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Voorspoedig 2012 dank voor de
samenwerking afgelopen jaar.

Seniorjuristen, Supervisor, taxateurs
en secretaresses

Ondanks de economische stagnatie op het wereldtoneel wordt er binnen gemeenten

• Jet

zeer hard gewerkt. We merken dat met onze medewerkers iedere dag. De ruimte wordt

• Mark

nog steeds nauwkeurig geordend en het juridisch planologisch kader wordt met de

• Erik

grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgelegd in bestemmingsplannen en structuurvisies.

• Ferdy
• Jolanda

Onze Stichting heeft afgelopen jaar 2012 met 80 Nederlandse gemeenten

• Bart

samengewerkt op het gebied van de planologie en schadevergoedingen. De

• Hans

medewerkers hebben de samenwerking met u als zeer plezierig ervaren (risicoanalyses,

• Nelleke

planschaderapporten, contra-expertises, procedures Raad van State,

• Eric

nadeelcompensaties, seminars Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplannen)

• Frank

We wensen u en uw organisatie een voorspoedig 2012 en hopen de prettige
samenwerking in het nieuwe jaar 2012 voort te zetten.

• Simone
• Jaap
• Bea
• Meike
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JOHAN VAN OLDEN BARNEVELTLEZING 5 MAART 2012 OM 16.00 NIEUWSPOORT DEN HAAG

50 jaar Nieuwspoort en Johan van Oldenbarneveltlezing 5 maart 2012 16.00

Op 5 maart 2012 bestaat Nieuwspoort 50 jaar. Dit wordt gevierd met diverse lezingen en een gala. In dit kader heeft
Nieuwspoort gevraagd aan de Johan van Oldenbarneveltstichting om op 5 maart 2012 een Johan van Oldenbarneveltlezing
te organiseren in Den Haag. Deze lezing zal ieder jaar worden gehouden vanaf 2012.
De lezing uitgesproken door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen onder meer de schrijver van de
biografie van JVO.
Het thema zal zijn de huidige internationale verhoudingen waarin Nederland zich bevindt geplaatst in het licht de
staatsrechtelijke risico’s in de tijd van JVO. Als casus kan de slag bij Nieuwpoort worden genomen en alle staatsrechtelijke,
militaire en juridische risico’s die JVO nam in die tijd.
Na de moord op Willem van Oranje in 1584 ontstond een machtsvacuüm. Voor de opstand tegen Spanje werd de stadhouder
aangesteld door het Habsburgse Huis, maar na de opstand lag die verantwoordelijkheid bij de gewesten van de lage landen.
De oudste zoon van Willem van Oranje, Philips Willem, zat gevangen in Spanje, en was daarom niet beschikbaar voor die
functie. De 16-jarige Maurits was de tweede zoon van Willem van Oranje. Van Oldenbarnevelt was een van degenen die
pleitte voor een overdracht van de functie van stadhouder aan Maurits. Johan van Oldenbarnevelt was intussen door zijn
werk in verschillende Statencommissies een belangrijke persoon geworden binnen het landsbestuur. In 1586 werd Van
Oldenbarnevelt landsadvocaat en raadspensionaris van de Staten van Holland.

JVO: VADER DES VADERLANDS :Van Oldenbarnevelt stond bekend om zijn kennis van zaken en om het feit dat hij nooit iets uit handen gaf.
In feite werd hij voor de jonge Maurits plaatsvervangend politiek leider. Maurits was bovendien meer geïnteresseerd in het leger; hij ging de
militaire zaken afhandelen. Als landsadvocaat was hij in staat om de Nederlanden onafhankelijk van Engeland te maken. Engeland had namelijk in
1585 de uitnodiging om het gezag over de Nederlanden te aanvaarden geweigerd, maar zond wel de graaf van Leicester met een troepenmacht
van 6000 man als steun tegen de Spanjaarden. Leicesters streven naar een machtig centraal landsbestuur in Utrecht stond de gewesten echter niet
aan. Na het verraad van Stanley en York wist Van Oldenbarnevelt er voor te zorgen dat Leicester in 1587 het land verliet. In de Justificatie of
Deductie werd vastgelegd dat de politieke macht voortaan bij de Staten-Generaal kwam te liggen. In feite werd daarmee besloten dat de
Nederlanden voortaan onafhankelijk van buitenlandse vorsten zouden zijn.
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