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In ons vorige nummer hebben we geprobeerd
de lezers mee te laten denken over een
nieuwe omslag voor ons blad. Helaas hebben
we daarop geen reacties ontvangen. Waar
dat aan ligt laat ik maar in het midden. We
hebben nu een andere weg gekozen. Dit jaar
zal een panoramafoto van Noordwijk binnen
de omslag sieren. We hebben uit dezelfde
periode nog twee ansichtkaarten die telkens
uit een andere hoek een stukje Noordwijk
laten zien. Wellicht iets voor de komende
jaren. We horen graag reacties.
Veel aandacht wijden we aan de lezing van
Prof. Heesakkers over Janus Douza. Aan
deze ook voor Noordwijk belangrijke figuur
werd op een drukbezochte lezing aandacht
besteed. De gemeente hielp ons mret de
realisering en opluistering van het geheel. Een
samenwerking die wij graag voortzetten.

DE VERENIGING STELT ZICH TEN DOEL:

De bevordering en het behoud van de leefbaarheid
op zowel historische als sociale grondslag in en
rondom de oude dorpskern in Noordwijk Binnen
van de gemeente Noordwijk (.....)
Zij tracht dit doel te bereiken door aktieve samenwerking van bewoners en ondernemers in dit gebied,
in nauw overleg met de overheid, en door alle middelen, die het doel van dienst kunnen zijn”.
Het initiatief tot de vereniging werd  genomen  op
26 oktober 1985;  de statuten werden op 14 februari
1986 verleden bij notariskantoor Van Hoeken en
Janbroers.
Overname van artikelen: alleen mogelijk in overleg met
de redactie.



Nieuwjaar 2005
De Oude Dorpskern
Het jaar 2004 bracht voor Noordwijk een aantal belangrijke zaken.
Internationaal.
De verschrikkelijke catastrofe in Azië heeft ons allemaal geschokt. Ieder
persoonlijk heeft hieraan al aandacht besteed, maar het is goed dat wij als
badplaats meeleven met de getroffenen in andere badplaatsen.
Lokaal
Met de installatie van de nieuwe burgemeester, Harry Groen, hoopt de
Noordwijkse politiek in een wat rustiger  vaarwater te komen.
Het rapport “Recht door zee” moet een reshuffle in de gemeenteraad
teweegbrengen, en opent naar wij hopen een meer transparante weg in de
bestuurlijke gelederen.
Onze zustervereniging Oud-Noordwijk kon haar deuren openen naar een
nieuw gedeelte van haar museum, de Willlem van Beelenzaal.
De geschiedenis van de Sint Jorisdoelen werd door Dingeman Kleyn vastgelegd
in een boek dat in april werd gepresenteerd. Wij hopen dat ondanks de financiële
zorgen voor het onderhoud, de Doelen zijn huidige plaats in onze dorpskern
kan behouden; daar hoort hij naar mijn mening thuis.
Dit jaar opende het Atlantikwall-museum haar poorten, nog bescheiden maar
het groeit. De open monumentendag, die in het teken van verdedigingswerken
stond, en werd geopend met een lezing door ons lid Dick Ruys, heeft hieraan
dan ook de nodige aandacht geschonken.
Tot ons groot genoegen opende ook Het Hof van Holland weer zijn deuren
met een enthousiaste nieuwe ploeg en een vermelding in het blad Lekker. Een
opsteker voor de startende ondernemers.
Vereniging
Niet alleen onze vereniging betreurt het verlies van Rutger van Oosten, een
eminent bestuurslid die voor het behoud van de kern veel heeft betekend.
Ik mocht aan onze oud-secretaris Floor ’t Hooft in februari de Jan Kloosprijs
uitreiken voor zijn vele werk aan de historie van Noordwijk
Op onze algemene ledenvergadering sprak de wethouder Barnhoorn over de
ontwikkelingen rond de Kerkstraat.
Veel is er door de gemeente op stapel gezet. De nieuwbouw van het
Wilhelminahofje, de Weteringpoort, Morgenster en de ontwikkeling van het
Middengebied. De vraag hierbij is of wij als Oude Dorpskern ons met al die
ontwikkelingen moeten bezighouden. Voor een deel gaan ze ook de kern van
het dorp aan, maar hebben geen direct verband met onze doelstellingen.
De contacten met de gemeente verlopen beter dan in het verleden, maar
kritische aandacht blijft nodig.
Wij hebben steun verleend aan de ontwikkeling van de plannen rond het plein
naast de Jeroenskerk die door ons lid Ton van den Berg aan de gemeente zijn
aangeboden en door haar zijn overgenomen, door het schenken van drie nieuwe
in het straatbeeld passende lantaarnpalen.
Naast een geslaagde Tuinenmarkt en Kerstmarkt hebben wij in november de
400ste sterfdag van Janus Douza herdacht. De Douzakenner bij uitstek, Prof.
Chr. Heesakkers hield in de Grote of Sint Jeroenskerk een lezing waarvan de
ca 250 aanwezigen zeer hebben genoten.
Helaas moet ik ook vermelden dat het moeilijk blijkt om vrijwilligers te krijgen
die taken binnen de vereniging op zich willen nemen. Ook onze oproep voor
een nieuwe omslag van Kernpunten bleef onbeantwoord. Een vereniging draait
op mensen die zich willen inzetten voor het behoud en de verlevendiging van
onze fraaie dorpskern.
Ik wens u allen een goed en voorspoedig nieuwjaar toe.

W.Th.J.M. Hekkens,



  

Lezing uitgesproken op 11 november 2004 ter gelegenheid van de vierhonderste sterfdag
van Janus Dousa
Prof. Chr. Heesakkers



In de rage van de dag schreef het weekblad der Leidse universiteit dezer dagen
een verkiezing uit van de “Grootste universitaire Leidenaar aller tijden”. De
lijst der 10 genomineerden bevat ook de naam van Dousa. De pleitbezorger
van Dousa’s kandidatuur vermeldt keurig diens adellijke titel “Heer van
Noordwijk”, maar zijn pleidooi beperkt zich tot diens verdiensten als verdediger
van Leiden tijdens het barre beleg van 1574, en als voorzitter van de commissie
die de stichting van een universiteit in Holland voorbereidde en die na de
opening daarvan  samen met de burgemeesters van Leiden het bestuurscollege
vormde. Tenslotte worden Dousa’s verdiensten als eerste bibliothecaris
gememoreerd, niet geheel onverwacht, want de pleitbezorger zelf is de 23ste
opvolger van Dousa in die functie. Allemaal Leidse activiteiten dus. Gezien de
aard van de verkiezing lag dat weliswaar voor de hand, maar ook zonder dat
zou het pleidooi nauwelijks anders zijn uitgevallen, om de eenvoudige reden,
dat Dousa’s literaire en bestuurlijke kwaliteiten pas tot hun volle ontplooiing
kwamen nadat hij Noordwijk als
woonplaats had verlaten. Van zijn
talrijke publicaties, het merendeel
geschreven in versvorm, stamt er
slechts één uit zijn Noordwijkse jaren.
Mocht ook Noordwijk overgaan
tot de verkiezing van de grootste
Noordwijker aller tijden, dan zou het
de nodige hoofdbrekens kosten om
Dousa met succes als kandidaat naar
voren te schuiven. Zijn verdiensten
als bestuurder en diplomaat zijn –als
we dat woord voor die tijd mogen
gebruiken- eerder nationaal en
zelfs internationaal. Zij liggen in
Leiden en Den Haag, alsook in
Engeland, waarheen hij driemaal in
een gezantschap werd afgevaardigd.
Zijn literaire werken betreffen de
klassieke filologie, de middeleeuwse
geschiedenis van het gewest Holland,
en de dichtkunst, dit alles in het Latijn
geschreven. Met zijn omvangrijke
Latijnse poëzie maakte hij naam
in de kring der humanisten tot ver
buiten de Nederlanden. Maar of zijn
heerlijkheid Noordwijk van dit alles
veel profijt had, kan men betwijfelen. Toen mij te verstaan gegeven werd, dat
mijn gehoor van vanavond verwachtte dat ik de nodige aandacht zou besteden
aan Dousa’s specifieke verdiensten voor Noordwijk, voelde ik mij dan ook
enigszins in verlegenheid gebracht. En die verlegenheid neemt nog toe, wanneer
ik mij realiseer, dat ik hier sta tegenover een historisch georiënteerde vereniging,
wier leden ongetwijfeld zijn opgegroeid met het imposante werk “Noordwijk
in den loop der eeuwen” van hun vroeg-20ste-eeuwse medeburger Jan Kloos.
Nu zou ik mij uit deze verlegenheid kunnen redden door te wijzen op de
handelwijze van Dousa zelf. Die publiceerde in 1569, toen hij nog in Noordwijk

woonde, in Antwerpen zijn eerste bundel Latijnse gedichten. Op de titelpagina
en aan het begin van elk nieuw onderdeel brengt hij aan zijn geboorteplaats een
eerbetoon in die zin, dat hij zich, in een Latijnse zinswending, presenteert als
“Janus Douza a Noortwyck”. Maar daar blijft het dan ook bij. Zijn woonplaats
zelf  speelt in het boek geen enkele rol.
Geheel anders daarentegen ligt het bij zijn tweede gedichtenbundel, die de
titel Nova poemata, Nieuwe Gedichten, meekreeg. Die verscheen zes jaar later,
toen de dichter al enkele jaren in Leiden woonde. Zijn toenmalige woonplaats
is nu niet alleen de plaats van uitgave van de bundel, maar haar hete zomer
van 1574 levert ook de stof voor de meeste gedichten. De eerste 100  bladzijden
immers dragen de Latijnse titel Odae Lugdunenses, “Leidse Oden”. Het zijn 5
lange gedichten, die allemaal handelen over het beleg en ontzet van 1574. De
langste Ode, bestemd voor de admiraal van de vloot der bevrijders, Louis
de Boisot, telt niet minder dan 34 bladzijden. Hoeveel genoegen de zeeman
Boisot, als hij al beschikte over voldoende kennis van de taal, aan deze lange
lap hoogdravend Latijn in gecompliceerde Romeinse versmaten heeft beleefd, is
helaas niet bekend. De twee briefjes die Boisot zelf 2 weken vóór de verlossing
van 3 oktober aan Dousa had geschreven en door postduiven Leiden had laten
binnensmokkelen, waren uiterst beknopt en in het Frans geschreven. U kent ze
ongetwijfeld van uw bezoeken aan het Leidse Stedelijk Museum De Lakenhal,
waar ze permanent tentoongesteld zijn. Overigens was Dousa met dit weinige
Frans, dat de postduiven hem brachten, zozeer ingenomen dat hij een eed zwoer,
zijn leven lang nooit meer duivenvlees te zullen eten.
Het tweede grote onderwerp van de Nova poemata betreft eveneens een
Leids gebeuren, namelijk de stichting en de opening van de eerste Hollandse
universiteit, waarbij de dichter zelf onmiskenbaar de hoofdrol speelde.
Ik kan niet om deze twee Leidse onderwerpen heen, als ik de blijvende
betekenis van de Noordwijker Dousa wil schetsen. Ik zal dus  vanavond ook  
spreken over het tweede Leidse beleg, dat duurde van 26 mei tot 3 okt. 1574,
en over enkele hoofdrolspelers daarin, zoals de admiraal Louis de Boisot, de
burgemeester Van der Werff en de secretaris Jan van Hout. Daarnaast zal ik
stilstaan bij de oprichting van de universiteit, die tussen 2 jan. en 8 februari
1575 werd geëffectueerd. Op de achtergrond van beide cruciale gebeurtenissen
zal de aanwezigheid van Willem van Oranje doorlopend voelbaar zijn. Ik zal
mij bij mijn vehaal laten leiden door Dousa’s eigen publicatie, de al genoemde
gedichtenbundel Nova Poemata, die binnen een half jaar na Leidens ontzet,
in maart of april 1575, het licht zag. Ik hoop echter daarbij aan de hand van
spaarzame vermeldingen van Noordwijk ook duidelijk te maken, hoezeer Dousa
zich zijn leven lang met zijn heerlijkheid verbonden heeft gevoeld.
Ik meen derhalve te handelen naar het voorbeeld en in de geest van Dousa
zelf, als ik vooral aandacht besteed aan diens verrichtingen na zijn vertrek uit
Noordwijk. Zoals trouwens zal blijken, leverden deze activiteiten een belangrijke
bijdrage aan de culturele faam die Noordwijk in de vroege zeventiende eeuw
genoot. Ten bewijze daarvan zal ik aan het einde van mijn bijdrage heel kort
aandacht besteden aan het werk van drie jonge dichters, de Leidse Daniel
Heinsius en de Duitsers Martin Opitz en Vincentius Fabricius.
Mocht dit beroep op Dousa’s voorbeeld u niet overtuigen, dan heb ik nog
een tweede argument voor mijn opzet achter de hand. Het oudste en mooiste
monument voor een geleerde, grote Nederlander is het standbeeld van Erasmus
in Rotterdam. Het werd in 1622 door Hendrick de Keyzer vervaardigd voor het
toentertijd kolossale bedrag van bijna 2000 guldens. Waaraan nu dankte Erasmus
dit unieke eerbewijs? Alleen aan het feit dat zijn moeder, enigszins toevallig, in
die stad van hem bevallen is. Meer dan wat kindergehuil heeft Rotterdam van
Erasmus waarschijnlijk niet vernomen en er zijn geen aanwijzingen dat hij na
de kraamtijd van zijn moeder ooit nog een stap in de stad heeft gezet. Maar wel
is hij zich vanaf een bepaald moment in het Latijn –iets anders schreef hij nietRoterodamus gaan noemen. Die naam prijkte op zijn talloze geschriften en boven



of onder zijn duizenden brieven. Daardoor raakte de naam van het toen nog
nietige stadje Rotterdam in heel Europa bekend. Nog tijdens Erasmus’ leven
schreef een Italiaanse reiziger, dat nergens ter wereld de bloemen stralender,
en het gras groener was dan in Rotterdam, en dat het nergens zo lekker rook.
En dat allemaal alleen, omdat Rotterdam de geboortestad van Erasmus was.
Of het in Noordwijk ook lekkerder is gaan ruiken, toen Dousa zijn naam
definitief omdoopte tot Janus Dousa Nordovix, heb ik nooit ergens gelezen,
maar dat het woord Nordovix, “de Noordwijker”, zich dankzij Dousa’s in heel
Europa leesbare Latijnse geschriften verspreidde, en daarmee Noordwijk op de
historische en wetenschappelijke kaart van Europa zette, is boven alle twijfel
verheven. De naam Nordovix had al vier eeuwen een vertrouwde klank, toen
Asterix en Obelix nog geboren moesten worden. Daarvoor kan ik u wijzen op
twee opvallende buitenlandse publicaties. Al in 1587, toen Dousa begin veertig
was, organiseerde een arts in Heidelberg een feestbundeltje onder de titel die
ik voor u uit het Latijn vertaal, als volgt: Dousaanse lofzangen, d.w.z. diverse
gedichten van diverse dichters ter ere van Janus Dousa, de Noordwijker. En in het jaar
na zijn dood verscheen er in Neurenberg een verzameling Latijnse gedichten
waaraan 26 Duitse dichters en humanisten een of meer bijdragen leverden. De
lange titel van het boek luidt in vertaling: Apotheose van Janus Dousa de Vader,
Heer van Noordwijk, lid van de Hoge Raad der Generale Staten der Nederlanden,
Chartermeester van Holland en Curator der Leidse universiteit.
Het gaat misschien wat ver, als ik zou beweren dat Dousa hiermee de
grondlegger is geworden van de populariteit die Noordwijk nog altijd geniet
bij de Duitsers. Maar ik acht het met dit alles wel bewezen, dat, als Rotterdam
met recht Erasmus kan claimen als haar grote zoon, Noordwijk dit met
minstens zoveel recht kan doen met Dousa. Ook buiten gaats bleef Dousa een
Noordwijker en was hij zich daarvan bewust. Noordwijk heeft hem dan ook
terecht met een monument vereerd. En daarmee is de netelige vraag, waarmee
ik mij geconfronteerd zag, eigenlijk beantwoord.
Maar mijn spreektijd is nog niet om en bovendien is er heus nog wel het een en
ander te vertellen over Dousa en zijn
betekenis voor zijn geboorteplaats
Noordwijk, dat niet al in het boek
van Kloos te vinden is. Anders dan
bij Erasmus, omtrent wiens ouders
en wiens geboortedag en –jaar grote
onzekerheid bestaat, kennen we
Dousa’s correcte geboortedatum,
6 december 1545, en de namen,
niet alleen van zijn ouders, maar
van hele generaties voorouders.
We weten dat hij in Noordwijk
zijn gehele kleutertijd doorbracht.
Toen hij pas vijf jaar oud was,
stierven zijn beide ouders, Jan van
der Does en Anna van Nyenrode.
Daardoor ging de titel “Heer van
Noordwijk” op de kleine jongen
over, en kort daarop werd hij dan
ook per leenbrief van de landsheer
Karel V daarin bevestigd. Van nu
af is zijn naam onlosmakelijk met
Noordwijk verbonden, zozeer dat hij
in de archieven van de bestuurlijke
organen waarin hij zitting zal krijgen,
gewoonlijk simpelweg “Noordwijk”
wordt genoemd.
Prof. Heesakkers tijdens zijn lezing in de Grote
of St Jeroenskerk.



Nu Dousa een weesjongen was, nam zijn grootvader Frans van Nyenrode de
zorg voor zijn verdere opvoeding op zich. Of dit inhield dat hij hem een tijdlang
in Utrecht bij zich in huis heeft genomen, is mij niet bekend, maar wel dat hij
hem vijf jaar later naar het Belgische Lier stuurde voor verder onderricht. Toen
Dousa’s grootvader in 1560 eveneens overleed, nam Dousa’s oom Werner, die
ook de plichtplegingen rond de leenbrief van Karel V had verricht, de zorg
over. Hij riep zijn neef terug uit Lier en bracht hem onder  bij de rector van de
Latijnse school in Delft. Daar verbaasde de  nieuwe leerling rector en leraren
met een door hemzelf geschreven Latijns toneelstuk dat door medeleerlingen
onder grote bijval werd opgevoerd.
Een duidelijker bewijs dat Dousa aan hoger onderwijs toe was, was nauwelijks
denkbaar. Kort daarop vertrok hij dan ook naar Leuven, waar hij werd
ingeschreven, uiteraard in het Latijn, als Joannes Doesius Nortwyck, dominus de
Noortwyck. Omdat de naam echter nogal onduidelijk geschreven is, heeft men
hem later niet als Doesius, maar als Poesius gelezen. Maar zo heeft Dousa zelf
zich natuurlijk nooit genoemd.
Na twee jaar Leuven trok Dousa naar de pas opgerichte universiteit van Dowaai
of Douai, in het Franstalige gebied der Zuidelijke Nederlanden. Hij moet daar
vóór eind april 1563 zijn aangekomen, want toen kreeg hij een blaadje met
aan weerszijde een tekening van het familiewapen van resp. Adriaan van
Mathenesse en Ottho van Wijhe, met een mooie opdracht aan Joannes (a) Doeza
Aquilovicanus. Aquilovicanus is een geleerde variant van Nordovix; Aquilo
betekent immers Noorden. Een maand later kwam er nog zo’n blaadje bij. Met
deze blaadjes ging Dousa naar een boekbinder en liet er een klein, maar dik
blanco boek met fraaie leren band omheen maken, dat voortaan zou dienen
als zijn vriendenboek. In zulke boeken of boekjes lieten toenmalige studenten
hun vrienden, medestudenten, professoren en andere aardige of beroemde
personen een bijdrage schrijven, om de herinnering aan hun ontmoeting met
hen beter te bewaren en eventueel ermee te kunnen pronken. Omdat Dousa zijn
boekje 34 jaar lang met zich meedroeg, vinden we er ruim 130 ontmoetingen in
geboekstaafd, een dertigtal met fraai ingekleurde familiewapens, andere met
soms Griekse of Franse, maar meestal met uitvoerige Latijnse gedichten. Het
boekje biedt aldus een prachtige weerspiegeling van Dousa’s netwerken en zijn
vriendenkring, maar ook van de plaatsen waar hij zich zoal heeft opgehouden.
Het stelt ons in zekere zin in staat om hem, letterlijk, op de voet te volgen.
In april 1564 arriveerde Dousa in zijn volgende universiteitsstad, Parijs.
Hier verzamelde hij vanaf november een reeks nieuwe bijdragen in zijn
vriendenboek, eerst van medestudenten, vooral Nederlandse edellieden, later
ook van buitenlanders en van Parijse professoren en literatoren, onder hen ook
drie vrouwen.
Dousa bleef in Parijs tot juni 1566. Maar zijn vriendenboek leert ons dat hij
tussendoor ook nog een poos in Holland is geweest, waarschijnlijk voor de
voorbereiding van zijn huwelijk. Dousa trouwde overigens niet, zoals Kloos
[p. 38] schreef, in 1564, toen hij pas achttien was, maar twee jaar later, zoals
het huwelijkscontract van 22 sept. 1566 bevestigt. De bruid was de Utrechtse
Elisabeth van Zuylen.
Het huwelijk betekende het einde van Dousa’s studententijd. Hij keerde terug
naar zijn geboorteplaats, om nu persoonlijk zijn taken als Heer van Noordwijk
ter hand te nemen. Enkele maanden na zijn huwelijk hernieuwde hij dan ook
zijn eed als leenman ten overstaan van het Hof van Holland. Ondertussen,
misschien mede omdat het huwelijk de eerste jaren kinderloos bleef, vond hij
ruimschoots de tijd voor het  beoefenen van de Latijnse dichtkunst. Ook maakte
hij weldra kennis met een van de medewerkers van de Antwerpse boekdrukker
Christoffel Plantijn. Deze jonge geleerde, Victor Giselinus genaamd, is de eerste
die na Dousa’s terugkeer uit Parijs een bijdrage in het vriendenboek aanbrengt,
en wel hier in Noordwijk, waar Giselinus dus te gast was. De bijdrage is
gedateerd juni 1568.



Het wapen van de Dousa’s
getekend door Kloos.



Giselinus zal u als Noordwijkers bekend zijn uit de prachtige verhalenbundel van
Frans Thomése die in 1991 met de Ako-prijs werd bekroond. Er is nog een tweede
bijdrage in het vriendenboek die een jaar later in Noordwijk werd ingeschreven.
Ze stamt eveneens van een dichter, deze keer uit Utrecht. Dergelijke bijdragen in
het vriendenboek wekken de indruk dat Dousa van zijn woning in Noordwijk
een soort literaire salon maakte, waar over wetenschap en dichtkunst werd
gediscussieerd en nieuwe poëzie gepresenteerd. Die indruk wordt versterkt
door een schriftje met 57 brieven van en aan Dousa uit de jaren 1568-1572. Bijna
de helft van deze brieven, 26 stuks, is gewisseld met Giselinus. Hij kwam meer
dan eens op bezoek in Noordwijk, en bracht dan gaarne andere bezoekers mee,
die Dousa’s enthousiasme voor de poëzie deelden. Een van hen was de Latijnse
dichter Janus Lernutius uit Brugge. Op een vrolijk moment, ongetwijfeld bij een
goed glas wijn, lieten Dousa en Lernutius zich verleiden tot een weddenschap: ze
zouden beiden een reeks Latijnse lyrische gedichten maken in de trant van een
beroemde voorganger, en dan zien wie daar het eerst mee klaar was. Giselinus
zou de scheidsrechter zijn. Wat de inzet was, vertelt het verhaal niet.
Onderwijl had Dousa besloten de gedichten die hij tijdens en na zijn Parijse
tijd had geschreven, in boekvorm uit te geven. Gezien zijn vriendschap met
Giselinus lag het voor de hand, dat
Plantijn in Antwerpen het boek zou
drukken. Omdat er echter een paar
bijtende satyrische gedichten in stonden,
die ook een goede vriend van Plantijn
op de korrel namen, zag deze van de
uitgave af. Dousa reisde nu in 1569
zelf af naar Antwerpen, waar hij een
gezellige avond bij Plantijn beleefde,
die hem zes nieuwe bijdragen in zijn
vriendenboek opleverde, daaronder een
van de gastheer Plantijn en een van diens
collega- drukker, Willem Silvius, die nu
de uitgave van Dousa’s gedichten op
zich nam. Zowel Silvius als Plantijn zouden zich later in Leiden vestigen en er tot
universiteitsdrukker benoemd worden. Toen Plantijn na de val van Antwerpen
weer daarheen terugkeerde, droeg hij zijn Leidse vestiging over aan zijn
schoonzoon Raphelengius. Dit was het begin van de grote traditie van drukkers
en uitgevers die in de afgelopen eeuwen in Leiden werkzaam zijn geweest.
Weer terug in Noordwijk, ontving Dousa weldra weer een brief van Giselinus,
nu uit Leuven. Daar had hij, aldus de brief, een jonge student leren kennen, die
werkelijk een wereldwonder van geleerdheid was. Na het lezen van de brief
liet Dousa onmiddellijk zijn paard zadelen om zich spoorslags naar Leuven te
begeven. Hij kwam er net te laat aan om er Giselinus nog te zien, maar hij trof
er wel diens wereldwonder. De kennismaking stelde hem niet teleur. Alvorens
naar Holland terug te keren, legde hij de briljante student die maar twee jaar
jonger was dan hijzelf, zijn vriendenboek voor voor een bijdrage. De jonge
man heette Justus Lipsius. Zeven jaar later zou Dousa hem naar Leiden lokken
en hem daar een professoraat bezorgen. Dousa heeft sinsdien bij herhaling
verklaard dat hij op dit wapenfeit nog trotser was dan op zijn rol in het Leidse
beleg en ontzet. En dat niet zonder reden. Vanaf Lipsius’ komst naar Leiden
begon het aantal studenten aan de toen 3 jaar oude universiteit spectaculair te
stijgen. Een paar maanden geleden werd het grote grijze universiteitsgebouw
aan de Leidse Witte Singel, waar de Letterenfaculteit gevestigd is, dan ook
omgedoopt tot “het Lipsius”.
Dousa genoot in zijn Noordwijkse jaren van de rust van het dorp, dat hem
in staat stelde zich ongestoord aan de dichtkunst te wijden. Langzamerhand
echter kwam daarin verandering. Met een brief van 1 nov. 1570, de dag van
de verwoestende Allerheiligenvloed, stuurde hij zijn Brugse vriend Lernutius

een aantal gedichten toe, o.m. in samenhang met hun zo even vermelde
weddenschap. Maar in de begeleidende brief klaagde Dousa dat hij al twee
maanden lang nergens toe kwam vanwege de beslommeringen rond Alva’s
Tiende Penning, de te beslechten ruzies van zijn dorpelingen en het rumoer van
zijn huishouden. Het laatste hangt misschien samen met de voorbereidingen
op de komst van zijn eerste kind, dat op 16 januari 1571 ter wereld kwam.
Rond deze datum kreeg Dousa er ook een nieuwe bestuurlijke functie bij. De
hoogheemraden van Rijnland hadden hem op de voordracht gezet voor de
vervulling van een vacature in hun college, waarop een benoeming door de
stadhouder Bossu volgde. Kort daarop benoemde de hertog van Alva echter
een andere kandidaat voor dezelfde vacature. Daarop splitste het college zich
in een pro-Oranje- en een pro-Spaanse fractie. De laatste week weldra uit naar
Utrecht, maar bleef zijn werk voorlopig gewoon voortzetten. Aldus werd Dousa
geconfronteerd met de splijtzwam van de Tachtigjarige oorlog. Dat werd nog
eens onderstreept door de razzia’s die de Watergeuzen in deze maanden langs
de Hollandse kusten uitvoerden. Het waren, in Dousa’s eigen woorden, deze
zeerovers die hem ertoe dwongen, -ik citeer- “mijn vaderlijk erfgoed, mijn
geliefde koninkrijk Noordwijk, te verlaten”. Dousa spreekt in deze passage
van “de bende van Wibald”. Dat is ongetwijfeld het eskader van elf schepen
van de Geuzenkapitein Wybe Sjoerts, wiens manschappen op 24 mei 1571
Katwijk voor de tweede keer plunderden. Vermoedelijk is het dus rond deze
datum dat Dousa verhuisde naar Leiden, waar hij, aldus het gedicht, gastvrij
werd onthaald en zich twee jaar lang onbekommerd aan de poëzie wijdde.
Maar toen was het ook in Leiden met de rust gedaan.
Op 8 okt. 1573 begon bij Alkmaar de victorie, maar dat hield wel in dat een
gedeelte van de Spaanse troepen, die Alkmaar tevergeefs belegerd hadden,
langs de kust naar het zuiden afzakte en onder meer Noordwijk bezette. Andere
legeronderdelen begonnen aan het eerste beleg van Leiden. Het is niet bekend
wat de gevolgen daarvan zijn geweest voor Dousa’s gezin dat inmiddels drie
kinderen telde.
De geringe informatie over dit eerste beleg van Leiden steekt mager af tegen
de rijke documentatie betreffende het tweede beleg, dat, zoals gezegd, van
26 mei tot 3 oktober 1574 duurde. De rol van Dousa daarin is alom bekend.
Doordat de stadscommandant meteen bij het begin van het beleg sneuvelde,
droeg de magistraat van Leiden het militaire opper-commando over aan Dousa.
Toen op 6 sept. de commissaris van Willem van Oranje in Leiden  overleed,
kreeg Dousa weldra ook die functie toebedeeld. U weet dat hij ook in deze
allesbehalve poëtische functies een hoofdrol ging spelen, en dat hij behoorde tot
de felste tegenstanders van elk compromis en elke vorm van onderhandeling
met de Spaanse bevelhebber Valdés. Daarmee kwam hij zelfs in conflict met
de legendarische burgemeester Van der Werff die zich in de laatste weken wel
uitsprak voor onderhandelingen.
Na de goede afloop van het beleg bleef Dousa nog enige tijd prinselijk commissaris
van Leiden. Eind December 1574 schreef Willem van Oranje een brief aan de
Staten van Holland waarin hij voorstelde een universiteit op te richten, die in
Middelburg of Leiden gevestigd zou kunnen worden. Op 2 jan. 1575 werd de brief
in de Statenvergadering toegelicht en besproken. Na afloop verwittigde de alerte
gedeputeerde van Leiden onmiddellijk zijn stadsbestuur, met de suggestie om
snel te laten weten hoe voortreffelijk Leiden zo’n universiteit kon huisvesten. Op
3 januari besloten de Staten tot de oprichting van de universiteit en de vestiging
daarvan in Leiden. De Staten hebben bovendien - ik citeer ‑ “gecommitteert
den Heere van Noortwijck met Mrs. Cornelis Koninck ende Gerrit Hoogeveen,
..., omme sonder ophouden terstondt de vorderinge des voors. werck te
beginnen”. U hoort het, Dousa, hier simpelweg aangeduid met “den Heere
van Noortwijck”, wordt de voorzitter van de commissie van uitvoering van het
project. De commissie gaat voortvarend te werk, zodat na krap vijf weken, op 8
februari, de nieuwe universiteit geopend kan worden met een grootse optocht.



Deze was georganiseerd door de Leidse secretaris Jan van Hout, die tijdens
het beleg zeer nauw met Dousa bevriend was geraakt. Dousa zelf tekende
voor de Latijnse teksten die bij aankomst van de processie op de plaats
van bestemming, vooraan op het Rapenburg, werden uitgewisseld tussen
enerzijds de personificaties van de universiteit en haar faculteiten die in de
optocht meeliepen, en anderzijds de antieke goden Neptunus en Apollo en de
9 Muzen die op een boot in het Rapenburg hadden plaatsgenomen. Na deze
dialoog- “tussen wal en schip” ging de stoet het gebouw binnen om de eerste
en voorlopig ook laatste colleges aan te horen.
Nu begon het serieuze werk. Er moesten echte professoren gezocht worden en
potentiële studenten moesten erop geattendeerd worden dat er in Leiden een
universiteit bestond. Er moest, zouden wij tegenwoordig zeggen, een wervende
brochure komen. Ook hiervoor zorgde Dousa, met de medewerking van Jan
van Hout. Dousa had bij al zijn bezigheden tijdens en na het beleg nog tijd
gevonden voor de poëzie, of liever, hij begeleidde wat hij deed en zag, niet met
dagboekaantekeningen, maar met het maken van gedichten. Die gedichten nu
boden bij wijze van spreken de copy voor de brochure. Want Dousa’s tweede
gedichtenbundel, de Nova poemata, waaruit we eerder citeerden, is geen gewoon
boekje, maar heeft heeft iets weg van een brochure. Het verscheen onwaarschijnlijk
kort na het ontwrichtende beleg en de verrassend snelle wederopbouw met als
hoogtepunt de stichting van een universiteit. De titelpagina noemt geen uitgever,  
maar zegt dat het boek gedrukt werd in de nieuwe Leidse universiteit, ook al was
die op dat moment een lege huls, zonder professoren en zonder studenten. En,
heel modern, het noemt een sponsor. Dat was Jan van Hout. Als de auteur van
de gedichten noemt Dousa zichzelf nu, anders dan bij de Noordwijkse bundel
van 1569, Janus Duza Nordovix. Het boekje vond als brochure al snel zijn weg, ook
naar het  buitenland. Al in mei kwam vandaar een eerste reactie binnen.
Over Noordwijk wordt in de gedichten enkele keren gesproken, zij het alleen
terloops. Eén passage daarvan hebben wij al aangeroerd. Dat was de vermelding van
de Watergeuzen, de piraten, die Dousa gedwongen hadden zijn geliefde koninkrijk
Noordwijk te ontvluchten en uit te wijken naar Leiden. Een tweede vermelding
staat in een lang gedicht, waarin Dousa zich richt tot zijn medegecommitteerden
in de commissie van drie, Gerrit Hoogeveen en Cornelis Koninck. Het gedicht is
belangrijk voor Dousa’s visie op de te stichten universiteit. Hij zet haar vooral af
tegen zijn eigen vroegere alma mater, het ultra-katholieke Leuven. Daarbij komen
ook de rijkdommen der beide steden en hun omgeving ter sprake. In dat kader
vermeldt Dousa, wederom in liefdevolle bewoordingen –ik citeer in vertaling“het niet door eigen arbeid verkregen, maar door mijn vader en mijn voorvaderen
nagelaten Oude Noordwijk, mijn geliefde koninkrijk”. Ten bewijze van het belang
van zijn koninkrijk Noordwijk voor het nabije Leiden wijst Dousa o.m. op de
overvloed aan vis in de zee en aan konijnen in de duinen.
Na de intensieve jaren 1574-1575 bleef Dousa aan Leiden verbonden door zijn
ambt als hoogheemraad van Rijnland en als curator en later bibliothecaris der
universiteit. Deze kwam uiterst moeizaam op gang, totdat Dousa er in 1578 in
slaagde het al genoemde fenomeen Lipsius  voor zijn universteit te winnen.
Wanneer Lipsius na dertien jaar succesvol onderwijs en belangrijke
wetenschappelijke publicaties in 1591 Leiden verruilt voor Leuven, zal Dousa
weten te bewerkstelligen dat een nog beroemder Franse geleerde, die hij 25
jaar eerder in Parijs in zijn vriendenboek had laten schrijven, de door Lipsius
achtergelaten leegte komt opvullen. Dat was Josephus Justus Scaliger.
Tussendoor ging Dousa in 1584 en in 1585 voor de tweede en derde keer met een
gezantschap naar Engeland, en liet hij zich door curatoren en burgemeesters,
m.a.w. door zichzelf, benoemen tot bibliothecaris der universiteit en
geschiedschrijver van Holland. In 1591 werd hij lid van de Hoge Raad, zodat
hij naar Den Haag verhuisde, maar hij bleef curator der universiteit, en kwam
daarom regelmatig in Leiden terug. In 1599 kwam een geheel in versvorm
gegoten geschiedenis van Holland in de Middeleeuwen van de pers, twee jaar

10

later gevolgd door een proza-versie over het zelfde onderwerp. De beide werken
boden Dousa de gelegenheid nu en dan naar historische gebeurtenissen of
situaties te verwijzen, die met Noordwijk te maken hadden. In de poetische versie
staat meteen al na het begin een uitvoerige passage gewijd aan de marteldood
van de heilige Jeroen, prediker in Noordwijk. En even verderop spreekt hij, in
een discussie over de naamsvormen Nortga en Nortich, waarover ook Kloos zich
heeft gebogen, van Nordovicum meum, “mijn geliefde Noordwijk”. En ook hier
weer ontmoeten wij de vleiende titel Nordvicum, mea regna, “Noordwijk, mijn
dierbaar koninkrijk”. In de proza-versie van zijn geschiedwerk, die hij drie jaar
vóór zijn dood voltooide, heeft hij het bij voorkeur over de inwoners van zijn
heerlijkheid, Nordovices mei, mijn Noordwijkers. Dat “mijn’, in het Latijn mei,
drukt een diepe affectieve betrokkenheid uit, en we moeten de uitdrukking
dan ook verstaan als “mijn geliefde Noordwijkers”.
Het zijn dit soort kleine subtiele en vaak verscholen vermeldingen die iets
verraden van de band waarmee Dousa zich zijn leven lang met zijn heerlijkheid
verbonden voelde. Hij is er vanzelfsprekend steeds blijven terugkomen, eerst
vanuit Leiden, later vanuit Den Haag. Een van zijn jeugdige Leidse vereerders,
de dichter en latere hoogleraar Daniel Heinsius, zegt van zichzelf dat hij de
lieveling van Dousa was en dat deze, wanneer hij uit Den Haag naar Leiden
kwam, dikwijls   bij hem langs ging en hem ook vaak voor een paar dagen
meenam naar Noordwijk, om daar met ongelofelijk genoegen over literatuur
te praten. In 1602 gaf Heinsius ter ere van Dousa een herdersgedicht in antieke
trant uit. Het droeg de titel “Noordwijk, of Een ongelukkige liefde”, en het was
geënsceneerd in het Noordwijkse duinlandschap. De herderinnetjes waren twee
beeldschone Noordwijkse ... geitenhoedsters. Heinsius zette hiermee een trend,
die na Dousa’s dood nog jaren doorging. Martin Opitz, de belangrijkste Duitse
dichter van zijn tijd, die een poos in Leiden studeerde en het Nederlandse werk
van Heinsius in het Duits vertaalde, liet in zijn bucolische poëzie ook graag zijn
lammetjes dartelen in de Noordwijkse zandverstuivingen. Een andere Duitse
student, Vincentius Fabricius, trok zich terug in Noordwijk en wijdde aan zijn
verblijf zijn bucolisch gedicht Secessus Norvicensis, “Noordwijkse ermitage”.
Staat u mij toe dat ik er een paar regels in vertaling uit voorlees:
Mijn Noordwijk verzoent mij
met mijn trage studiezin,
Net als het geluid waarmee
de golven op de branding
breken.
Hier breng ik hele dagen door
langs de langgerekte kust,
Of ik zwerf met mijn lief
tussen de zandheuvels
In de duinen, of door de lieflijke
velden rond het dorp.
Je zou haast gaan denken
dat dit gunstige effect op
de studiezin van de Duitse
student de Leidse Stichting
Studenten Huisvesting enkele
jaren geleden op het idee bracht
om, bij extreme kamernood in
Leiden, pensions of hotels af te
huren in uw Noordwijk.
H e l e m a a l l y r i s c h w o rd t
Fabricius wanneer hij op zijn
zwerftochten terechtkomt  bij
het huis van de familie Van
Kranslegging bij het Dousa monument door burgemeester Groen.
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der Does en plotseling oog in oog staat met een schilderij van Dousa en zijn
kroostrijk gezin. De beschrijving herinnert ons onmiddellijk aan het prachtige
familiestuk, dat nu in de Leidse Lakenhal hangt. Ik lees er –met uw permissienog een stukje in vertaling uit voor:
Hier aanschouw ik in aanbidding de befaamde huisgoden,
De as en de overblijfselen, Noordwijk, van uw Dousa,
En ook zijn gelaat en zijn voltallige kinderschaar,
Weergegeven op het schilderstuk in de salon.
Dat was nu de Dousa, die zich bewust was van de kracht
Van zijn wapens, toen de Spanjaard voor Leidens muren lag.
Zo was zijn voorkomen, als hij zijn geliefden bezong.
Hoe vaak negeerde hij de rechtszaal, schoof zijn zorgen van tafel,
En bracht de elegante Muzen naar Noordwijk.
Hoe vaak huppelde de schone schare der groene dalnimfen,  
Vol verbazing door de velden achter de zanger Dousa aan?
Zelfs de zeegod Triton, zelfs de Hollandse zeemeerminnen
Doken vol verwondering op uit de hoge golven.
Dousa’s invloed op de eerste generaties Leidse studenten is heel groot geweest.
Die invloed werd nog versterkt doordat hij bij zijn bezoeken aan Leiden niet
aarzelde na afloop der besprekingen jonge bewonderaars van zijn poëzie mee te
nemen naar zijn buitenhuis in Noordwijk. Daardoor werd het dorp voor hen een
idyllisch en inspirerend oord der Muzen, zoals het dat 30 jaar eerder al geweest
was voor Giselinus en Lernutius. Ook na Dousa’s dood bleef Noordwijk nog lang
een pelgrimsoord voor Leidse studenten uit binnen- en buitenland. Daar immers
waarde nog altijd de dichterlijke geest van hun grote voorbeeld en animator. Dat
Dousa’s persoon en werk ook in de eenentwintigste eeuw nog interesse weten
te wekken en pelgrims naar Noordwijk weten te trekken, concludeer ik uit ons
aller aanwezigheid hier in deze kerk, onderdak van het enige monument dat
ooit exclusief ter nagedachtenis van Dousa werd opgericht
Noordwijk,11 november 2004.
(Publicatie van een aangepaste versie met bronverwijzingen in het Jaarboekje Leiden
en Omstreken is in voorbereiding]

Receptie na afloop van de lezing.
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Uit Leids Jaarboekje 1937, p. 61-64

De missive heeft betrekking op de tweede Engelse oorlog (16651667) die Johan Evertsen met de Engelsen uitvocht in de zeeslag
bij Lowestoft. Helaas verloor hij de slag en werd door het Brielse
grauw in het water gesmeten. Hij werd weliswaar gerehabiliteerd
mnaar moest daarna vooral op land dienen. Hij sneuvelde op 66jarige leeftijd in de Vierdaagse zeeslag waaraan hij weer mocht
deelnemen

Johan Evertsen.

In ‘t oudarchief der heerlijkheid Noortwijk bevindt zich een in gothische
letters geschreven brief (geen copie) van 11 May AO. 1665, met origineele
handteekeningen van Johan de Witt en Cornelis Witsen. Laatst genoemde
heer is vermoedelijk Witsen, die als gedeputeerde van Holland in het Nieuwe
Diep” voorkomt op bl. 243 van het werk: Robert Fruin, Brieven aan Johan de
Witt, 2e dl., uitg.
J. Muller, 1922.
   
De brief is gericht Aenden Eersaeme vrome Schoudt tot Noortwyck, en beslaat
4 folio bladzijden, waarvan de oorspronkelijke vouwen zich nog vertoonen,
met stempel in roode was. Baljuw en schout der heerlijkheid Noortwyck was
destijds Gerardt van Meyburgh.
De inhoud van den brief betreft de voorbereiding tot den zeeslag met de
Engelschen, die 13 Juny 1665 op de Noordzee plaats had.
De belangrijke missive luidt aldus:
Eersaeme, Vrome, goede Vrundt, Wij hebben, ingevolge vande authorisatie ende
de goede meyninge van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt,
ordre gestelt dat soo haest ‘s lants vloote vande reede vant Texel in Zee sal
steecken, bij Daegen alle de Corven aende Stengen gestelt, langs de Custen
sullen werden opgehaelt ende bij nacht de vuyren aengesteecken, Ende dat om
te dienen voor een teecken ofte zeyn aen ’s landts Vloote onder den Lt. Admirael
Johan Evertsen, die men tegens deselve tijdt vande Custe van Zeelant alhier
sal verwachten, ende gaerne saege dat nevens de Vloote uit het Texel tomende
te gelijck den Vijandt, sich alhier voor gaets onthoudende, machte aengrijpen.
Ende naedemael het oversulcx ten hoogsten nodigh is, dat alle het vuyren opde
vuyrboeten en andersints langs de Custe sorgvuldichlijck werde naergelaeten, tot
dat daer toe het zeyn van hier, dat is vanden Helder, van Huysduynen, ende soo
vervolgens sal werden gegeven, op dat andersints den voorn. Lt. Admirael Johan
Evertsen daer door niet en werde misleyt, soo versoecken ende vermaenen
wij U: L: mitsdesen, onder de Jurisdictie U: L: aenbevolen soodaenigen precisen
ordre te willen stellen, ende die exacte voorsieninge te doen, dat het aensteecken
van alle vuyren aldaer moge werden naergelaeten, ter tijden ende wijlen toe
het zeyn van deser zijde gegeven, ende dienvolgende bij daegen de Corven
opgehaelt, mitsgaders bij nachte de vuyren aengesteecken sullen worden, als
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wanneer het oock dienstigh sal wesen dat d’ordinaris vuyren op de vuyrboeten
almede werden opgesteecken, ‘t welck wij dienvolgende verwachten dat U :
L: insgelijcks sal besorgen.
Ten anderen soo is den Staet daer aen ten hoogsten gelegen, dat wij alhier
mogen weten, ende op het spoedichste kennisse ontfangen, of de Vloote onder
den voorn. Lt. Admirael Johan Evertsen voor de Cust is, ende herwaerts comt
te naederen, Weshalven wij U : L: oock versoecken ende vermanen, soo door
Visschers in Zee, ais door andere personen geduyrichijck het ooge te doen
houden, off langs de Custe eenige Schepen VN oorloge passeren, wat vlaggen
die voeren, wat wimpels laeten waeyen, ende van wat masten ofte stengen,
ende eenige soodaenige Schepen int oogh krijgende, die wel perfectelyck te
doen recognosceren, ende ons doorde alderspoedichste maniere, die t’doenlyck
wesen sal, daer van advertentie te geven, met speciale uytdruckinge, eerstelyck
vande daghe, uyre ende plaetse, daer sij gesien sullen wesen.
Ten tweede vanden tours die sij sullen hebben gehouden.
Ten derde wat couleur van vlaggen sij hebben gevoert, voornamentlyk vande
groote mast,
Ten vierden off sij eenige wimpels hebben laeten waeyen, ende van wat
Stenge,
Ten vijffden in wat getal1 van zeylen sij sullen wesen gesien.
Wij sullen aende persoon off personen, die ons daervan goede kondtschap sal
brengen tot eene vereeringe geven een Somme van vijff en twintigh Carolus
guldens, off oock wel meerder naerden dienst ende de nutticheyt, die ‘t gemene
landt daer van sal comen te tcecken, ende dat behalven de reys ende teercosten,
die wij daer en boven nogh aen hem ofte aen haer sullen rembourseren.
Ende opdat de voors. Zeynen uit oorsaecke ende met insichte als boven bij
Daege ofte bij nachte gedaen wordende, de goede Ingesetenen buyten reden
niet en comen te allarmeren, soo versoecken ende vermaenen wij U: L: mede tot
vergoedinge vandien, de Ingesetenen in U: L: district, behoorlyk ende tydelyck
te preadverteren, dat alsnu door het ophaelen van de Corven bij Daege, ende
het vuyren bij nachte geen allarm beduyt sal worden tot naerder ordre.
Waermede U: L: in Godes H: bescherminge bevelende, sullen wij dese
afbreecken, ende t’ sijner tijdt t’ effect van U: L: sorchvuldicheyt in desen
verwachten.
Geschreven int Jacht van Hollandt leggende int nieuwe Diep omtrent den
Helder, den llen May 1665.
U : L: goede Vrunden,
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C. WITSEN. JOHAN DE WITT.

Zo nu en dan tref je bij particulieren of in musea schilderijen aan, die bij
nadere beschouwing een deel van Noordwijk laten zien. Soms zie je het direct,
zeker wanneer de voorstelling ook nog heden ten dage goed
herkenbaar is. In andere gevallen moet je goed kijken of het inderdaad om
Noordwijk gaat en of er voldoende details te vinden zijn die een goede
herkenning mogelijk maken.
Zo kwam ik onlangs een schilderij tegen, dat aan de linkerzijde een steile
duinhelling weergeeft. De lichte kleur van de helling geeft aan, dat het om
een zandafgraving gaat. Dat deze afbeelding in de omgeving van Noordwijk
thuishoort is af te leiden uit de vage contouren van twee kerken aan de
rechterzijde. Maar er zijn nog meer feiten, die de herkomst van deze
afbeelding bevestigen. Zo werd in de twintiger jaren toestemming verleend
om de binnenzijde van de huidige Coepelduinen af te graven met als doel de
winning van zand voor uitbreidingsplannen en het scheppen van nieuwe landen tuinbouwgrond. Tegen het einde van de dertiger jaren werd deze
zandwinning stopgezet na scherpe protesten van de Nederlandse Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten. Men zag toen al in, dat met hier bezig
was met het vernietigen van een uniek stuk duingebied, dat nog heden
bekend staat om zijn unieke plantengroei, paddestoelen, insecten enzovoort.
Verder had ik foto’s in bezit, die dezelfde situatie laten zien, maar dan meer
gedetailleerd.      
Op het schilderij is de graafmachine nog te herkennen, hetgeen doet vermoeden,
dat dit schilderij geschilderd moet zijn in het begin van de dertiger jaren. De
schilder heeft gestaan aan de
oostzijde van de Coepelduinen ten
zuiden van Noordwijk, ongeveer
ter hoogte van de huidige Willem
van den Berghstichting. Van
daaruit kon je vroeger zeker nog
de beide kerken van Noordwijk
Binnen in de verte zien. Nu is dat
niet meer mogelijk, omdat aan
de onderzijde tal van bomen zijn
geplant. Wie heeft dit schilderij
geschilderd?
Blijkens de handtekening gaat
het hier om Lucas Verkoren, een
van de leden van de zg. Leidse
School, die leefde van 1888 tot
1955. Lucas Verkoren was o.a. Lucas Verkoren; Afgraving bij de Coepelduinen
directeur van de distilleerderij
“Hartevelt en Zoon”. Hij was eigenlijk amateur, maar wist zich tot een
professioneel niveau op te werken. Andere leden van de Leidse School, zoals
Van Driesten, Van der Nat, Van der Windt en Rosemeier waren grotendeels
van de opbrengst van hun schilderijen afhankelijk en hebben veel meer werk
voortgebracht.
Voor Lucas Verkoren gold dit niet en hij kon het voor wat betreft het schilderwerk
wat rustiger aan doen. Het oeuvre, dat Verkoren naliet was niet omvangrijk,
naar schatting 75 schilderijen en enkele tientallen tekeningen, litho’s, etsen
en houtsneden. Rest nog te vermelden, dat Verkoren jarenlang voorzitter is
geweest van de Leidse kunstenaarsvereniging “Ars Aemula Natureae” en in
deze functie veel voor de Leidse amateurs en kunstenaars heeft betekend.

Kees Verweij
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Detail van een foto van de afgravingen aan het Coepelduin. De graafmachine en de
rails zijn hierop duidelijker dan op het schilderij tezien.

U zult misschien al gemerkt hebben, dat ter hoogte van het parkeerterrein bij
de R K Kerk St. Jeroen een vrij grote Linde is omgezaagd. Deze Linde was
aan een kant al behoorlijk gehavend en vertoonde scheuren. Niet
ondenkbaar is, dat deze boom op een gegeven moment zou kunnen breken
of omvallen.
De°gemeente Noordwijk, bij monde van de heer Hoek, heeft ons keurig van
deze noodkap op de hoogte gesteld en heeft ons verzekerd, dat vervanging
van de Linde, zodra dit mogelijk is, zal plaatsvinden.

16

