Steeg en pomp
In gruzels!!!

Op zaterdagmorgen 5 juli 2014 werd
de door een plaatselijke
ondernemer geschonken 7 jaar oude
replica van de dorpspomp (1918 –
1939) op De Steeg omver gereden.
Wilt u zo het(oude)centrum ( 1950)
??????

Een van de eerste toeschouwers was
burgemeester Goedhart. Deze was
onlangs - na de college? onderhandelingen de post Cultuur
en Monumenten toegewezen.
In deze laatstgenoemde functie was
hij blijkbaar al gekleed. Als een
‘echte’ voorloper heeft hij de
moderne lijkuitoefening verricht”
Was hij als toerist de ‘zwarte
kraai’ op vakantie???
“ Uit – zonder – lijk!!

Raad etc.????????????

Het (oude) centrum (1953) met
muurtje als scheiding!!!!!!
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Eerste Predikant.
Door de Staten van Holland was de
zorg voor Gereformeerde Godsdienst
op zich genomen.
Zij zorgden voor de hiërarchieke
invulling en financiering van de
nieuw Staatsgodsdienst.
Zo werd de eerste predikant
benoemd, en door de overheid
betaald, in 1581. (250 gulden per
jaar -De kerkelijke goederen zijn
overgedragen aan de Ontvanger van
de Staten van Holland)
Het was Maerten Janszn Serry.
Hij betrok het leegstaande
‘pastoorshuis’; was ook de leraar
die op de “openbare’ school les
gaf, en in welk gebouw ook de
kerkdiensten plaats vonden.
In 1591 vertrok hij naar Lisse.
(Cornelis van Immerseel heeft
hierover in 1646 op zeer hoge
leeftijd een verklaring afgelegd.)

Rond 1620 wordt een inventarisatie
gemaakt van de goederen van het
klooster Leeuwenhorst aan de
huidige Leeweg ( in eigendom van
het klooster) in diverse plaatsen
in Zuid Holland.(* Coll. Hingman,
R.A. Den Haag)
Deze goederen werden door de
Staten van Holland geconfisceerd.
De latere raadspensionaris Caspar
Fagel liet op dit staatseigendom
een (zomer) woning met siertuin
bouwen aan de oostzijde van de
Maandagsewetering.

Ook de voormalige ‘pastoorswoning’
heeft Pieter Bruins, (landmeter),
het schoolhuis en het Armenhuis,
toen nog H. Geesthuis genoemd, in
tekening gebracht.

De van ouds kerkelijke goederen
zoals pastoorshuis, school en
armenhuis zijn, op last van de
Staten van Holland, overgenomen
door de gereformeerde religie.

In 1591 werd kerkelijk Noordwijkerhout gecombineerd
(gefuseerd) met Voorhout, t.g.v.
het salaris van de predikant, en
de kapel Langeveld werd geestelijk
ondergebracht bij Noordwijk.

Ook de plaatselijke overheidsfuncties konden destijds alleen
maar vervuld worden door personen
die tot de gereformeerde
godsdienst waren overgegaan.
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De gouden
eeuw???
2e korenmolen.
- in 1645 laat bakker van Leeuwen
een nieuw korenmolen bouwen op
zijn eigendom van ca 300 roeden.
- in 1650 verkoopt hij de 300 roe
land met uitzondering van 28
roeden ( 400M2).
Dit perceel komt later in het
bezit van Pieter Stalpert.

Deze plattegrond uit ca 1750 geeft
de plaatsen aan van enkele grondeigendommen van de vrijgezel Mr.
Pieter Stalpert van der Wiel,
burgemeester in Den Haag, en
eigenaar in die tijd van boerderij
“Puyckendam” aan de Kerkstraat in
wiens testament de wens werd geuit
in Noordwijkerhout een ‘hofje’ te
stichten voor…….

Deze ‘kadasterkaarten’ waarop de
grondeigendommen van Pieter
Stalpert zijn gemeten zijn op een
optische manier aangegeven. D.w.z.
Beide percelen die vergroot zijn
ingetekend hebben dubbele grensperceelslijnen als aanduiding.

Op de overzichtskaart van de
ligging van de eigendommen zijn
gesitueerd met zicht op de
plaatselijke ligging in
Noordwijkerhout.

(nu wordt eenzelfde technische
tekenmogelijkheid gegeven door
bijvoorbeeld de Herenweg tussen
dorp Noordwijkerhout en De Zilk te
‘verkorten’door een dubbele streep
(//) in de wegtekening waardoor
ruimtebesparing optreed.

De korenmolen, steeds vererfd met
bakkerij van Van Leeuwen, naar Van
Eeden, naar Buschman. (nu
Dorpsstraat 42 (winkel Kiwikids)
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Dakrestauratie

Nieuwe ambachtsheer

In 1722 koopt Simon Emtinck,
medewerker van de V.O.C.
(Verenigde Oostindische
Compagnie),
Van de Staten van Holland de
ambachtsheerlijkheid
Noordwijkerhout met alle ‘aanklave
vandien’ (bijbehorende rechten)
voor 2200 gulden.

Tijdens een gebruikelijk praatje
op zaterdagmiddag eind 1968, na
de grootse tentoonstelling in de
Ireneschool, stond burgmeester
Bosma (toen nog voorzitter van de
Historische Kring “Noortich in den
Houthe”), raadslid Heemskerk,
fractievoorzitter VVD en Peter
Warmerdam, (secr. Hist.Kring N. in
den Houthe).op De Steeg/Havenstr.
Bosma:
“in mijn vorige gemeente,
Oudewater, is in mijn ambtsperiode
de ruimte rond de dorpskerk, van
alle obstakels ontmanteld, het
plein met kinderkopjes bestraat en
is nu een prachtige
parkeergelegenheid!!!
Zou hier ook kunnen!!!
Heemskerk:
“Je mag de kerk afbreken! Als je
de toren maar laat staan!!!.

Om zijn pasverworven heerlijkheid
in groter aanzien te brengen is
hij de motor achter de
vernieuwingen.
Met zijn ( forse) financiële
bijdragen zorgt hij dat
Gereformeerd kerkbestuur, (
ondanks het geringe aantal
lidmaten van deze kerk)
kerk, schip, toren en klok in een
goede staat doet komen. Het in
1510 aangebouwde priesterkoor
wordt niet meer herbouwd.

Nu, 45 jaar later, leven er weer
dergelijke ‘broed’plannen in het
plaatselijk bestuur.

Deze goedgeefse man mocht in 1732
vier nieuw gebouwde schepen van de
VOC een naam geven.
Een van deze vier werd gedoopt
‘NOORDWIJKERHOUT’.

Vergeefse moeite.?
De stichting “vrienden van de
Witte Kerk” organiseert diverse
activiteiten voor het door hen
geachte ‘goede doel’, onder andere
het vernieuwen van het kerkdak.

Het schip maakte twee kommervolle
retourreizen van Amsterdam naar
Batavia. De meeste tijd werd het
gebruikt als “fluit” (bevoorradingsschip voor bij militaire
acties (veroveringen c.q.
ordehandhaving ) in het Stille
Oeceaan gebied. (o.a. Hirado in
Japan)

Na de fatale brand rond 1570/73
werd het dak rond 1600 voorzien
van een graszoden dakbedekking.
Notulen…

In de kerkrekeningen, waarvoor de
goedkeuring nodig was van de
ambachtsheer en het plaatselijk
bestuur, de zogenoemde afhoring
van de rekening, meestal in het
toenmalig Rechthuis, zijn de
kosten van de drank, eten en reisen verblijfkosten in de volgende
jaarafrekening verwerkt.
(College- en raadskosten nu dus
niets nieuws onder de zon!!)

Tussen 1618 en 1620 werd een
provisorisch dak aangebracht en
kreeg de toren een korte spits.

Foto………
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