd
ïheodorus) Hoogeveen, wonende op de bouwmanswoning Bouwlust (Cleijburch)
te Noordwíjk-Binnen Hetmeestlnteressante deelgeefteen indruk hoe een boerderij
íngerícht was en wat er omging.
Het echtpaar had 6 kinderen van 7 tot 22 jaar
Ten eerst: Meubilaire goederen in het binnenvertrek:.
1 Eikenhouten ledikant met groen behangsel:
1 Bed met 4 kussens.
1 Eikenhouten turfkistje.
2 Christusbeeldjes, een likeurkeldertje,
2 koppen en schotels, 1 tabakscomfoor en theestoofje.
Vierkante houten tafel
Porselein theeservies met 12 koppen en schotels,
aardewerk dito met 9 koppen en schotels.
Eikenhouten kabinet, waarin
10 Vrouwelinnen en 11 mans linnen hemden.
12 Katoenen slopen, 7 linnen lakens, 24 katoenen
servetten, 6 dito tafellakens, 5 katoenen jakken
en rokken.
6 Boeselaars, 2 schoudermantels, 4 onderbroeken.
3 Kappen,6 mutsen, S onderrokken
enig rommeling.
7 Matte stoelen met'1 dito fauteuil.

Op de schoorsteenliist:
6 Kommen, 1 tabaksdoos,

1

15,40,-

Í
Í
Í
Í

B,-

6,25,10,-

20,1,-

3,50

theekistje en 'l lepeldoosje.

1 Koperen keteltje en 2 koperen gordijnroetjes.
2 Valgordijnen, 2 kleine gordijntjes.
6 l\,4atten, '1 karpet.

ln een zijvertrek:
'1

Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Witwerkerskabinet en op hetzelve 7 kommen aardewerk
Enige vrouweklederen.

ln eene bedstede:
1 Bed, 1 peluw,2 kussens,2 wollen en een katoenen deken.
ln eene tweede bedstede:
1 Bed, 1 peluw,2 kussens,2 wollen en een katoenen deken.
4 SchilderUtjes, 1 spiegel in vergulde lijst.

I

0,50

I

8,-

Í

25,-

f
Í
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6

lvatten en

'1

karpet.

2 Valgordijnen en 2 kleine gordijnen.

2 Koperen roetjes.

Í
I
I

1,50
0,50
0,50

ln de kelderkamer:
1 Eikenhouten chiffonière en op dezelve 4 koppen en schotels.

Enige mansklederen, beslaande uit 2 jassen, 2 dito broeken.
Vesten en buizen.
1 Hoekkastje waarop'1 kom en 2 vormen, waarin
18 wijnroemers.
Enig klein glaswerk, 1 presenteerblaadje en 2 blikjes.
Enig aardewerk.
1 Koperen ketel, 1 tinnen bierkan, 1 vijzel en enig aardewerk.
2 Blikken trommels.
Witwerkers ladetafeltje.
Theeservies en enige kleinigheden.
Porselein theeservies met 12 koppen en schotels.
Vierkante uittrektafel.
Beddetafeltje.
Bruine stoven.
10 Witwerkersstoelen.

Í
Í
/
Íf

f
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

15,16,-

0,50
0,60

,3,0,30
1,1,-

o,75
1,1,1,-

ln eene bedstede:
'1 Bed, 1 peluw en 3 kussens, '1 katoenen en 'l wollen deken.
1 Weerglas, 1 spiegel in vergulde lijst en 15 schilderijtjes.
5 Matten en 1 karpet.

Í
Í
Í

26.

ln een kast:
24 Witte borden, enige schaaltjes en verder aardewerk.
2 Valgordijnen en 2 kleine gordijntjes, 2 damasten bedgordijnen.

Í

1.-

f

1.-

Í
Í

3.-

3,1,50

ln het keldèrhuis:
Witwerkers bureau.
'l Tafeltje, 'l lamp en 2 stoelen met marren zittingen,
1 TheestooÍ met keteltje en enige kleinigheden.
16 Schilderijtjes en 1 spiegel.
1

ln eene bedstede:
1 Bed, 1 peluw,2 kussens benevens 2 wollen en 1 katoenen deken.
I Koperen doofpot.

Op de zolder:
Wtwerkers ledikantje met behang.
Wieg en 'l vuurmand.
Mangeltje.
Klederkist en 1 tafeltje.

1.5O

Í
Í

16,-

Í
I
I

1,-

1,50
0,50
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ln eene vaste bedstede:
1 Bed, 1 peluw en 2 kussens benevens 1 katoenen deken.
1 Spek- en vleeschkast.
1 Glazenkast met enig porselein, aardewerk en kleinigheden.
3 Melktonnen, 1 sluitmandje, 2 botervlootjes en enige rommel.
6 Kleerstokken, 'l kleerenklopper en 1 koornmaat.
1 Staande klok en 3 stoelen.

ln het hoge zoldertje:
1 Kastje met 5 pullen.
1 Koperen ketel, 1 dito plaatstoof, 1 tinnen flesch,

'l Koperen bedpan en verder enig koperwerk.
'l Rustbankje.
1

Vriesdek met kussen.

Bouw- en melkgereedschap:
'17 Houten melkmouwen.

6 Melktesten,2 bouwvloten benevens 3 roomstaren
8 Koperen melkketels.
2 Karns met toebehoren.
8l\.4elkemmers.
5 Kaasvaten.
l Kaaspers.
l Zakpers.
2 Zoutbakken.
5 Kaasplanken.
1 Porteltobbe, 1 kaaskuip, 'l berrie en 1 plank.

Wagens en rÍtuigen, tuigen enzovoorts:

l

2

Hooiwagen.
Basterdwagens en

'1

gierbakwagen.

1 Kàt

l

Speelwagen.
l Chais.
2 Kruiwaqens.
2 Ploegen met toebehoren.
2 ljzertanden eggen.
1 Spanwagentuig en 1 ploegtuig.
Enig sloot- en tuiggereedschap.

Í
Í
Í
Í
Í

14,-

0,50

4.1.1.-

f

1,50

Í
Í

0,50
1.-

Í
I
Í
Í

20-

Í
Í
Í
Í
Í

14,3,5,7,10,-

Í
I
Í
I
I

20,60,-

10,50
41,20,-

16,-

50,38,-

Í

2s,-

Í

14,-

Levende have:

I

Vare Koeien.

14 Melkkoeien.

5 Schotten en 3 pinkvaarzen.
3 Hokkelingen en 1 pinkstier
3 Kuiskalven en 1 stier

f 4O,1260,Í 576.Í 64.Í 12.7

Í
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12 Schapen.

Zog met 7 biggen.
2 Bruine merriepaarden.
1 Bruine merrie dito.
1 Haan en 10 kippen.
1

§tro, hooi en mist:
1 Partij stro.
1 Partí Hooi.
1 Staaltje mist.

BÍa
1
1
1

ndstoffen:
Partij takkenbossen.
Partij kloofhout.
Partrj turf.

Korenbouw gereedschappen:
2 Zeeften met 1 wan.
1

Windmolen met toebehoren.

1 Schop met koornmaat.
3 Ladders en I kleine dito.
1 Spit met heeft.
1 Zeil en enige dekken.

Granen:
1

120,60,300,75,3,-

Í
Í
Í

3,e0,3,-

Í
Í
Í

50,7,50
5,60

Í
Í
Í
Í
Í
Í

3,1,50
2,3,5,-

Í

Paíij tarwe.

1 Partij bonen.

I

Í
Í
Í
Í
Í

PartÍ haver.

'I Partij rogge.

1,-

s0,-

20-

Í
Í
Í

4,260,-

Í

110,-

Í
Í
Í

112,-

Botèr en kaas:
1 Partij boter en kaas.
Tè veld staande vruchtèn:

Partij
Partij
Partij
Partii

rogge in de Klei onder Noordwijk.
tarwe in de Klei onder Noordwijk.
haver en gerst in de Klei onder Noordwík.
bonen in de Klei onder Noordwijk.

35,36,-

Nog nadeÍ opgegeven meubilaiÍe en anderen goederen:
Koperen doofpot.
Knechtsbed met peluw en

Í
Í
HaaÍdijzeÍ,2 heugels, 1 blaaspijp, I stang, 1 koperen ketel.
Í
Tafel, 1 broodkastje,5 stoelen en enig aardewerk.
Í
Varkenzeuning, 1 weikuip, 1 ploegstel en enig hekwerk en palen. f
deken.

1,50
7,7,1,50
1,50
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Gemaakt gouden zilverwerk:
Paar juwelen hangers.
Juwelen boot (ketting)
Juwelen boot (ketting) kleiner.
Juwelen ring.
Juwelen ring.
Gouden hoofdbeugel en boeken, wegende 1240 korrels = 124 gr.
2 Gouden parel kapspelden, wegende 84 korrels = 8,4 gr.
'l Paar gouden naalden, wegende 292 korrels = 29,2 gr.
1 Paar gouden hangers, wegende 211 korrels = 21,1 gr.
1 Gouden ketting, wegende 791 korrels = 79,1 gr
1 Gouden streng en kruis, wegende 664 korrels = 66,4 gr.
1 Gouden speld, wegende 31 korrels = 3,1 gr.
1 Gouden horlogerie met ketting, cachet en sleutel,
Wegende 800 korrels = 80 gr.
1 Zilveren tasbeugel en haak, wegende 300 wichtjes = 300 gr.
'l Zilveren tabaksdoos, wegende 168 wichtjes = '168 gr.
'l Zilveren snuifdoos, wegende 44 wichtjes = 44 gr.
1 Zilveren bonbonsdoos, wegende 31 wichtjes = 31 gr.
'í Zilveren strooier, wegende 32 wichtjes = 32 gr.
12 Zilvercn koffielepeltjes, wegende 82 wichtjes = 82 gr.
2 Zilvercn keien, wegende 6 wichtjes = 6 gr.
Paar bloedkoralen bellen.
Paar rouwakers.
Bloedkoralen ketting met slot.
Bloedkoralen ketting (kleine0.
Zilveren ketting met cachet.

ïOÏML

J 240,Í 40,Í '10.2.50
f
Í 160,f 11.Í 34.
f 24.70
Í 92,50
Í 77.70
3,60
I
I 93,60
Í 23.40
f 13,10
3,45
Í
2.40
Í
2.80
f
6.40
f
o.45
f
Í 't'1.70
Í 't'1.70
Í 28.1,50
f
1,50
f
f 5.773.25

We zouden graag meer boedelbeschrijvingen willen anzien. Ivlocht u er ook een in uw bezit
hebben, laat het ons weten. Wij gebruiken een deel van de gegevens als studieobject voor de
NooÍdwijkse klederdracht.
Onze hartelijke dank aan Jaap Hoogeveen die ons deze boedelbeschrijving uit zijn Íamilie gaf.
Sjaan van Kekeren-Brouwer.
Telefoon 071-3615237

HOOFDZAKEN
De tentoonstelling - schorten - op de middenzolder van het museum is nog niet opgeruimd oferwordt alweer hard gewerkt aan de volgende expositie in april2005, namelijk

HOOFDZAKEN.
Voorde eerste keerzullen de mooiste hoeden, petten en mutsen uit het kledingarchief
van het museum te zien zín, samen met veel bijpassende accessoires en Íoto's.
[/aar dat is nog niet alles. U kunt bovendien hoeden komen passen in een sÍeervol
gecreèerde hoek met een grote spiegel en een makkelijke stoel.
Wat is er leuker dan met zussen, collega's, vrienden of vriendinnen uzelf terug te
zien in de tijd.
Half april verwelkomen we u graag.
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BEELDENSTORM IN NOORDWIJK?
Het is bekend dat in de omqevinq van

fanatieke

en baldaadige vreemdelingen, geholpen
door zommige geringe ingezetenen van
het dorp Noortwijk en van Noortwijk op
Zee, waanende dat ze aan God en aan
de godsdienst een aangenaame dienst
gedaan, en dal ze zig wel dapper inde
hervormang van de kerk gekweeten

calvinrsten de hageprekeÍs bescherming
en stookten onder meer in Leiden tot een
beeldenstorm op.

veel geweld en moedwille oveÍvallen,
geplondert en in den brand gestooken

Haarlem, Wassenaa( Leiden, Oegstgeest en Voorschoten hagepreken werden

gehouden. Lage edelen als Jacob Oem
van Wijngaarden, Arent van Duivenvoorde
uit

Voorschoten en Herman van Raaphorst

uit

Wassenaar gaven

De beroerde

als

levensomstandigheden

van een groot deel van de bevolking
ten gevolge van de malaise in de
textielnijverheid vormden een goede

hadden, dit Noortwijksche zusterhuijs met

hebben, nadat zommige zusteren, het
aannaderende gevaar tegemoed ziende,
de vlugt genomen hadden en vertrokken
waren.

voedingsbodem.

l\,4aa r van het Rijnlandse
platteland vermeldt de historie verdergeen

Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk

gewelddadigheden. Dat klopt ook wel
want voorzover er hervormingsgezinden
in deze streken waren, betrof het vooral

Noordwijk zo'n ongunstige uitzonderingspositie heeft ingenomen. Er is niets
dat daar op wijst. Over de rol van de

wederdopers. Er zín zelfs berichten
dat de boeren her en der hardhandig
tegen beeldenstormers en plunderaars

optraden. Vanwege

het

heterogene
karakter van de beeldenstorm is het niet
altijd duidelijk of een plaats wel of niet
getrofÍen is. Ook spreken berichten elkaar

dat

hervormingsbewegingen in NoordwÍk
is nauwelijks iets bekend. De humanist

Johannes Sartorius

die in 1535

in

Noordwiik een Latijnse school stichtte,

was weliswaar

hervormingsgezind
maar stond ook bekend als een zeer
vredelievend man. Hij schijnt hier wel

vaak tegen of is er slechts sprake van
geruchten. Een baldadige actie van een
stelletje raddraaiers groeit dan snel uit tot

eens bijeenkomsten te hebben geleid van
sacramentarièrs maar deze aanhangers
van de Zwitser Zwingli waren rustige

een heuse beeldenstorm.

mensen. Later sloten zij zich aan bij de
wederdopers of doopsgezinden. Ook zij

NoordwÍk zou echter een uitzondering geweest zijn. Cornelis van
Alkemade meldt tenminste dat
in den jaare 1566 en daaromtrent, door
de dertele moedwille van het gemeene
volk, buijten last en tegen de wille der

overheden, met veel uitzinnigheijd en
geweld gevolgt, welke alle de geestelijke
zoo mannen als vrouwen. en vooral de
kloosterluijden ten lande hebben uitgejaagt

ende hunne kloosteren geslooten: gelijk
dan ook eenige Waalen en andere arme

waren, met uitzondering van een radicaal-

anarchistisch groepje in Mrinster,
vreedzame mensen. Ze werden niet voor
niets'de stillen in den lande'genoemd.
Het is niet bekend of er in Noordwijk
wederdopers geweest zijn. ln ieder
geval is het een feit dat doopsgezinden
nergens aan het beeldenstormen hebben
meegedaan. Sartorius woonde in 1566
in Noordwijk en kan alleen maar een
matigende invloed gehad hebben.

2'l
bezig hield met de wetenschap en de
dichtkunst en waar hij gelijkgestemde
vrienden ontving. ln die jaren had hij
nauwelijks aandacht voor de politieke en
maatschappelijke situatie. Vooralsnog
koos hij geen partij in het conflict en deed
niet mee'met piraten en wilde geuzen'.
Hij was geen lid van het Verbond der
edelen en had ook het Smeekschrift niet

ondertekend.ln'1567 behoorde hij tot
de grote meerderheid van de Hollandse
edelen die de eed van trouw aan de koninq
hernieuwden. Daarbij verklaarde hU tevens
'geene obligatie ofte conÍederatie ter
contrarie gedaan te hebben en zulx geen
renunciatie is behoeÍf te doen'. Terwijl
velen het land uitvluchtten, bleef hij rustig
in Noordwijk wonen. Kennelijk was hij niet
beducht voor een eventueel verhoor door
de Raad van Beroerten. ln de verhoren en
sententièn van deze rechtbank komt zijn
naam ook niet voor. Als Erasmiaan stond

hij weliswaar sympathiek tegenover de
hervormingsideeën maar het is niet goed
De katholÍeke Grote of Sint
Jeroenskerk aan de Voorstraat te
Noordwiik-Binnen, die bij de
Reformatie in protestantse handen is
overgegaan.

voorstelbaardat hij bij gewelddadig heden
niet zou hebben ingegrepen. Hij woonde
tenslotte midden in het dorp. We weten
echter niet wanneer hij precies vanuit
Parijs in Noordwijk arriveerde. Het is niet
uitgesloten dat de eventuele vernielingen

JAN VAN DER DOES
ln die tijd was Jan van der Does (Janus
Dousa) heer van Noordwijk. Hii is vooral

bekend geworden als verdediger van
Leiden tijdens het beleg in 1574. Nilaar hij

was ook een geleerde en letterkundige.
Hij werd in 1545 in Noordwijk geboren.
Als zestienjarige ging hij studeren aan de
universileilen van L euven. Douai en Parijs.

ln de zomer van 1566 kwam hij terug
naar Holland 'vanwege zijn verplichtingen

jegens zijn Íamilie en zijn heeíijkheid
Noordwijk. ln september van dat jaar
trad hij in het huwelijk met de Utrechtse
Elisabeth van Zuylen. Hij vestigde zich
in Noordwijk waar hij zich voornamelijk

toen reeds hadden plaatsgevonden.

Toch is het niet goed te verklaren
waarom wel het tamelijk eenvoudige
kloostertje zou zijn aangevallen terwijl
de parochiekerk gespaard bleef. Blijkens
de dorpsrekeningen werd in het klooster
jaarlijks het'brantgeweer' gel nspecteerd.
zo ook in 1567 en 1570. 1567: 'verteert

int susterhuijs doe men't brantgeweer
schouden, 2 gulden B stuijvers 1570:
betaelt aen wijn in't susterhuijs bij de
gesworens, bailliu, schoudt ende anderen
aldair gedronken opte schouwe van
't brantqeweer, 5 gulden 10 stuijvers.
Dit wUst er niet op dat het convent sedert
1566 in een ruïne was veranderd.

,')
RUSTIGE OVERDRACHT
Wanneer in 1573 de uitoefening van de
katholieke godsdienst van hogerhand
wordt verboden en de kerkgebouwen
aan de hervormden moeten worden
overgedragen, gebeurt dit in Noordwijk
op een rustige manier. Pas in de volgende
jaren zal de parochiekerk geleidelijk van
allerlei katholieke versieringen ontdaan
worden.Als eÍ in Noordwijk in hetjaarvan
de beeldenstorm alsprake is geweestvan
vernielingen, wat gezien het bovenstaande
hoogst twijfelachtig is, dan waren er zeer
waarschijnlijk geen religieuze motieven
in het spel. ln de literatuur worden de
beide Noordwijken immers genoemd als
voorbeelden van plaatsen waarde meeste
inwoners katholiek bleven.

Kloos meent dat mater Volckje
l\y'ichielsdochter van Soetermeer met

twee zusters in het verwoeste klooster
achterbleefterwijl de andere twee nonnen
reeds vóór de aanval het convent zouden
hebben veíaten. Bewrjzen hiervoor zrjn

echter niet voorhanden. Volgens

Van

Alkemade keerden de zusters die in 1566
gevlucht waren, later naar Noordwijk terug
waaÍ ze zig eendragtelijk op de overige

bouwromp des kloosters, daar van nog
eenrge deelen of brokken waren blÍven
bestaan, zeer armelijk beholpen met
den arbeijd van hare handen, nadien
ze ontbloot waren van hare bezittingen,
renten en inkomsten die bij den gemeene

tien jaar later plaatsvinden.

Tenslotte maakt Van Alkemade nog
melding van een zwaar misdrÍf waarvoor
hij overigens ook geen schijn van bewijs

levert: 'uit een erfgerugt, van hand tot
hand den Noortwijkers overgelevert, werd

getuijgt dat zekere visser van Noortwijk
op Zee een der geblevene oude zusteren

uit een dertele moedwilligheijd zoude
hebben vermoort en om hals gebragt
ten tijde dezer kloosterplondering'. Het
commentaar van Kloos luidde dan ook:
het'erfgerugt' zal'dertele moedwilligheijd'
zijnl
EEN GROOT KETTER
Eris maaréén (hage)prediker bekend die
in de buurt van Noordwijk is gesignaleerd.
Op 20 november 1560 strandde door
hevig noodweer een Engels schip met
bestemming Embden op de kust tussen
Ter Heijde en Staelduinen. Aan boord
bevond zich Hadrianus Haemstedius uit
Zierikzee metzÍn gezin. Hij stond bekend
als'een groot ketter die over twee jaren
die vergaederinghe buyten Antwerpen

maecte, aldaer buyten

op 't

veldt

preeckende'. Bang voorarrestatie nam hij
direct na de schipbreuk de benen, vrouw en
kinderen aan hun lotoverlatende. Dezelfde

avond werd hij gezien tussen Katwijk en

NoordwUk'wÍckende apparentelÍck up
Haerlem ende Amsterdam'.

Vanaf september 1569 werd langs

lande waren aangeslagen en verbeurt

de gehele Hollandse kust

verklaart'. Ook hier laat hijzijn verbeelding

waarschuwingsdienst georganiseerd.

wel zeer de vrije loop en vergist hij
zich bovendien in de juiste volgorde
van de historische gebeurtenissen.

Alle zeedorpen moesten zorgdragen voor

De

kloosterrekening

van

1570-1571

geeft nog een volledig overzicht van alle

landbezit van het klooster en diverse
renten en andere inkomsten. Nergens
blijkt uit dat het convent toen al verwoest
was. De ophefÍing van het klooster en de
confiscatie van de goederen zouden pas

een

'twee vieren, het een ter gewoenlicher
plaetse ende 't ander op de naeste
hoochsten duyn' en verder'by daghe inde
plaetse van de voerszeyde vieren ende in
tyde van noede oprechten een ofte twee
zeilen ende daarneffens roock maecken'.
Ook moestlangs het strand wachtgelopen
worden.
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OORLOGSSCHEPEN

oorlogsschepen die de vissersschepen

Na in maart het Noordhollandse platte-

moesten konvooieren (beschermen),
muiterij uit. Terwijl de kapitein in de

land geplunderd te hebben, zakten
de Watergeuzen begin april 157'1 via
Egmond af naar het zuiden en moest
ook Katwijk het ontgelden. Een paar
maanden later verschenen voor de
tweede keer geuzenschepen voor de
Katwijkse kust Op 24 mei ging kapitein
Wijke Sjoerds met honderdvijfentwintig
man aan land waarze behalve in het huis
van de schout ook in de kerk vernielingen

aanrichtten. Vervolgens trokken ze in
de richting van Katwijk aan den Rijn en
Rijnsburg (cisterciénzer abdij). Voordat
ze nog meer ellende hadden kunnen
veroozaken werden ze door Spaanse
troepen uit Leiden op de vlucht gedreven

zonder dat het tot een daadwerkelijk
gevecht was gekomen. Enkele geuzen
werden gevangen genomen. Op 27 mei
werden 'vijf pyraten die tot Catwijck bij de
Spaengaerden ghevangen waeren' bij de
Gevangenpoort in Den Haag afgeleverd,
'ende naederhandt tot Rotterdam met de
coorde gheëxecuteert'.
Tijdenseen rechtszaak in september 1572
verklaarde een zekere Van der Duijm dat

hij op 5 april 1571 had gehoord dat er
geuzen in Noordwijk geland waren en
vandaar naar Katwijk waren vertrokken.

Aan de NoordwÍkse kust heeft echter
hoogstwaarschijnlijk nooit een aanlanding
(raid) door de geuzen plaatsgevonden.
Tijdens de paasdagen trok een afdeling

Spanjaarden uit Leiden naar NoordwUk.
Wellicht waren de geuzen hiervan op
de hoogte en durfden ze daarom een
landing niet aan. Men bleef echter zeer
waakzaam: "BetaeltAlbrecht Pietersz. van
dat hij een trom sloech doen die guesen

tot CatwÍck op Zee waren,6 stuijvers.'
Wel is de naam van een Noordwijkse
watergeus bekend- Het is niet best met
hem afgelopen. ln de winter van 1571-

1572btak er op een van de Hollandse

Engelse havenYarmouth aan land gingom
voorraden in te slaan, overmeesterde een
aantal bemanningsleden hun collega's,
knevelde hen en sloot ze in het ruim op.
Een van de muiters was Jan Quirijnszoon,
alias Nachtegael, uit Noordwijk. Het was
blijkbaar hun bedoeling om zich bij de
geuzenvloot die op dat ogenblik bij Dover
lag, aan te sluiten. Toen dat door het
draaien van de wind niet lukte, begonnen
de muiters maar op eigen houtje te kapen.
Of ze daarbij enig succes boekten, is niet
bekend. ln aÏil 1572 dook het gekaapte
oorlogsschip in de buurt van Den Briel
op. Blijkbaar hadden ze kans gezien zich
alsnog bij de hoofdmacht aan te sluiten.
Op 9 april werd Jan OuiÍijnszoon en zijn
kameraad Matthijs van Hamburg in de
omgeving van Delft door de Spanjaarden
opgepakt. Op 6 mei werden 'beyde
peyralen' in Den Haag opgehangen.

Gerard de Lange
Dit is een gedeelte uit een van
bronve rmeldi nge n en voetnoten
vooziene studie over het SintBarbara en Sint-Cathaina klooster
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TOUWSLAGER PASSCHIER

De naam Passchier wordt al generaties lang in verband gebracht met touw Reeds in
1686 kocht ene Jan Janz. Passchier een huis met twee lijnbanen aan de [,4olenstraat

terwijl vanaÍ '1801 Jacobus Passchier eigenaar is van een lijnbaan aan de oude
Zeestraat, nu Douzastraat. Tot '1950 is daar van vader op zoon touw geslagen door
aÍ\r'r'isselend Jacobus en Jan Passchier. Het bedrijf is inmiddels verplaatst naar Het
Laantje en heeft zich toegelegd op de handel in bindmaterialen. Een hoekje in de
showroom herinnert nog aan de vele lijnbanen die Noordwijk Binnen ooit rijk was.
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Een paar jaar geleden schreef ik vaak in
De Blauwdotter over mijn jonge jaren in
Noordwijk-Binnen. Nu werd ik geïnspireerd
door het artikel van Margriet de lMoor. "ls
Noordwijk nog altijd mooi?
(zie De Blauwdotter nr. 128 najaar 2003).
Margriet de Moor - lvlargriet NeeÍjes van
haar meisjesnaam - werd in november
1941 in NoordwUk geboren.
De Íamilie Neefjes met zes dochters
woonde aan de Van Panhuysstraat. ledere
wat oudere Noordwijker weet dat!
Het verhaal speelde zich af yootjaat 1947.
lk was 10 jaar en woonde op de
Weteringkade, een zed kinderrijke

en talloze andere belangrijke activiteiten.
Een dag later kwam het jongetje met zijn
zusie aanlopen. ln een slop achter een
muur moest het zusje, op commando van
haar broertje, haar broekje laten zakken.
Zo waar.....meisjes zagen er heel anders
uit dan jongens! Vierjonge gassies zaten
op hun knieën eerst verwonderd en later
zeer geïnteresseerd te kijken naar dat
wonder wat ons geopenbaard werd. Ziet
u het voor u? Een groepje jongens, een
trots broertje dat het jurkje van zijn zusje
ophoudt en een wat vedegen meisje van
een jaar of 6 met een handje aan haar
mond.

buurt. Weteringkade, lJmuiderstraat,
Zandvoortsestraat, Katwijksestraat
en Égmonderstraat was onze buurt
waar we speelden met de sloot
langs de Weteringkade, waar we
niet uit waren weg te jagen, en de
bagger als grens.buurt dat meisjes er

Wat heeft dat met de familie Neefjes te
maken, zult u zich afvragen. Nog niets,

anders uitzagen dan jongens. Natuurlijk,
dat wisten we allangl Meisjes waren
meisjes en jongens waren jongens. Meisjes
deden van die stomme meisjesspelletjes,
speelden met poppen, handwerkten

aanvullende informatie gegeven. Toen ik
op een zondagmorgen op straat kwam,

en moesten op kleine broertjes

en

zusjes passen. Met meisjes kon je niet
raggen zoals met jongens onder elkaar
Het jongetje vertelde dat toen zijn zusje

werd gewassen, ze

er anders uitzag

dan jongens. Meisjes hebben niets waar

wij iets hebben, zei hij (iets subtieler
neergeschreven dan de plastische
omschrijving die het jongetje ons gaf).
Ach, veel belangstelling hadden we er
eigenlijk niet voor. Wij jongens van 10,
11 jaar interesseerden zich voor andere
dingen zoals snoekenstrikken of met
klompbootjes varen in de Wetering. wie
durft op de bagger te lopen?, zeetje

houden op strand. rotzooien in de duinen

maar dat komt.

Bij een aantal jongens was dat
aanschouwelijk onderwijs in de
herinnering blijven hangen en wellicht
hadden wat oudere jongens wat
zag ik op het stukje Weteringkade richting

het baggergat twee jongens met

krUt,

vermoedelijk een restant van een gevallen
heilige, op het trottoir tekenen. Ik liep er
heen. Een naakte vrouw op het trottoir!

Onstuimig neergezet met weldadige
vormen; duidelijk vroegprimitieve
stoepkunst. Het vrouwzijn was krachtig
getekend en overdadig aanwezig.

de jongens op.
Daar komt de meester!
Weg waren ze. lk keek achterom en daar
kwam mijnheer NeeÍjes met zijn dochters
in kerkpas aangelopen. Ze trokken altijd
veel bekijks op de Weteringkade als
hij ter kerke ging. lemand maakte een
opmerking: net een haan met hennetjes.
Wat moest ik doen? Ook wegrennen? lk
had toch niets gedaan? Hetwaren tenslotte
Opeens sprongen
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jongens geweestvan zijn school! lk besloot
te blUven staan maar sprong wel op het
overdadige analomische gedeelte van de
tekenrng. Die aanblik wilde ik de meisjes
niet aandoen. Mijnheer Neelïeshield stil.
De meisjes, fraai gejurkt en groot gestrikt,
stonden giechelend achter hem.
Mijnheer Neefjes keek niet naar de
tekening. Hij keek mij heel streng aan.
"Op welke school zit jij?"
"Op de openbare school mÍnheer"
"Dan kun je dat verwachten. Kom
meisjes...."
lvlijnheer Neefjes hervatte zijn kerkpas
weer en zijn dochters volgden.....nuffig
lees je dan in boeken. De kleinste moest

lk was vooral

kwaad omdat

ik

werd

beschuldigd van iets wat ik niet gedaan
had. Maar dat kon de heer NeeÍes niet
weten.
Tot op een oftwee tegels nauwkeurig kan
ik ook nu nog precies de plaats aanwijzen

waar die uiting van die

primitieve
stoepkunst plaats vond.
Zou één van de meisjes Nee[es (Margriet
bijvoorbeeld, hoewelze nog ergjong was)
zich die toestand met die tekening op het
trottoir met een zwetendjongetje bovenop
een getekend edel deel nog herinneren?
Dit verhaal leed een sluimerend bestaan

tot ik het artikel van l\ilargriet de l\.4oor
over Noordwljk las, haar zusjes en de

soms met een sukkeldrafje haar zusjes

dennen op de Van Panhuysstraat. Íussen

inhalen.

de groep.ies dennen waren brede laag

lk was helemaal niet geschokt door de
opmerking van de heer NeeÍes. lk zat op
de openbare school en dan was je, voor
een groot deel van christelijk Noordwijk,
nu eenmaal anders. Nou en! Tegenwoordig
hoef je zo'n opmerking niet te maken.

geschoren ligusterhagen waar wij in het
midden gangen maakten. Herinneringen
blijven soms wachten tot ze boven water
gehaald worden.

OPROEP
Voor de te houden expositie over 60 jaar
bevrijding in Noordwijk vragen wij onze

leden of zij misschien foto's oÍ ander

materiaal over de oorlog aan ons

in

bruikleen willen geven.

Neem contact op met onze conseryator
Aleid [,4atser
Voorstraat 6 te Noordwijk
Telefoon: 071-3620095
E-mail: conservator@g-o-n.nl

Ees Aartse

29

ln de vorige aflevering van de Blauwdotter is veel aandacht geschonken aan
Paschíer de Fijne. Hij werd bekend vanwege zijn grote inzet in de praktische
zielzorg in een tijd dat de remonstranten nog streng vervolgd werden.
Het pastoraat van ds. lsaak de Riemer (1673-1707) werd vooralgekenmerkt door
een jarenlang conflict met de kerkenraad en zijn gemeenteleden. Het zou pas
eindigen toen hij met emeritaat gestuurd werd.
De familie De Riemer kwam oorspronkelijk
uit Antwerpen. Abraham de Riemer, de

overgrootvader

van lsaak, was

daar

kaasverkoper en dreef ook handel op
Rotterdam.Antwerpen was tot dat moment
belanqriikste handelsstad van de
Nederlanden. Na de inname in 1585 door
de Spaanse bevelhebber Parma sloten

de

de opstandige gewesten de Schelde af
waardoor qeen schepen Antwerpen meer
konden bereiken en de handel kwam stilte
liggen. VeleAntv/erpse handelaren trokken
toen naar de Noordelijke Nederlanden,
met name naar de grote steden. De familie
De Riemer vestigde zich in Rotterdam.
lsaak werd op 10 mei 1648 geboren

als enig kind van de arts Pieter de
Riemer en Maria van Nienhoven. Na zijn
predikantenopleiding vertrok hii in 1673

Vanaf 1683 tot Yda's overlijden in 1711

woonde het gezin De Riemer op de
Lindenhof. lsaak had dit fraaie huis aan
het Lindenplein van zijn ouders geërfd.
Het pand wordt dan omschreven als een
sekere huijsinge ende erve met een tuijn
ende boomgeart daer achteraen met
nog een apart huisje ende erve, voor een
gedeelte geapproprieert tot een stallinge,

coment uijt aan de Nieuwe zeestraat
achter ter zijden den voorseijde tuijn.
staande ende gelegen te Noordwijck onder

de Linden aan't Oude Marcvelt, belent in
't geheel ten ZW Aernout de Vacht, mr.
Jan Calis en andere getruikers aan de
Voorstraat en ten NW Jan Willemsz. Van
Rijn en zekere steeg, strekkende van
't Oude lvlarctvelt tot achter in het NW
aan de Nieuwe Zeestraat met nog een

naar Noordwijk. Na het overlijden van zijn
eerste vrouw hertrouwde hij in 1681 met
Yda Maria van Outshoorn, dochter van
jonkheerAndries van Outshoorn enAgatha

houckge erffs mette timmeragie daer
op staende, apart aengecoft so 't selve

van Kouwenhoven. Haar grootvader
Willem van Outshoorn was eertijds

ln de volgende iaren werd de tuin door de
aankoopvan een stukjegrond uitgebreid in
de richting van de Voorstraat. Toen bleek
al dat De Riemer slecht van betalen was.
Hij leende geregeld forse sommen geld
maar maakte geen haast met de aflossing.
Het is opvallend dat hij er desondanks
steeds weer in slaagde bij deze of gene
geld los te peuteren. De leningen gebruikte
hij voor de inrichting van de woning
en om zijn tuin vol te zetten met vele
bijzondere bomen en planten. Er werd in
de Lindenhof ook geëxperimenteerd met

schout en baljuw in Den Haag. Hij werd
ervan beschuldigd remonstrantsgezind
te zijn en daarom de plakkaten tegen
de remonstranten niet streng genoeg
te hebben toegepast. ln '1620 werd
hij door het stadsbestuur ontslagen,
waarna hij zich met vrouw en kinderen in
Noordwijk vestigde. Hij nam zijn inÍek in
het voormalige jachthuis aan de Heilige
Geestweg, later vooral bekend als het
Rottenesi.

alomme belent is.
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de teeltvan bol- en knolgewassen. Tevens
werd er een heuse orangerie ingericht. Af
en toe werden onder andere tulpen, lelies,

anemonen, violen en ranonkels in Den
Haag verkocht maar uit zijn toenemende
schulden blijkt dat deze tuiniershobby
alleen maar veel geld gekost heeft. Als

predikant verdiende hij niet meer dan
vijfhonderd gulden per jaar. Vroeg of laat
moest het natuurlijk fout gaan. Om zijn
schulden althans enigermate afte lossen,
zag De Riemerzich genoodzaakt om aan
huis openbare verkopingen te houden.
Daarbij werden telkens grote paÍtijen
bomen, heesters en planten verkocht voor
in totaal bijna vierduizend gulden.
ONRUST IN NOORDWIJK

ln 1704 werd in de Grote Vergadering
van de remonstrantse Broederschap
voor het eerst melding gemaakt van grote
onrust in de Noorwijkse gemeente. De
Noordwijkse remonstranten hadden een
brief gestuurd waarin ze hun bezwaren

tegen het functioneren van ds De
Riemer kenbaar maakten. ln juni 1705
stuurde de Broederschap een delegatie

naar Noordwijk om de problemen op
te lossen. Op 19 juni werden een paar
afspraken gemaakt waar iedereen zich

aan zou moeten houden maar in de
praktijk kwam daar weinig van terecht.
De Riemer en zijn gemeenteleden bleven

elkaar in brieven verwijten maken. De
Grote Vergadering is het gedoe dan beu

en besluit een nieuwe, zware delegatie
te sturen die carte blanche krijgt om de

Noordwijkse affaire

op te

lossen.

minder dan 22 gemeenteleden acte de

presence: behalve De Riemer waren
dat Simon Gijbertz. van der Stelt. Teunis

Jacobsz. Warmenhoven, Jillis Rees,
Arent Beerendrecht, Cornelis Bronsgeest,
Hendrik Westermolen, Daniel van Loon,
Simon Jansz. van Velsen (voorzanger),
Laurens van der Holst, Pietervan Velsen,
Jan Lourensz. van der Holst en Jan
Pietersz. van der Boon. ln het vervolg
blijkt dat zij ds De Riemer steunden.
Verder waren aanwezig: Pieter Palestein,
Cornelis de Riviere, Joost Oosterbaan,
Claar van der Holst, Pieter Oostdam
en Dirk Uitenbos (voorzanger). Later
schoven ook Teunis Westerbaan, Willem
Westerbaan en Gerrit Jansz. Westerbaan
aan. Op twee na behoorden ze allen tot
het college van opzienders, d.w.z. dat ze
(oud-)ouderling of (oud-)diaken waren.
Eerst kreeg ds De Riemerde gelegenheid
zijn grieven naar voren te brengen.
Erg schokkend was het allemaal niet wat
de predikant opmerkte. Hij klaagde dat de
opzienders nogal eens afi,vezig waren bij
deAvondmaalsviering, datouderling Joost
Oosterbaan het huisbezoek verwaarloosde
en dat voorzanger Dirk Uitenbos wel naar
de kerk kwam maar nietaan hetAvondmaal
deelnam. Voorts was hij verbolgen over
een paar Íinanciële zaken. Zo zou een
opziender een paar obligatiebrieven thuis
houden, teruvijlze volgens de regels in het
kerkekistje moesten worden opgeborgen

dat de predikant overigens ook thuis
bewaarde! Verder wilde opziender
Joost Oosterbaan het halfjaaÍlijkse

Het gezelschap kwam op 26 juli 1706
's avonds aan en in overleg met ds

predikantstraktement slechts betalen na
aftrek van 22 gulden. De Riemer stelde
dat op zijn eigen handelen niets viel aan

De Riemer en ouderling Pieter Palestein

te merken en eiste eerherstel. Vervolgens

werd afgesproken de volgende morgen

kreeg de andere partij de kans haar
grieven naar voren te brengen. lvlen

om half negen in de kerk bijeen te
komen. Het is een heel gezelschap
dat de volgende morgen aanwezig is.
Van Noordwijkse kant gaven niet

verweet de predikant dat hij in zijn preken
geen eenheid maar verdeeldheid zaaide.

Verder zou hij lasterpraatjes over Joost

Oosterbaan hebben aangemoedigd en
daarmee de ruzie in die Íamilie hebben
aangewakkerd. Dat op zijn salaris 22
gulden was ingehouden, hield verband
met het feit dat De Riemer geld dat hij
aan een timmerman en een schipper
schuldig was, nog steeds niet betaald had.
De vorige delegatie had hem daarvoor al
een reprimande gegeven maardathad niet

ONVREDE

De gedelegeerden moeten heel goed
begrepen hebben dat De Riemer wat dat
betreft best het een en ander veMeten
kon worden. lvlen wilde erechter kennelijk
voor waken dat hij in zijn eer en goede
naam zou worden aangetast omdat dat
zijn weerslag op de hele Broederschap
zou hebben. l\4aar een oplossing bood

geholpen. En dan was er nog de kwestie
van de nalatenschap van de heerWillekes.
Daaruit had de predikant ten behoeve van
de kerk driehonderd gulden ontvangen
maar nog niet aÍgedragen. Probeerde

deze handelwijze niet. De onvrede
over het Íunctioneren van De Riemer

de eerwaarde dat soms achterover te

enorme collectie (uitheemse) planten

drukken? Tenslotte werd benadrukt dat

en bomen. Bovendien had hij een grote

men snakte naar een definitieve oplossing

verzameling boeken

zodat de rust eindelUk zou weerkeren.
Daarom vroeg men toestemming om een
predikantte beroepen. Zonder een

t\ /eede

gelijkwaardige collega naast De Riemer
zouden het huisbezoek en de aandacht
voor de zieke gemeenteleden in het
gedrang komen. Blijkbaarverwaarloosden

niet alleen de opzienders deze plicht.
De delegatie probeerde een compromis
te vinden. De opzienders werden ernstig

vermaand hun plichten nauwgezet te
vervullen. Het salaris moest onverwijld
en zonder enige korting aan De Riemer
worden uitbetaald. Laatstgenoemde werd
opgedragen zijn schulden te voldoen en te
zorgen dat de driehonderd gulden uit het
testament van Willekes op de bestemde
plaats zou komen. lvlaar de kwestie of de

predikant in zijn pastorale taken tekort
schoot, liet men voorlopig rusten.

bleef bestaan. Waarschijnlijk werd de
predikant teveel in beslaggenomen door
zijn tuinbesognes. Hij bezat immers een

en schilderijen.
Daarvoor gold ongetwijfeld hetzelfde. Op
latere leeftijd schijnt zijn gezondheid hem
ook in de steek gelaten te hebben. Door
langdurige pijnlijke quaale

ticht

of

reuma?) was hij dikwijls niet in staat om
kerkdiensten te leiden. Hij kreeg wel hulp
in de persoon van ds D. van der Lanen

maar dat maakte geen einde aan de
problemen. lntegendeel, men moest nu

twee predikanten onderhouden en dat
kon de in ledental teruglopende gemeente

nauwelijks betalen.
De Riemer wilde tenslotte wel vertrekken
maar met behoud van salaris. Op voorstel
van Van der Lanen vroeg men in januari
1707 aan de Broederschap om hiermee
akkoord te gaan en ook de salariskosten
van De Riemeroverte nemen 'om derwille
en der liefde van Jesus, onze vredevorst,
de vrede en eenigheid dezer gemeente.

Nadat de kerkenraad beloofd had om

honderd gulden aan het pensioen

van De Riemer bij te dragen, ging de
Broederschap ermee akkoord om De
Riemer met emeritaat te sturen.

l
Zijn laatstejaren in Noordwilkvormden voor

De Riemer geen onverdeeld genoegen.
Hij stond al voor enige duizenden guldens
in het krijt maar de volgende jaren zag
hij zich gedwongen om nog meer geld
te lenen. Telkens werd het huis aan het
Lindenplein met orangerie en boomgaard
als onderpand gesteld. Zijn kostbare lief-

Ílessen, glazen en aardewerk, een distilleerketel en een koperen koelvat. Men
kan zich afuragen wat een dominee met
zo'n installatie moetl Zou een deel van
de problemen met zijn gemeente wellicht
hiermee te maken hebben gehad?!
Op 17, 18, en 19 november 17'12 we'd
boelhuis gehouden. Het aandeel van De

hebberijen brachten de predikant ertoe

Riemer in de opbrengst bedroeg volgens

zich steeds dieper in de schulden steken.
Het geld ging in ieder geval niet op aan
herstelwerkzaamheden aan het huis.
Dat bleek later in slechte staat van onderhoud te verkeren.
Op 30 december 171'1 overleed zijn
vrouw Yda. Haar begrafenis eerste klas
kostte ongeveer vierhonderd gulden en
was daarmee weliswaar een kostbare
aangelegenheid, maar dit bedrag was nog
zeer gematigd in verhouding tot de door
De Riemer geleende bedragen. Behalve
aan de kist en veertien lijkdragers en tien
lantaarndragers, werd het geld uitgegeven
aan graÍrechten, meters rouwband, 28
paar handschoenen, rouwstoffen, de
huur van twintig rouwmantels en een
maaltijd. Een opmerkelijke post was het
stoppen van gebrooken ruUten in de lantaarnsen uyten insettenvan eenige ruijten
in de kaamer daar het lijk stond.
Korte tijd later vertrok lsaak de Riemer
naar Tiel waar hij in 1730 zou overlijden.
Hij benoemde mr Pieter van Kouwenhoven tot zijn zaakgelastigde. Deze mocht
zijn goederen in Noordwijk verkopen, de
schuldeisers betalen of, en daar zou hel
uiteindelijk op neerkomen, met hen oveÍ
een betalingsregeling onderhandelen.
ln oktober 1712 wetd door deuMaaÍder

opgave van administrateur Willem Boek-

Hendrik Schollekens, in tegenwoordig-

weergave van een in mei 2004 ver-schenen studie met bronvermeldingen en voet-

heid van schout en schepenen, ten huize

van De Riemer een inventaris van de
t oedel opgemaakt. Opvallend is de grote

hoeveelheid boeken (ongeveer 550),
Schilderijen (ruim '100) en kaarten (25).
ln de provisiekamer vond men behalve

weijt, in het dagelÍks leven secretaris
van de heerlUkheid Noordwijk, ongeveer
vijftienhonderd gulden. Dit was bij lange
na niet voldoende om alle schuldeisers

te betalen. Uit een bewaard gebleven
ovezicht blÍkt dat ze samen aan leningen
en niet betaalde rekeningen bijna het
tienvoudige tegoed hadden. ln 1713 en
1714 werden nog welenige partijen tulpen,
lelies. ranonkels en anemonen in Den
Haag verkocht maar dat leverde alles bij
elkaar niet zo veel op. Uiteindelijk moesten
de schuldeisers met slechts ongeveertien
procent genoegen nemen.
Vóór die tijd hadden enkelen hun schuldbrieven aan de Amsterdamse koopman
Hendrik Engelbrecht verkocht. Bang dat
De Riemer de belangrijkste onderpanden
zou verkopen, liet hij in oktober 1716

beslag leggen op huis en orangerie. Hij
Iiet daarbij aantekenen dat het geheel
door slecht onderhoud sterk in waarde
achteruit ging. Een maand later kocht hij
de Lindenhof voor Íl 4.300 van Pieter de
Riemerdie als vertegenwoordiger van zijn

vader optrad.
Gerard de Lange

Dit is het laatste deel van een verkorte
noten over de remonstantse gemeente
van Noordwijk.
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