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Dit boek over het verdwenen kasteel De Boekhorst, dat ooit lag aan
de huidige Langevelderweg in Noordwijkerhout, is vlot geschreven
en rijk geïllustreerd. De Boekhorst werd gebouwd in de tweede
helft van de 13e eeuw en was gelegen in de strandvlakte ten
westen van de Noordwijkerhoutergeest en ten oosten van de
duinrug Duinschoote, in de huidige Noordzijderpolder. Het was
gesitueerd aan de Woensdaechse Watering, die voldoende water in
de grachten waarborgde. De Duindam aan de zuidkant en de
Wilgendam aan de noordkant van deze strandvlakte zorgden voor
de waterbeheersing van het gebied en gaven tevens de toenmalige
voortgang van de veenontginningen ter plekke aan. Het kasteel
was dus niet zomaar op een plek gebouwd, er zat duidelijk een
filosofie achter, de tijd liet het toe.
Van der Elst en Mommers hebben
duidelijk veel research in hun werk
gestoken, verdeeld over elf
hoofdstukken en met voetnoten
aan de onderkant van de
desbetreffende pagina’s. Voor deze
noten is veel gebruik gemaakt van
Rechtsprekers &
Schuinsmarcheerders van Frans
Angevaare uit 2014, over de
geslachten Van Noordwijk en Van
de Boekhorst. De noten zijn
weliswaar soms wel wat prominent
aanwezig, maar voorkomen het
telkens achter in het boek zoeken.
Achterin staat overigens wel een
overzichtelijke lijst met de eigenaars Detail uit het Caertboeck van Rijnland (1610-1615) Archief HHR: NL-LdnHHR
van de Boekhorst van 1273 tot 1925, Collectie kaarten A-4179
alsmede een lijst met wapenschilden
en een opsomming van de oudste beeltenissen van kasteel De Boekhorst, op landkaarten van
1579-1612. Tien pagina’s met geraadpleegde literatuur, één pagina geraadpleegde websites en

twee pagina’s foto- en landkaartenverantwoording, geven de research aan die de schrijvers hier
aan de dag hebben gelegd. In hoofdstuk 7 gaan de schrijvers in op de Lage of Vrije Boekhorst in het
Lage Land aan de andere (oost)kant van de Kagerplassen. Op pagina 63 is ineens een grote leegte
te zien, waar blijkbaar een afbeelding is vergeten. Jammer dat de archeologie, die je hier toch zou
mogen verwachten, maar mondjesmaat behandeld wordt, omdat die er nauwelijks tot niet heeft
plaatsgevonden. Vlot geschreven en rijk geïllustreerd, maar dit boek, verschenen op A4 formaat,
met een slappe kaft, is niet gebonden. De afbeelding op de cover mist een gedeelte van de
rechterkant van het kasteel, waardoor het niet in zijn volle glorie staat afgebeeld. De prijs van
€27,50 is met die 131 pagina’s derhalve toch wel wat aan de hoge kant. Al met al is het toch voor
de lokale, regionale of echte liefhebber van Hollandse kastelen zeker de moeite waard.
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