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Het laatste nummer van dit jaar ligt weer voor u. We hopen dat u er
het genoegen aan beleeft dat wij hebben om het voor u te maken.
Het is iedere keer weer een avontuur om te zien of we voldoende
materiaal binnenkrijgen.
Dit keer hebben we twee artikelen die nogal verschilllend van
onderwerp zijn. Herman Schelvis brengt ons weer terug in het
oude Noordwijk waar een proces over bomen op het Lindenplein
aanleiding gaf tot veel commotie.
Van geheel andere aard is het artikel van Dick Ruys over militaire
verdedigingswerken dat een uitvloeisel is van een door hem gehouden inleiding op de monumentendag. Wij vonden het jammer als
zijn verhaal, dat eindigt bij het bunkercomplex in de Noordduinen
niet wat meer aandacht zou krijgen dan alleen bij de toehoorders
op die dag.
Met een korte beschouwing over onze eerste burger Janus Douza is
het blad weer compleet. We wensen u veel leesplezier

10 januari 2005 Nieuwjaarsreceptie
van de vereniging
De Oude Dorpskern

Bij het verstrijken van het jaar is het goed even stil te staan bij wat er in
Noordwijk allemaal is gepasseerd.
Naast de tuinenmarkt, die ook dit jaar gezegend was met goed weer en
veel publiek, kijken we uit naar de Kerstmarkt, die in dit nummer wordt
aangekondigd. Daarnaast hebben we met een lezing door Prof. Chris
Heesakkers de vierhonderdste sterfdag van Janus Douza herdacht. Het is
goed aandacht aan het verleden te besteden en het deed ons dan ook veel
genoegen dat de burgemeester graag inhaakte op ons initiatief en namens de
gemeente een krans legde bij het monument dat in de kerk de gedachte aan
Douza levend houdt.
Inmiddels is de inzagetermijn voor het nieuwbouwplan van huize Jeroen
verstreken. Wij hebben naar het plan gekeken en vonden  vanuit het oogpunt
van aanzicht van de kern en de invulling van de ruimte aan de Zeestraat geen
reden hiertegen in het geweer te komen. Wel weten we dat de bewoners van
de Wilhelminastraat bezwaren hebben tegen de hoogte van de gebouwen aan
hun kant. Veel zon wordt daarbij voor hen weggenomen en wij zijn het met
hen eens. Een door hen aan te spannen procedure zal wellicht verandering in
de bouwplannen meebrengen.
Het pleintje naast de katholieke kerk zal op korte termijn worden gerenoveerd
door de gemeente. Probleem hierbij was de financiering en wij hebben een
bijdrage kunnen leveren door drie klassieke lantaarnpalen aan de gemeente
aan te bieden, waardoor ons dorp weer een fraaier aanzicht krijgt.
Rest mij u fijne, gezellige feestdagen toe te wensen en een voorspoedige
jaarwisseling.

W.Th.J.M. Hekkens

Kerstmarkt 2004
Woensdag 8 en Donderdag 9 december
in de
Grote of St. Jeroenskerk te Noordwijk - Binnen
Open van 13.00 tot 21.00 uur
Toegangsbewijs voor leden van De Oude Dorpskern
ingesloten.



In de loop der jaren hebben we
de omslagen van Kernpunten
zien veranderen. Vanaf het eerste
nummer heeft Arthur Staal de omslag
verzorgd met telkens een andere foto
uit Noordwijk-Binnen. Vaak werd de
pomp tot onderwerp gekozen.
Vanaf nummer 20 sierde de pomp
naar een ontwerp van Wim Bom uit
Oegstgeest de omslag. Wel werden
er telkens voor het tuinennummer
aparte omslagen gemaakt, die allen
betrekking hadden op tuinen en zijn
ornamenten.
Vanaf nummer 46 was de omslag
van Hans Borkent, geïnspireerd op
een luchtfoto van het Lindenplein en
omgeving. Wel bleef de wisselende
tuinomslag gehandhaafd.
Na een aantal jaren denken het
bestuur en de redactie dat een
vernieuwing wenselijk is, waarmee
we niets willen afdoen aan de tot
nu toe gebruikte omslagen en hun
vervaardigers.
We vroegen ons  af of het  niet aardig
zou zijn als de leden zelf hieraan een
bijdrage zouden leveren.
Een prijsvraag leek ons daarom een
goede vorm om de creativiteit van u
te activeren. Het moet een omslag zijn
die, afgezien van het tuinennummer
het gehele jaar bruikbaar is, in
verband met de drukkosten.
Het kan een foto zijn, een tekening, of
zelfs een goede suggestie die nadere
uitwerking behoeft.
Als prijs stelt het bestuur voor het
beste ontwerp het fraaie lepeltje van
de pomp en een kruik Bin’s bitter ter
beschikking. Bovendien wordt uw
naam vereeuwigd in het colofon.
Uw reacties worden graag vóór het
eind van het jaar tegemoetgezien
door de redactie, adres: Duinwetering
27; 2203 HL Noordwijk.



Op 11 november hebben we in de grote kerk de 400ste
sterfdag van Janus Douza herdacht. Douza leeft vooral
voort als de organisator van het verzet van Leiden tegen de
Spanjaarden en als stichter van de Leidse universiteit.
Hoewel hij al op jonge leeftijd uit Noordwijk vertrok
heeft hij als “Heer van Noordwijk” toch zijn stempel
op onze plaats gedrukt. Het proces dat in dit nummer
door Herman Schelvis wordt beschreven is hiervan een
voorbeeld.
Douza’s eigenlijke interesse lag echter op een geheel
ander gebied. Hij vertrok als zestienjarige naar Leuven om
daar  rechten te studeren maar keerde zich al gauw tot de
letterenfaculteit om de latijnse poëzie te bedrijven. Via een
tussenstop in Douai ging hij naar Parijs waar hij verbleef
tot hij na twee jaar door zijn oom werd teruggeroepen om
de verantwoording voor de familiezaken op zich te nemen
en om te trouwen met Elisabeth van Zuylen.
In Parijs, maar ook daarvoor had hij zich vooral gewijd
aan de poëzie en om zich heen veel vrienden verzameld
waarmee hij uitgebreid correspondeerde en die in
zijn ‘liber amicorum’ allen blijk gaven van een hechte
vriendschap en litteraire verwantschap. Dat liber
amicorum is een boek waarin vrienden een opdracht
aan Douza schreven, vaak versierd met fraaie tekeningen
die een duidelijke indruk geven van de man aan wie die
opdrachten waren gewijd. Eigenlijk dus een poëziealbum zoals wij die in zijn
beste vorm kennen. De tekening hiernaast is zo’n voorbeeld uit dat album,
oorspronkelijk in kleur uitgevoerd en als zodanig goed bewaard gebleven.
Een facsimile van het album is uitgegeven door de Leidse Universiteit en een
exemplaar is in het bezit van de gemeente.
Douza heeft vooral naam gemaakt als de voorman en aanvoerder bij het beleg
van Leiden. Als dank werd hij
benoemd in een commissie die
de universiteit ging stichten
en hij was de eerste curator,
samen met drie anderen. In die
functie haalde hij vele bekende
geleerden naar Leiden en werd
de eerste bibliothecaris.
Hij vertegenwoordigde de
S t a t e n v a n H o l l a n d    i n
diplomatieke reizen o.a. naar
Engeland.
Toch vergat hij bij al die werkzaamheden zijn poëzie niet en
in dichtvorm is veel over zijn
tijd bekend  gebleven.
Hij overleed op 59-jarige leeftijd
in Den Haag, waar hij ook
begraven is. In onze kerk is wel
een gedenkaltaar, maar zijn graf
is elders.



Herman Schelvis

Van het Lindenplein bestaat een uit 1592 stammende kaart, waarop de
toenmalige situatie van dat plein uitvoerig wordt weergegeven. Naast de huizen
en paden zijn ook alle bomen, de meeste  voorzien van een letter, ingetekend.
Uit losse aantekeningen en enkele hierop gebaseerde stukjes wordt duidelijk
dat deze kaart is vervaardigd in verband met een voor het Hof van Holland
gevoerd proces, aangespannen door de vrouwe van Zaventhem tegen het
dorpsbestuur van Noordwijk. De Nederlandse cartografie stond eind 16e eeuw
nog in haar kinderschoenen, dus moest er wel iets bijzonders aan de hand zijn
om een dergelijke gedetailleerde kaart van een eenvoudig dorpsplein te laten
vervaardigen.
Het idyllische begin is te vinden in de Noordwijkse dorpsrekening van 1590,
alwaar de volgende aantekening is te vinden: “Ontfang: van een ouden ijpenboom
die op ‘t oude marctvelt voor de rectors huijsinge daer Aelbrecht Slodt inne woont
staende was van Sijmon Willemsz. Cocq ontfangen XX st.
In de marge staat: desen boom hebben de geswoorens met consent van den
heer van Noortwijck doen uijtroijen naer dat die genouch vergaen was ende
hebben inde plaetse vandien gestelt een lindeboom.1
Aelbrecht Slodt, bewoner van de “rectors huijsinge” was de plaatselijke
slotenmaker2 en met de rector wordt vermoedelijk Johan Sartorius bedoeld die
lange tijd aan het Lindenplein heeft gewoond, maar omstreeks 1570 is overleden.
De heer van Noordwijk, beter bekend als Janus Douza, was eigenaar van het
met kantelen getooide huis aan de noordwest zijde van het Lindenplein, ter
plaatse van de huidige pastorie van de R.K. kerk.3
Uit het voorgaande mag men aannemen, dat het dorpsbestuur een open oog
had voor de plaatselijke groenvoorziening door het vervangen van oude
afstervende bomen met jonge aanplant. Een jaar later is het planten van enkele
nieuwe bomen op het Lindenplein aanleiding tot een affaire die naderhand
door Cornelis van Alkemade beschreven zou worden als een “Zwaar Proces”.4  
In de dorpsrekening van 1591 staat over het begin dezer kwestie het volgende
aangetekend;
“Den Bailliu ende gesworens verstaen hebbende dat de vrouwe van Zaventhem op
t’gemeene buierpadt van ‘t oude marctvelt wilde planten zekere boomen, daer bij zij ‘t
dorps gerechticheijt ende ‘t gemeene buier vuetpadt aen haer trecken zoude. Soe zijn
zij luijden met den secretaris op den 24en februarij 1592 in den hage gereijst, ende ‘t
selve den heere van Noortwijck te kennen gegeven om daer op te hebben zijn advijs
ende goet duncken, die aen de vrouwe van Saventhem een missive was schrijvende
ten eijnde dat zij zulcx zoude willen achterwege laten, ende voorts met hem ende den
advocaet de saecke getourmanteert (gekweld) hebbende vonden raetsaem indien zij
met de plantinge van de boomen voort varende was dat men deselve dadelicken zoude
stucken slaen om nijet gedepossesseert (onteigend) te werden van ‘t oude marctvelt
ende den aencleve van dien.5
De vrouw van Zaventhem, ofwel Wilhelmina van Schagen was de weduwe van
Nicolaes van Bronckhorst, heere van der Stadt, en de moeder van het nagelaten
weeskind Nicolaes van Bronckhorst junior. Ondanks de aan haar gestuurde
brief heeft zij de bomen toch geplant en wel aan de noordoostzijde van het
Lindenplein, daarmede de vrije doorgang belemmerend over het zich daar
bevindende voetpad. Baljuw en gezworenen voegden de daad bij het woord
en lieten de bomen verwijderen.
Willem van Berendrecht als aangewezen curator van Nicolaas van Bronckhorst
junior en Jonkvrouw Wilhelmina van Schagen voor zich zelf, verzochten daarop
aan het Hof van Holland een strafrechtelijke procedure in te stellen tegen Jan
van der Does als Heer van Noordwijk en de baljuw, schout en gezworenen
van Noordwijk.6 Op verzoek van de gezworenen van Noordwijk werd door



Sijmon Aerntsz, gezworen landmeter van Rijnland, op 8 augustus 1592 een
kaart van het Lindenplein vervaardigd, waarop de actuele toestand van het
plein werd weergegeven.7
Op de 11e, 16e en 17e september 1592 bevonden Pieter d’Inioso als commissaris
en Johan Pintijck als secretaris van het Hof van Holland zich te Noordwijk om
getuigen te horen en het Lindenplein te inspecteren. De 10e oktober, de 6e en
27e november en 2e december van dat zelfde jaar werd nog een aantal getuigen
gehoord in Den Haag. De verslagen van deze verhoren noch het proces zijn in
het archief van het Hof van Holland bewaard gebleven. In het archief van het
Huis Offem bevindt zich wel een uittreksel van de processen verbaal over de
verklaringen van de door de vrouwe van Zaventhem opgeroepen getuigen.
Eisers (Nicolaas van Bronckhorst junior en zijn moeder Wilhelmina van Schagen
vrouwe van Zaventhem) en gedaagden (Jan van der Does, heer van Noordwijk
en de baljuw Jacob van der Meulen, schout en gezworenen) werden eerst
verzocht nadere uitleg te geven op de door Simon Aernst getekende kaart.
Volgens de gedaagden gaf de in de kaart staande letter S een over het marktveld
lopend wagenspoor aan. Waarop eisers verklaarden dat dit wagenspoor, voor
zover het langs hun woning liep, door hen onderhouden moest worden. De
letter X was geplaatst bij een grote lindenboom staande aan de noordzijde van
het wagenspoor.
De met de letter T aangeduide boom zou 3 voet van de met de letter B gemerkte
boom staan. Aan de zuidwestzijde van genoemde boom en de wagenweg
loopt een voetpad, terwijl aan de zuidwestzijde van de wagenweg eveneens
een voetpad loopt. Verder werd uitgelegd dat de takken van de boom T over
de wagenweg S uitstrekten en dat deze takken zo laag hadden gehangen,
dat de heer Van Bronckhorst ze had laten verwijderen. Ten slotte werd nog
opgemerkt dat de boom schuin tegenover de boom T, samen met 2 iepenbomen
en een lindenboom voor het huis en erf van Johan Preijs staande, hoger waren
opgesnoeid dan de boom T.
Op de 16e september 1592 werd als eerste getuige de te Noordwijk wonende
jonker Andries van Thienen, baljuw van Noordwijkerhout gehoord. Hij
verklaarde dat enige jaren geleden timmerman Gerrit Adriaensz, in die tijd
eigenaar van de woning gemerkt O en waarin nu de weduwe van Serclaes
woont, enige voor zijn huis en buiten de goot staande iepenbomen gemerkt N
heeft gerooid en 2 van die bomen herplant heeft voor het huis van Wolphert
van der Mij. Hij heeft ook gezien dat de onderste takken van de boom T zo
laag hingen dat zij over de hooi- en korenwagens sleepten en dat zij door de
metselaar Pieter Weenensz zijn afgehakt, zonder te weten wie daartoe opdracht
heeft gegeven, maar dat hij de heer Van Bronckhorst wel eens heeft horen
klagen dat hij die boom op zijn erf erg hinderlijk vond. Verder verklaarde hij
dat hij voor zijn huis eens 6 bomen heeft geplant, terwijl jonker Cornelis van
Bouchorst en diverse andere bewoners van de westeindervoorstraat eveneens
bomen hebben geplant en die naar eigen goeddunken hebben gesnoeid of, ter
vervanging van verdorde exemplaren, nieuwe bomen hebben geplant. Ook
dat Henrick van Geenen, waard in de Witte Valck, ten tijde dat hij eigenaar
was van de woning gemerkt O, 2 iepenbomen staande voor zijn huis buiten de
goot gemerkt V, had gerooid en die voor zijn huis aan de wagenweg van het
westeinde had herplant. Hij verklaarde ten slotte dat zowel te Noordwijk als
in andere plaatsen onder zijn jurisdictie, de bomen staande aan de schouwbare
wegen gesnoeid en afgehakt werden door de aanwonende die de wegen uit
de schouw moeten houden en dat zij het hout van de gesnoeide bomen zelf
behielden zonder dat daar ooit aanmerkingen op waren gemaakt.
Op dezelfde dag werden tevens gehoord: Gerrit Adriansz timmerman tot
Noordwijkerhout, Anthonis Willemsz, Quirijn Zijvertsz hoefsmid, Jacob
Gerritsz (van Velsen) wantsnijder, Jan Anthonisz hoefsmid en Adriaen Cornelis
Corstke bakker, allen voormalig gezworenen van Noordwijk; daarnaast Henrick



Pietersz van Geenen waard in de Witten Valck; Jan van Heusden, Jacob Jonasz,
Jan Adriaensz en Pieter Dirck Govertsz als gewezen kroosheemraden van
Noordwijk
De 17e september volgden de verhoren van wederom Jan van Heusden,
Bartholomeus Pietersz lijndraaier, Quirijn Zijevertsz en Arent Weentsz
metselaar. Uit hun verklaringen viel op te maken dat het te Noordwijk een
gewoonterecht was, dat de bewoners de voor hun huizen staande bomen
snoeiden, uitrooiden en nieuwe bomen plantten en dat de afgezaagde takken
en boomstammen vervolgens voor eigen gebruik werden aangewend.
Op 10 oktober, 6 en 27 november en 2 december werden te Den Haag nog
enige getuigen gehoord met name Nelis Pietersz te Leiden, voormalig bode te
Noordwijk, Barent Maertsz, timmerman te Leiden, Jacob Pouwelsz, Maritgen
de Wit oud  41 jaar, huisvrouw van Aert Cleuting, deurwaarder voor het Hof
van Holland, Cornelis de Wit, wonende in Den Haag en Louff van Lanscroon,
baljuw van Den Haag. Als voormalige bewoners van huizen gelegen aan de
Voorstraat en het Lindenplein weken hun verklaringen niet af van al hetgeen
voorgaande getuigen eerder onder ede hadden verklaard. Als bijzonderheid
kan genoemd worden dat de boom T geplant was ten tijde dat Gerrit de Wit
het baljuws ambt te Noordwijk vervulde (1551 - 1562).
Een jaar later, op de 15e november 1593, werden de bovenstaande verklaringen
voor akkoord getekend door de heer J. Purtiek.8
Tijdens de getuigenverhoren hadden dijkgraaf en heemraden van Rijnland
aan het dorpsbestuur van Noordwijk een brief geschreven, met de kennelijke
bedoeling zich met het lopende proces te bemoeien. Op last van Jan van der
Does en de gezworenen antwoordde secretaris Dirck Wolphertsz aan dijkgraaf
en heemraden dat de berechting van fouten, nalatigheden of abuizen gemaakt
door de ingezetenen van het dorp tot de competentie van de gezworenen
behoorde als zijnde een politieke, kwestie en niets van doen had met de materie
betreffende bedijken, sluizen, waterlopen, bruggen, heulen of wegen binnen het
dorp gemaakt. Rijnland werd dringend verzocht de gezworenen niet verder te
verontrusten en zich te onthouden van bemoeienis met het planten van bomen
of andere bezigheden te Noordwijk die tot de jurisdictie van het plaatselijke
bestuur behoren. En zich speciaal verre te houden van het bij abuis ontstane
geschil tussen de schout en kroosheemraden jegens de vrouwe van Zaventhem
en dat een eventueel te houden schouw door dijkgraaf en heemraden van nul
en gener waarde zal zijn en door het bestuur zal worden aangevochten.9  
Ambtelijke molens malen nu eenmaal traag, zodat de uitspraak lang op zich
liet wachten. Maar na rijpe deliberatie kwam de raad van het Hof van Holland
op de 15e juni 1595 tot een uitspraak in de door de familie Van Bronckhorst
aangespannen zaak contra het bestuur van Noordwijk.10
Eisers stelden dat zij als eigenaar van een aan de straat liggend huis en erf
tevens eigenaar waren van de tussen hun huis en de goot liggende grond,
omdat zij als aanwonende gehouden waren de voor hun huis liggende grond
tot aan de goot te onderhouden. Zij verwezen daartoe naar een vroeger proces
gevoerd tegen jonkheer Warnaer van der Does, die indertijd als voogd van
de ambachtsheer van Noordwijk een as en vuilnisput had laten metselen op
het erf tussen de muur en de goot van eisers, welke put bij uitspraak van het
Hof door Warnaer van der Does moest worden afgebroken, omdat hierdoor
het vrije gebruik van het erf liggende voor de bewoners van eisers huis en
erf werd belemmerd. Het hier bedoelde huis was in april 1495 door Jan van
de Waeter verkocht aan Mr. Cornelis Berber. Het grensde in het noordoosten
aan de boomgaard behorende aan het huis van Van der Bouchorst, in het
noordwesten aan de weg “die men heet die heijlichstraet”, in het zuidwesten
aan het marktveld en in het zuidoosten aan de tuin van de eerder genoemde
Van der Bouchorst. Het huis had zijn voordeur en uitgang naar het marktveld
over de grond gelegen binnen de goot, evenals het huis van Van der Bouchorst



dat 2 deuren en uitgangen had naar het marktveld. Het voormalige huis van
Van de Waeter werd later toegevoegd aan het bezit van Van der Bouchorst en
door de eigenaar gebruikt als paardenstalling. Het voormalige huis en erf van
Van der Bouchorst was later door koop (circa 1575) eigendom geworden van
Jacobmijna van Poelgeest, weduwe van jonkheer Nicolaes van Bronckhorst en
grootmoeder van het weeskind Nicolaes van Bronckhorst heere van der Stadt.
Douariere Wilhelmina van Schagen die het huis en erf met de paardenstalling
thans in lijftocht bezat, had tussen haar erf en de goot van het marktplein enkele
bomen geplant. Zij meende dat zij als quasi eigenaresse van deze grond hiertoe
gerechtigd was. Groot was haar verbazing toen in februari 1592 de baljuw Jacob
van der Meulen in aanwezigheid van de gezworenen Adriaan Cornelisz den
Boer en Wichman Jansse, in bijwezen van de secretaris Dirck Wolphertsz, de
door haar geplante bomen door de bode Jan Thonisse werden omgehakt en
vervolgens, tot groot nadeel van de eisers een andere boom binnen de goot had
geplant. Eisers voelden zich toen genoodzaakt om tegen de baljuw, gezworenen
en consorten bij het hof een aanklacht in te dienen om voor het hen gedane
onrecht schadeloosstelling te eisen van de gedaagden.
Gedaagden voerden daartegen aan dat de in de kaart met de letter A gemerkte
plaats een openbare functie had, in vroegere tijden en ook nu nog genaamd
het Oude Marktveld welk marktveld de gemeente toebehoorde. Het was in
hun ogen dan ook onbegrijpelijk dat een aanwonende van het marktveld
pretendeerde dat de grond gelegen tussen zijn muren en de greppel of goot
aan hem toebehoorde. Het marktveld eindigt in steden als Delft, Amsterdam,
Haarlem, Rotterdam en meer andere steden, dorpen en vlekken niet bij de
aan weerszijden van de markten gelegen goten, maar zet zich voort tot aan de
muren en afscheidingen van de aanpalende huizen. Ook al hebben die huizen
hun uitgang naar het marktveld en hebben zij daar een stoep of lage uitbouw
gemaakt, dit geeft hen nog niet het recht om die grond als hun eigendom te
beschouwen. Zo is dit ook van toepassing “binnen de vlecke11 van Noortwijck als
bij inspectie soude blijcken want al was ’t soo dat die Bueren ende inwoonderen die
aende straten ende wegen gehuijst ende gehooft waren hunne steppen hadde utstekende
buijten heure huijsen, dat zij mede hadden eenige glintingen12 staen voor haer vensteren,
dat sij oock die gooten mosten onderhouden ten wederzijden vande wegen en straten.
Soo bleeff nochtans den gront publijck, ende hadden die inwoonderen heuren
ganck ende padt daer over omme te voet daer over te mogen gaen, haren beesten
drijven ende hare goederen ofte bagagien met cordewagens13 te mogen cruijen oock niet
tegenstaende mede dat eenige vande gehuijsde opte canten vande selve goote eenige
boomen soude mogen geplant hebben.”
Het is dus absurd en ongefundeerd dat eisers, zich beroepend op een bestaande
uitgang van hun huis naar het marktveld, zich het recht aanmeten om zonder
medeweten of toestemming van gedaagden op de grond van het voor hun huis
liggende marktveld bomen te planten. Wel was waar dat gedaagden enige tijd
geleden, tot verfraaiing van de heerlijkheid, op het marktveld enige bomen
hadden geplant die op de kaart worden aangegeven met de letters R en Q. De
vrouwe van Zaventhem had daarna op eigen gezag enige bomen geplant, die
zich op een afstand van 1 tot 4 voeten van de door gedaagden geplante bomen
bevonden. Gedaagden beschouwden dit als een onterechte handeling van
eisers en hadden deze bomen daarom laten omhakken. Gedaagden verzochten
daarom de aanklacht van eisers nietig te verklaren en de gemaakte kosten van
het proces te verhalen op de eisers.
Na aanhoring door het Hof van het door de commissarissen ingediende rapport,
werd na uitvoerig beraad besloten het proces zonder verder onderzoek te
beëindigen. De door eisers ingediende klacht werd niet ontvankelijk verklaard
en zij werden veroordeeld tot betaling van de helft van de door het Hof
gemaakte kosten.
Aldus gedaan in Den Haag op de 25e april 1595, bij meesters Gerart van
Wijngaerde heer van Benthuijsen Ambachtsheer van Zoetermeer etc, president



Pieter d‘Inosa, Frederick Verhorst, François de Coninck, Jacob Pauli en Adriaen
van der Meer, raadslieden van Holland.
Op de rugzijde van het document staat vermeld:
Sententie van’t hof daerin de voorn. vander Stat gekondemneert wert.
Ontfangen uuijt handen van Gerrit vanden Burch over t’recht van desen vijff
ende dertich ponden veerthien schell(ingen) tot XL grooten t’pont. Actum desen
XVen junij 1595.
Heerman   1595
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O.A.G.Nw. Inv. Nr. 295, fol. 95.
O.A.G.Nw. Chaterlade (niet genummerd)
“Zie: Janus Dousa, een dorpsbewoner” in Kernpunten Nr.
Kerkelijke en Burgerlijke oudheden van Noordwijk. J. Kloos.
Deel V, bldz 206.
O.A.G.Nw. Inv. Nr. 295, fol. 107.
N.A. Archief Huis Offem. Inv. Nr. 868.
Afkomstig van een door Sijmon Aerntsz als gelijkluidend
vervaardigde en door hem ondertekende kopie van
de  kaart. In bezit van de graaf van Limburg Stirum.
Archief Huis Offem. Inv. Nr. 868.
O.A.G.Nw. Inv. Nr. 88.
O.A.G.Nw. Inv. Nr. 727. In het Nationaal Archief is eveneens
een afschrift aanwezig onder Sententies Hof van  
Holland. Toegang 3.03.01.01. Inv. Nr. 589.
Vlecke – een niet ommuurd aanzienlijk dorp met een eigen
marktplaats.
Glinting – hek op de stoep voor een huis.
Cordewagen – kruiwagen.
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Deze dag stond dit jaar in het teken van verdedigingswerken. Daarom heeft de
stichting cultureel erfgoed bij de opening van monumentendag de generaal b.d. Dick
Ruys uitgenodigd een inleiding over dit onderwerp te geven. Wij willen die lezers van
Kernpunten die daarbij niet aanwezig konden zijn, dit verhaal niet onthouden.
Dick Ruys

Omdat monumentendag 2004 in het teken zou staan van (oude)
verdedigingswerken is het organiserend comité spoorslags op zoek gegaan
naar een oude gepensioneerde soldaat die wellicht uit eigen ervaring zou
kunnen putten. Welnu, de oude soldaat werd gevonden, was evenwel nog niet
gepensioneerd maar zou zijn best doen.
In mijn verhaal, dat alleen bedoeld is uw belangstelling voor deze
verdedigingswerken te wekken, leid ik u met zevenmijlslaarzen langs een
stukje, bijna vergeten Nederlands militair cultureel erfgoed.
Noortje de Roy van Zuydewijn begint haar mooie boek “Verschanste
Schoonheid” met de zin: “Veel van wat deel uitmaakt van de schoonheid van ons
vredelievende land, diende in het verleden om de vijand op veilige afstand te houden”.
En inderdaad veel van onze historische omgeving herinnert aan militaire
verdedigingswerken, zonder dat wij ons daar zo direct van bewust zijn. Rustieke
singels, oude muren, een robuust poortgebouw, wie zal er bij stilstaan dat dat
ooit te maken heeft gehad met begrippen als oorlog en vijand.
Vanaf de vroegste tijden heeft de mens zich moeten beschermen tegen de
elementen, maar ook tegen zijn medemens. Vroege menselijke nederzettingen  
laten al eenvoudige verdedigingswerken zien: aarden wallen met houten
staketsels.
In de middeleeuwen wist de burgerij zich tamelijk veilig in een stad, omgeven
door grachten en een kostbare stadsmuur. Maar het was met die betrekkelijke
veiligheid goeddeels gedaan toen het buskruit werd uitgevonden.
Aan het begin van de tachtigjarige oorlog, eind 16e begin 17e eeuw, leken onze
steden met hun middeleeuwse verdedigingswerken dan ook weerloos tegen
de sterke Spaanse legereenheden. Slechts een enkele stad was op zogenaamde
‘moderne wijze’ van vestingwerken voorzien naar Italiaans voorbeeld.
Als noodoplossing werden achter de muren aarden wallen opgeworpen, dat
was goedkoop (aarde was in ruime mate voorradig), maar ook doelmatig, want
de vijandelijke projectielen smoorden in de grond. Deze vorm van versterking
ging daarna over in die van aarden wallen en bastions met natte grachten  
ervoor en zo was het “Oudnederlandse stelsel “geboren.
Het verdere verloop van de tachtigjarige oorlog laat zien hoe moeilijk het
vaak voor de Spaanse troepen was om de opstandige steden te veroveren. Wie
herinnert zich niet uit de geschiedenis het langdurige beleg
van Alkmaar, Leiden en Bergen op Zoom. Hierbij maakten
de Nederlanders, waar mogelijk, gebruik van een ander zeer
doelmatig en ruim voorhanden zijnd hulpmiddel, namelijk
water. Tot in de 20e eeuw bleken geïnundeerde gebieden een
bijna onneembare barrière voor de vijand, tenminste zolang
het maar niet ging vriezen!
In de geschiedenis van de vestingbouwkunde is 1594 een
belangrijk jaar. Toen verscheen het boek: “Stercktenbouwinghe”
waarin de grote Simon Stevin het Oude Nederlandse Stelsel een
wiskundige grondslag gaf. Het ontwerpen van vestingwerken
was een zaak van ingenieurs geworden. Aan de hogescholen
van Leiden, Franeker en Utrecht kregen de aankomende
ingenieurs onderricht in ‘telconste’ en landmeten.
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In Nederland zijn Bourtange en Hulst
mooi bewaard gebleven voorbeelden
van steden waar het Oudnederlandse
stelsel is toegepast. Toch bleken
daaraan in de praktijk nogal wat
nadelen te kleven. Men heeft te
lang vastgehouden aan de ideale
meetkundige verhoudingen, waarbij
doelmatigheid van minder belang
leek.
Het was met name Menno, baron
van Coehoorn (1641–1704) wiens 300e
sterfdag we dit jaar herdenken, die in
zijn studie “Nieuwe vestingbouw op
een natte of lage horizont”(1685) laat
zien hoe de bezwaren die aan het oude
stelsel kleefden, konden worden ondervangen. Hiermee had het “Nieuwe
Nederlandse Stelsel” zijn intrede gemaakt.
Dit nieuwe stelsel onderscheidde zich van het oude in grote lijnen door:
grotere bastions voor het opstellen van meer geschut
een beter dekking en
een zodanige inrichting van de werken dat de verdedigers ook
offensief konden optreden.
Vele vestingsteden werden naar zijn inzichten verbeterd; in het bijzonder Bergen
op Zoom wordt als zijn meesterwerk beschouwd.
Het was ook Menno van Coehoorn die verband bracht in de afzonderlijk
verdedigde steden. Hij ontwierp verdedigingslinies om de vijand zo dicht
mogelijk bij de grenzen tegen te houden. Hij maakte daarbij een effectief
gebruik van inundaties en van van nature
drassige gebieden. Alleen de hoger gelegen
toegangswegen en terreinstroken hoefden
verdedigd te worden. Dat van Coehoorns
verdedigingsstelsel werkte, bleek in 1702
toen de Franse troepen al in Zeeuws
Vlaanderen vastliepen.
Bekend en nog steeds goed zichtbaar in
het landschap is de 17e eeuwse Hollandse
waterlinie. Deze bestond in tijden van
dreiging voornamelijk uit water; een zeer
Hollands wapen.
De Hollandse waterlinie liep langs de lijn
Muiden – Woerden naar Schoonhoven. Ten
zuiden van de Lek liep ze van Nieuwpoort
naar de vestingen Gorinchem, Woudrichem
en Heusden, en hierdoor was Holland
goed te verdedigen; de rest van ons land
moest in tijden van oorlog tijdelijk worden
prijsgegeven. De kracht van deze linie
bleek vooral in het rampjaar (1672) toen de
republiek werd aangevallen door Engeland,
Frankrijk en let wel; de bisschoppen
van Keulen en Munster. Maar de Franse
troepen (ca 100.000 man) kwamen vóór de
inundaties tot staan. De reputatie van de
waterlinie was gevestigd.
Veel later, in 1815, werd besloten om ook
de stad Utrecht binnen de waterlinie te

13

brengen. Er werd een nieuwe
verdedigingsgordel aangelegd:
de Nieuwe Hollandse waterlinie.
Deze linie liep van Naarden
via Utrecht en Vreeswijk naar
Culemborg en zette zich voort
over Gorinchem door het land
van Altena om in de Biesbosch
te eindigen.
Als er een inundatie werd
gesteld, zorgde men er voor
dat het terrein slechts enkele
decimeters onder water kwam
te staan, zodat sloten en andere
watergangen onzichtbaar waren.
Er moest dus té veel water staan
om er doorheen te waden en
te weinig om er overheen te
kunnen varen. Bovendien moest
de waterplas breed genoeg zijn
om de vijandelijke artillerie op
afstand te houden. Op terreinen
die niet onder water konden
worden gezet en andere hoogten
in de linie (bijvoorbeeld dijken)
bouwde men forten. In de
19 e eeuw is het Nederlandse
landschap dan ook verrijkt met
een aantal vaak monumentale
forten, waarvan het fort bij
Rhijnouwen in de provincie
Utrecht wellicht de mooiste is.
Overigens bestond ons
vestingstelsel eind 19e, begin 20e
eeuw niet alleen uit de Nieuwe
Hollandse waterlinie. Zo
werd Amsterdam afzonderlijk
beschermd met een kring van maar liefst 36 forten, die tezamen de “Stelling
van Amsterdam” vormden. Deze stelling is door de Unesco geplaatst op de
wereldlijst van historisch culturele erfgoederen.
De jongste historische verdedigingswerken dateren uit de eerste jaren van de
Koude Oorlog, globaal genomen de jaren tussen 1952 en 1960. Ik doel dan op
de “linie van onderwaterzettingen” tussen Nijmegen en Zwartsluis. Die hadden
als taak de vijand uit het oosten op te houden - niet tegen te houden - tot de
verdedigers tegenmaatregelen konden nemen. Men noemde dit de linie van
de plannen C en D. De C staat voor Coehoorn, die al in het laatst van de 17e
eeuw pleitte voor een IJssellinie en de D staat voor Deventer als geografische
aanduiding. Langs de IJssel zouden de uiterwaarden blank moeten staan met
behulp van 3 stuwen die snel gesloten werden. De meest zichtbare lag bij Olst.
Zowel langs de IJssel als de Nederrijn verrezen verdedigingswerken, die uit in
beton ingebedde Sherman-tanks bestonden. Hier en daar vallen de beddingen,
soms nog voorzien van tankkoepels, nog te bespeuren.
Na beëindiging van de uitvoering van de plannen C en D is in Nederland de
bouw van versterkingen beperkt tot commando- en communicatie-onderkomens
en voorzieningen voor vliegtuigen en kruisvluchtwapens. Behoudens deze
laatste voorzieningen spelen de verdedigingswerken geen rol meer   in de
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landsverdediging. De verdedigingswerken
in ruste herbergen nu een rijkgeschakeerde
planten- en dierenwereld.
In vogelvlucht ben ik met u door de
geschiedenis van onze landsverdediging
gegaan, met name om te laten zien dat
de kunst van verdedigen van alle tijden
is geweest. Veel van die geschiedenis
is bevestigd in vestingwerken, die
tegenwoordig waardevolle elementen in
steden en landschap vormen. Laten wij
zuinig zijn op dit culturele erfgoed!
Van een heel andere orde is het laatste
deel van mijn betoog dat betrekking
heeft op het enige – niet Nederlands verdedigingswerk dat Noordwijk rijk is,
namelijk het bunkercomplex ten noorden van
Noordwijk. Met enige moeite zou de fraaie
toren van de St. Jeroenskerk onder dit begrip
kunnen vallen, want in de vorige eeuw zal dit
ongetwijfeld een unieke uitkijkpost geweest
kunnen zijn.
Terug naar de Noordduinen en hierbij citeer ik vrijelijk uit de brochure van
de stichting “Atlantic Wall Museum Noordwijk” die het museum 3 juli jl.
voor het publiek heeft opengesteld. Overigens alle hulde voor dit particuliere
initiatief.
De duinen ten noorden van Noordwijk waren vóór het uitbreken van de tweede
wereldoorlog in gebruik als golfterrein Eind 1940 kwam daar een drastische
verandering in. Het Nederlandse leger is dan ontbonden, de stellingen zijn
verlaten en de kust ligt open voor een tegenaanval door de Engelsen. Een Duitse
marine-eenheid krijgt bevel naar de Nederlandse kust te gaan om een tijdelijke
kustverdediging op te zetten bij de havens. Na de verovering van Engeland zou
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deze kustverdediging niet
meer nodig zijn. Als echter
blijkt dat Engeland niet
wordt verslagen, neemt de
verdediging meer blijvende
vorm aan en komen er ook
artillerieopstellingen tussen
de havens, waaronder één
in Noordwijk in de Noordduinen. Hier werden een
kleine 200 militairen gelegerd, waar woonverblijven,
wasruimten en natuurlijk
gevechtsopstellingen voor
werden gebouwd.
Gedurende de oorlog ontstonden zo’n 80 bouwwerken, variërend van een houten douche-gebouw tot zware geschutsbunkers
met wanden ter dikte van 3 meter.
Voor de bouw van de grootste bunker, de S 414, werd 1800 kubieke meter beton
gebruikt. Nu zou een grote mobiele betonmolen 300 ritten moeten maken om het
beton alleen voor deze bunker aan te voeren.
De Duitsers losten dit logistieke probleem op
door een spoorlijn tot vlak bij de bunkers aan
te leggen. Overigens is er vanuit dit complex
in de oorlog geen schot gelost. Deze en veel
andere wetenswaardigheden over Noordwijks
enige verdedigingswerk kunt u te weten
komen bij een bezoek aan het Atlantic Wall
Museum aan de Bosweg. De munitiebunker
F1246 is daar voor het publiek toegankelijk
gemaakt en is ingericht als expositiebunker.
Voor de fijnproevers onder u over de
bunkerbouw in Noordwijk maak ik u nog
attent op het zeer lezenswaardige boek
van Paul en Dolf Harff met als titel: “Van
Duingebied tot Sperrgebiet”.

Bunkercomplex in de
Noordduinen
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