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uw SfRAATNAAM VERKLAARD 

Noot: In deze rubriek worden alleen die straatnamen behandeld, die op een of andere 

manier samenhangen met de geschiedenis van Oegstgeest. 

DUIVENVOORDESTRAAT 

Genoemd naar Hubertus Duivenvoorde, 

wethouder van Oegstgeest van 

1877-1896. 

Op 21 januari 1817 te Noordwijk geboren, 

vestigde Huibert Duivenvoorde zich als 

landbouwer in Oegstgeest. In 1667 werd 

hij verkozen tot lid van de Gemeenteraad, 

en dat herhaalde zich elke zes jaar tot en 

met 1891. Ook bi j de tussentijdse verkie

zing van 1896, nodig geworden in ver

band mei de grenswijziging van de ge

meente per 1 september van dat jaar, 

werd hij weer herkozen en op 1 septem

ber als raad slid beëdigd. 

In 1877 werd hij wethouder, en ook in 

deze functie werd hij keer op keer (1881, 

1887, 1893) herkozen. Maar bij de ver

kiezing van wethouders door de nieuwe 

raad in 1896 viel hij uit de boot. Daarop 

bedankte hij voor het zojuist aanvaarde 

raadslidmaatschap. In de raadsvergade

ring van 22 september 1896, waarin hij

zelf niet aanwezig was, werd zijn des

betreffende 'missive' voor kennisgeving 

aangenomen, zonder dat nog woorden 

aan zijn lange loopbaan werden gewijd. 

De langste tijd van zi jn wethouderschap 

vond Duivenvoorde de heer H.D. Terwee 

als burgemeester naast zich, vanaf 1895 

de heer J.M. de Kempenaer. Naast 

Duivenvoorde waren achtereenvolgens in 

deze periode als wethouder werkzaam de 

heren D.M. van der Hoef, J.J. van 

Hoeken en E. Groen. 

De belangri jkste besluiten en ontwikke

lingen waarbi j Duivenvoorde als 

wethouder was betrokken, waren: 

- de bouw van twee gemeentescholen, 

één in de Leidsche buurt voor 
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200 leerlingen (waarin thans de 

sportschool is gevestigd) en één in de 

Morsch voor 100 leerlingen (de laatste 

annex onder-wi jzerswoning), in 1879. 

- herbestemming van de oude school in 

de Leidsche buurt, gelegen in de 

Schoolstraat (thans terrein Van den 

Ameele), tot Ziekenhuis en woning van de 

veldwachter in 1880. (Dit Ziekenhuis is 

nooit gebruikt maar werd steeds be

schikbaar gehouden voor isolatie

verpleging van eventuele lijders aan 

besmettelijke ziekten.) 

- het verlenen van concessie voor de 

aanleg van een tramlijn (Leiden-Katwijk) 

over Oegstgeester grondgebied, in 1880. 

- de invoering van (kosteloze) koepok

inenting, eveneens in 1880. 

- de verharding van de Hofdijk (nog 

simpelweg met een k gespeld) in 1883. 

- de verharding van de Valkenburgerweg 

tot een grindweg, eveneens in 1883, 

waardoor de hele route van Rijnsburg 

naar het Haagsche Schouw via 

Valkenburgerweg-Morschweg (thans 

Rhijnhofweg) nu met rijtuigen te berijden 

was. 

- de voorziening van de Morsch met duin

waterleiding in 1884, nadat gebleken was 

dat de in 1883 geslagen Norton-pomp op 

zijn best brak water leverde. 

- de aanstelling van een brandweer

kommandant tegen een vaste jaarwedde 

(1884). 

- de aanleg van het Terweepark (1887) en 

de ontwikkeling van de Morschsingel 

(1888), de Aloêlaan (zich thans bevin

dende in de Leidse wijk Maredijk) en de 

Marendijkscheweg (1889) en de bestra

ting van de Morschweg (1887-1891). 

- riolering van de Leidsche buurt (1892). 



- benoeming van een afzonderlijke ge

meentesecretaris (1892); voordien was dit 

steeds een nevenfunctie van de burge

meester geweest. 

- aanschaf van een brandkluis voor de 
gemeentesecretarie (1892). 

- instelling van de functie van opzichter 

van Gemeentewerken (1893); deze op' 

zichter wordt tevens belast met het 

commando van de brandweer. 

- de aansluiting van het Raadhuis op het 

telefoonnet! (1894). (De telefoonlijn langs 

de Leytweg [nu geheten Wyttenbach

weg], waaraan het Raadhuis destijds was 

gevestigd, dateert al van 1883. Later zou 

in de gemeentesecretarie het rijkstele

foonkantoor worden gevestigd, en werd 

de gemeente-secretaris tevens rijks

telefoonkantoor-houder.) 

- de annexatie van een deel van 

Oegstgeest door Leiden, ondanks verzet 
van het College van B en W, waarbij 

VAN WOONHUIS TOT •.•.• 

Oegstgeest in heden en vcrleden 

Aflevering 8 

Deze aflevering verschilt daarin van de 
voorgaande dat dit keer slechts één pand 

- in plaats van de gebruikelijke twee -

besproken zal worden. Huize 'Curium' 

heeft een rijkere geschiedenis dan de tot 

nu behandelde panden en de afbraak 

ervan heeft een cruciale rol gespeeld bij 

de oprichting van de Vereniging Oud 

Oegstgeest. Twee redenen om dit huis 

wat extra aandacht te schenken. 

Omstreeks 1860 werd door Gerrit 
Christiaan van der Hoef (1799-1870) aan 

de Rhijngeesterstraatweg, tegenover de 

Oegstgeest zo'n 40 % van zijn bevolking 

verliest en de helft van zijn woningen. 

Van de kapitaalkrachtigen (de kiesge

rechtigden) raakte Oegstgeest de helft 

aan Leiden kwijt, wat voor de financiële 

positie van de gemeente natuurlijk funest 

was. De ambtenaar ter secretarie (de 

enige naast de gemeentesecretaris en 

ontvanger !) en de 'aschman' moesten 

worden ontslagen; voor de laatste werd 

gelukkig wel een soort wachtgeldregeling 

opgesteld. Eén brandspuit, vijf brand

kranen en de nodige gaslantaarns wer

den aan Leiden overgedragen. 

Het was, zoals we zagen, deze annexatie 

die indirect ook aan het veeljarige 

wethouderschap van Huibert Duiven

voorde een eind maakte. 

G. Schwencke 

plaats waar nu de St. Willibrordus-kerk 

staat, een bijzonder aantrekkelijk huis 

gebouwd. Het huis bestond uit een 

begane grond met daarboven een schuin 

toelopende verdieping onder een kruis

dak. De plattegrond was bijna vierkant 

met aan de rechter zijgevel een serre. De 

voorgevel was symmetrisch en zeer 

decoratief. Aan weerszijden van de 

hoofdingang bevonden zich twee fraai 

omlijste vensters. Boven de enigszins 

terugwijkende hoofdingang was een 

overhangend balkon dat zowel de enlree 

als het belangrijkste Slaapvertrek 

markeerde. (zie afb. 1) 
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Afb. 1: Hu i ze ' Curium ' rond 1900 , voordat e r een ve rdieping werd opgebouwd. 

Binnen was met name de hall mooi af

gewerkt: een marmeren vloer en lambri

zering en aardig stucwerk tegen het 

plafond en boven de deuropeningen. Het 

huis was voorzien van een grote bosluin 

met seringen, rhododendrons en een 

vijver. 

Hoewel toen ar sprake was van een druk 

punt (de weg Den Haag-Oegstgeest

Haarlem, met tevens een afbuiging naar 

Leiden en in de nabije omgeving de weg 

naar Rijnsburg / Katwi jk) was de omgeving 

landelijk. Waar nu de Oranjelaan loopt 

was het zogenaamde 'melkpad' voor boe

ren van de 'Achterweg' (nu Wyttenbach

weg en Terweeweg) die elders vee 

hadden grazen. 

G.C. van der Hoef was volgens hel be

volkingsregister koopman en gehuwd met 

de uit Rotterdam afkomstige Catharina 

Maria Schaay. In 1834 werd Van der Hoef 

in de Oegstgeester gemeenteraad ge

kozen. Twee-en-twintig jaar later (!) in 

1856 volgt hi j Jtv. mr. A.F. Gevers op als 

wethouder. Tot zijn overlijden in 1870 

vormt hij samen met H.O. Terwee en 

J. Ponsa het college van B. & W. 

Kleinzoon Gerrit Christiaan van der Hoef 

(+ Oegstgeest 1852) bewoonde later met 
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zijn echtgenote Maria Augusta Bernardina 

Josepha Verweyde (+ Hoorn 1853) het 

huis. 

G.C. van der Hoef jr. was directeur van 

de Zuid-Hollandsche Bloembollenmaat

schappij. In Oegstgeest hadden vele wei

landen inmiddels plaatsgemaakt voor 

bloembollenvelden. In de buurt van het 

kerkje aan de Willem de Zwijgerlaan 

stond een bollenschuur die aan de familie 

Van der Hoef toebehoorde. Op de plaats 

waar nu de ing3ng van de Nassaulaan is 

stond destijds het huis van de koetsier 

van de Van der Hoefs. Dit huis wE!(d in 

1922 afgebroken toen men met de aanleg 

van de Nassaulaan begon. 

Omstreeks de eeuwwissseling wE!(d het 

huis. dat in dit artikel voor het voetlicht 

wordt gehaald. grondig en zeer vakkun

dig verbouwd. Het dak wE!(d opgeviizeld 

teneinde de eerste verdieping te vergro

ten. Het grondplan bleef ongewijzigd. 

evenals het balkon en de toogvormige 

vensters van de aangrenzende slaap

kamer. Aan weerszijden hiervan wElfden 

echter twee ramen toegevoegd, waardoor 

de symmetrie van de voorgevel bleef 

gehandhaafd. De ramen waren identiek 

aan die van de begane grond. De pilas-



ters die de hoeken van de voorgevel op 

de begane grond sierden werden Vet'

lengd naar de nieuwe daklijn. De eenheid 

van het oorspronkelijke ontwerp bleef 

zodoende bewaard. (afb. 2) 

In 1909 wordt het huis door de familie 

Van det' Hoef verhuurd aan W.J.J.C. 

(Willem Johan Jacob Cornelis) Bijleveld 

(. Haarlem 1878 - :1 Oegstgeest 1952). 

Omdat er twee naamgenoten in 

Oegstgeest woonden - geen familie -

vroeg Bijleveld toestemming aan de 

eigenaren dit huis een naam te mogen 

geven. De toestemming wordt verleend 

en Bijleveld doopte het huis ·Curium'. 

Hij koos voor deze naam omdat in vroe

ger jaren op ongeveer dezelfde plaats 

een koepeltfe stond van Cornelius 

Ludovicus baron van Wijkerslooth, heer 

van Schalkwijk en Weerdestein, die 

tevens bisschop van Curium was. Van 

Wijkerslooth, tol priester gewijd in 1811 , 

was van 1816 tot 1833 hoogleraar in de 

theologie aan het Groot Seminarie van 

Warmond. Op 7 februari 1832 benoemde 

Paus Gregorius XVI hem tot bisschop van 

Curium i.p.i. (in partibus infidelium '" in 

het gebied der ongelovigen). De bis

schoppelijke hiërarchie was in Nederland 

nog niet hersteld, zodat er geen bisdom

men waren. De Paus kon een Nederland

se priester alleen benoemen tot bisschop 

van een buitenlandse plaats, waar de R.K. 

kerk haar invloed had verloren. Zo werd 

Van Wijkerslooth bisschop van Curium, 

een plaats op het Griekse eiland Cyprus. 

Pas anderhalf jaar na zijn benoeming 

kreeg Van Wijkerslooth bij Koninklijk 

Besluit toestemming om tot bisschop te 

worden gewijd. De wijding vond plaats op 

15 september 1833 in de Dom te Munster 

(Duitsland); hij werd hiermee de eerste 

bisschop in Nederland. 

In 1834 kocht Van Wijkerslooth het bui

tengoed 'Duinzigt' en liet hierop een 

landhuis bouwen dat in de volksmond 
'het witte paleisje' werd genoemd. In het 

bos van Wijkerslooth zijn nu nog sporen 

Afb. 2 : De eenheid van het oorspronkelijk ontwerp 

b leef bewa ard. 

te vinden van het in in 1922 afgebroken 

huis. 

Van Wijkerslooth kreeg toestemming van 

G.C. van der HoeI, toen al eigenaar van 

het aangrenzende nog onbebouwde ge

bied, een koepeltje te laten bouwen. Het 

koepeltje was net als het landhuis wit en 

had een rieten dak; het lag aan de weg 

en Van Wijkerslooth mocht van hieruit 

graag naar het passerende verkeer kijken. 

Bijlevel d was werkzaam op het 

gemeente-archief van Leiden en had der

halve affiniteit met de plaatselijke historie. 

Door het huis de naam 'Curium' te geven 

bracht hij een hommage aan de man die 

zo veel voor Oegstgeest heeft betekend. 

Bijleveld huwde in 1906 met Adriana 

Catharina de Kempenaer (. Rotterdam 

1886 - :1 Oegstgeest 1961), 

burgemeestersdochter (haar vader was, 

na burgemeester te zijn geweest van 

Voorschoten, in 1895 benoemd tot 

burgemeester van Oegstgeest). 

Ter gelegenheid van het huwelijk werd 

een penning geslagen. 

Uit dit huwelijk werden zes kinderen 

geboren. Na drie jaar in Voorschoten te 

hebben gewoond betrok Bijleveld in 1909 

met zijn gezin 'Curium'. Bijleveld was een 

actieve man; hij was onder andere redac

teur van het Nederland's Adelsboek, een 

van de oprichters van Oud-Leiden en van 
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1903-1930 secretaris van de redactie van 

het Leids Jaarboekje. Toen hij in 1912 

werd benoemd lot adjunct-archivaris van 

Leiden werd hij geachl in die plaats Ie 

gaan wonen. In november 1913 verhuisde 

het gezin Bijleveld naar de Oegstgeester

laan, de tegenwoordige Boerhaavelaan. 

De naam 'Curium' is door de opvolgende 

bewoners gehandhaafd. 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd 

het huis bewoond door de familie 

Rollandet. Het gezinshoofd Philiberl 
François overleed in december 1914; zijn 

weduwe Helena Margaretha Wichers 

(- Alkmaar 1856) bleef met haar vier 

kinderen in huize 'Curium' wonen. In 

februari 1918 werd door de gemeente 

een inventaris gemaakt van het aantal 

hoge bomen in Oegstgeest. Deze werden 

gevorderd voor het maken van scheeps

masten en dergelijke. In de tuin van 

'Curium' kwamen twee platanen hiervoor 

in aanmerking. 

Toen mevrouw RoUandet 'Curium' verliet 

kwam het huis in het bezit van de familie 

Van Rijckevorsel. Hermanus Josephus 

Maria Hubertus van Rijckevorset 

(- 's-Hertogenbosch 1858 - ± Oegstgeest 

1949). De familie woonde eerst in Vught, 

waar men hel huis 'Leeuwenstein' had la

ten bouwen. 'Leeuwenstein' werd in 1937 

verbouwd tot gemeentehuis, welke functie 

het tot op de dag van vandaag heeft be

houden. In 1915 verhuisde het echtpaar 

mei hun vier kinderen naar Oegstgeest 

en woonde enige jaren in de Prins 

Hendriklaan 17 - toen 't Hofke' geheten -

voordat ze in de gelegenheid werden 

gesteld 'Curium' te kopen. Hel verkeer 

was in de loop der jaren toegenomen en 

de tram liep pal langs de ijzeren om

heining. (afb . 3) 

De tuin was echter nog steeds royaal en 

werd vanwege de weelderige rhododen

drons door de familie wel het 

Wienerwaid' genoemd. In 1928 is de 

serre aan de rechterzijkant vernieuwd. 

Gedurende de zomermaanden werd 
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hoofdzakelijk daar geleefd. In 1933 

trouwde dochter Regina Maria Laurentie 

Huberta vanuit 'Curium' met René 

Dahmen. Het jonge echtpaar vertrok naar 

Breda maar bleef de vakanties in 

Oegstgeest in huize 'Curium' door

brengen. 

Als gevolg van de woningnood na de 

Tweede Wereldoorlog kreeg de toen 

alleen met haar gezelschapsdame 

mejuffrouw Santpoort wonende mevrouw 

Van Rijckevorsel inwoning. Van 1945 tol 

eind 1948 bewoonde Dick van Beek met 

zijn echtgenote een deel van 'Curium'. 

Dick van Beek werkte na de Tweede 

Wereldoorlog aanvankelijk als telegrafisl 

bij de KLM, later werd hij beroepsofficier 

in Den Haag. De twee oudste kinderen 

van het echtpaar Van Beek zijn in 

'Curium' geboren. Korte tijd nadat de 

familie Van Beek naar de Maurilslaan 2 

verhuisde overleed mevrouw Van 

RijckevorseL Hiermee kwam een einde 

aan de particuliere bewoning van huize 

'Curium'. 

In eersle instantie is er sprake van 

geweest dal 'Curium' aan de Rooms

Katholieke Parochie zou worden ver

kocht, teneinde er een Zusterhuis in 

onder Ie brengen. Uiteindelijk heeft het 

huis een geheel andere bestemming ge

kregen. De nieuwe eigenaar was Dick 

Arnold van Krevelen (. Lichtenvoorde 

1909 - ± Den Haag 1979). Van Krevelen 

studeerde medicijnen aan de Universi

teiten van Utrecht, Wenen en Leiden. Hi j 

specialiseerde zich in de kinder

psychiatrie bij prof. dr. E.A.D.E. Carp en 

in de neurologie bij prof. dr. W.G. $illevis. 

In 1946 promoveerde hij bij Carp in 

Leiden. Na de Tweede Wereldoorlog be

gon Van Krevelen een psychiatrische 

praktijk in Den Haag en was hij korte tijd 

waarnemend hoofd van de Sectie Geeste

lijke Gezondheid van de Militair Genees

kundige Dienst. Van 1953 tot 1955 was hij 

hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst 

in Rotterdam. In 1950 werd dr. Van 



Afb, 3: Oe tram liep pal langs de ijzeren omheining, 

Krevelen privaat docent aan de Universi

teit van Leiden en in 1956 tot lector 

kinderpsychiatrie benoemd, In zijn 

praktijk in Den Haag werden de kinderen 

poliklinisch behandeld, Later heeft Van 

Krevelen een stichting in het leven 

geroepen om de kinderen ook te kunnen 

opnemen. Voordat de kliniek in huize 

'Curium' was gevestigd is zij enige tijd 

ondergebracht geweest in het ernaast 

gelegen pand aan de Oranjelaan. Huize 

'Curium' werd in 1954 ingrijpend ver

bouwd. De begane grond werd aan de 

achterzijde flink vergroot, waardoor de 

totale oppervlakte nagenoeg werd 

verdubbeld. Het vooraanzicht van het 

huis bleef onveranderd. 

Voor het instituut werd de naam 'paedo

logische kliniek Curium' gekozen. In die 

ti jd dacht men dat het woord 'kinder

psychiatrisch' met de connotatie 'gekke 

kinderen' veel mensen zou kunnen af

schrikken. 'Curium' was van het begin af 

aan bedoeld als een kliniek voor resi

dentiële behandeling van kinderen met 

psychiatrische problematiek. De staf van 
'Curium' bestond in het begin uit een 

geneesheer-directeur (Van Krevelen), een 

adjunct-directrice en een of twee assi

stenten in opleiding, verder groepsleid

sters en huishoudelijk personeel. AI vrij 

spoedig werden er een psycholoog en 
een maatschappelijk werkster aangesteld. 

Er was aanvankelijk ruimte voor 24 kin

deren. Zij waren in drie groepen onder

gebracht die in beginsel naar leeftijd 

waren ingedeeld: een peuter- en kleu

tergroep, een groep van kinderen in de 

lagere school-leeftijd en een groep van 

kinderen in de puberteit. De kleinste 

kinderen brachten hun dagen in de serre 

door, terwijl voor de grotere kinderen 

zorgvuldig scholen in de omgeving wer

den uitgezocht. Een kleine groep kin

deren, voor wie geen passende school 

werd gevonden, kreeg in een geïmpro-
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viseerde ruimte les van een daartoe 

speciaal aangetrokken leerkracht. Om 

een goede integratie van het onderwijs 

met de behandeling te bevorderen vond 

Van Krevelen het uiteindelijk nodig dat er 

een eigen school zou komen. Deze kwam 

omstreeks 1966 tot stand en werd onder

gebracht in een daartoe gehuurd pand 

aan de Geversstraat. In dit pand (thans 

'Drieluik') kreeg tevens de staf van de 

kliniek grotendeels onderdak. De school 
werd ook door leertingen van buiten 

'Curium' bezocht. De school werd als de 

prof. dr. Leo Kannerschool in 1969 door 

Kanner zelf officieel geopend tijdens een 

bezoek dat hij aan 'Curium' bracht. De 

school was eerst aan de kliniek 

verbonden, maar werd later zelfstandig. 

Belangrijk voor 'Curium' is Van Krevelen's 

initiatief geweest om een creatief thera

peut aan de kliniek te verbinden. Begin 

jaren zestig werd de heer Van der Sman 

in deze functie aangesteld. In de jaren die 

volgden bracht deze een bloeiende afde

ling tot stand, waarin een breed repertoire 

aan creatieve middelen werd toegepast. 

Daartoe behoorde onder andere de mu

ziektherapie, Ook de vrijetijdsbesteding 

van de kinderen werd krachtig bevorderd. 

Op de zolder van 'Curium' was door de 

kinderen een museum ingericht met zeil

gemaakte dingen. Dit museum was ook 

toegankelijk voor 'buitenstaanders'. De 

grote tuin rondom het huis was eveneens 

belangrijk voor de kinderen. Zij konden 

hier heertijk spelen en zorgen voor de in 

hokken ondergebrachte dieren zoals ko

nijntjes. Binnenshuis bleef men echter 

woekeren met de ruimte. Na de eerste 

verbouwing in 1954 volgde in 1961 nog 

een kleine uitbreiding aan de achterzijde. 

In 1972 nam Van Krevelen ontslag als 

geneesheer-directeur van 'Curium'. Hij 

had toen reeds het initiatief genomen en 

de eerste ontwerpen gemaakt voor een 

nieuw onderkomen voor de kliniek. In 

april 1978 werd het nieuwe centrum voor 

kinder- en jeugdpsychiatrie aan de 

Endegeesterstraatweg in zijn aanwezig

heid door Koningin Juliana officieel 
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geopend. Hoewel deze locatie geen his

torische banden heeft met Van 

Wijkerslooth draagt het instituut nog 

steeds de naam 'Curium'. 

Van Krevelen aanvaardde na zijn afscheid 

van 'Curium' een functie als hoofd van de 

Jeugdpsychiatrische Dienst in Haarlem. 

Vanwege zijn slechte gezondheid moest 

hij deze functie na korte tijd weer neer
leggen. Van Krevelen heelt in binnen· en 

buitenland enorm veel gepubliceerd over 

tal van kinderpsychiatrische thema's. 

Mede hierdoor genoot 'Curium' tot over 

de grenzen bekendheid. 

Met de ingebruikneming van de nieuwe 

gebouwen aan de Endegeesterstraatweg 

kwam huize 'Curium' leeg te staan, Enkele 

families hebben nog getracht het pand 

voor privé-bewoning te kopen, maar 

helaas waren andere plannen ontwikkeld: 

het hu is werd al vrij snel met de grond 

gelijk gemaakt, hetgeen de gemoederen 

in de gemeente danig beroerde. Niet 

alleen stonden de locale kranten vol 

ingezonden stukken, er kwam ook een 

opmerkelijk initiatief van de grond. De 

heren B.C. van Krieken, H,W, van 

Woerden en L. Driessen wendden zich tot 

het gemeente-bestuur met het verzoek 

eraan mee te werken verdere afbraak van 

historische / monumentale panden zoveel 

mogelijk te voorkomen. Bij die gele

genheid presenteerden zij een ontwerp 

gemeentelijke monumentenlijst. Aan dit 

verzoek werd echter geen gevolg gege

ven. In 1982 kwam de Werkgroep Oud 

Oegstgeest' voor het eerst bijeen en 

besloot systematisch de gehele be

bouwing van de gemeente onder de loep 

te nemen en opnieuw een ontwerp ge

meentelijke monumentenli jst te maken. 

Teneinde het maatschappelijk draagvlak 

te verbreden werd - mede op verzoek van 

het College van B & W - de werkgroep 

omgezet in een vereniging: de Vereniging 

Oud Oegstgeest. 

Ondertussen werden diverse projecten 

voor bebouwing van de braakliggende 



grond opgezet In 1988 (tien jaar na de 

afbraak!) gaf een bord in 'het gat van 
Curium' aan dat er een appartementen

complex zou worden gebouwd. Het ont

werp was van architect ir. A. Venema uit 

Dordrecht en zou de naam Residence 

Curium' gaan dragen. Het project bleek 
echter niet te realiseren. Een jaar later 

werd begonnen met de verkoop van een 

nog te bouwen appartementencomplex, 

ontworpen door ir. V. Kersten van 

architectenbureau Van Egmond uit 

Noordwijk. (atb . 4) 

Bronnen: 
- Dhr. en mw. Th. van Beek, Oegstgeest 
- Mw. G. van Hage-Radder, Bergen op Zoom 

- Dtv. R. Dahmen, Breda 

- Dtv. H.E. Wassing, Oegstgeest 

Het gebouw, dat inmiddels is verrezen, 

doopte men 'Residence Alexander', waar

door de naam 'Curium' voor deze plaats 
in Oegstgeest verloren is geraakt. Oe 

nagedachtenis aan het bisdom Curium 

van Van Wijkerslooth vinden we nu langs 
de Rhijngeesterstraatweg alleen nog 

terug in het huis 'Klein Curium'. Dit huis 

was oorspronkelijk eigendom van mgr. 

Van Wijkerslooth. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog kreeg dit pand de naam 

'Klein Curium' dankzi j de toenmalige 

bewoner H.W. van Woerden. 

_ Gemeente-archief Oegstgeest, met dank aan mw. De Glopper en dtvn. Rus en 

Molenaar 

Afb. 4: Res1denoe Alexander 
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• 

Uteratuur. 

- W.J.J.C. Bijleveld, Curium, Leidsch Jaarboekje 1931, p. 47-50 

- E. Pelinck, In memoriam Willem Johan Jacob Cornelis Bijleveld, Leids Jaarboekje 1953, 
p.57-64 

- Mr. a.C. van Krieken, Het dorp Oegsgtgeest, De geschiedenis van 'Duinzicht', thans 'Bos 
van Wijkerslooth', p. 83-88 

- H.E. Wassing, In memoriam Dr. D. Ivn. van Krevelen, Acta paedopsychiatrica, 46, 

p. 33'-333 ( '980 /80 

- Riet van Dort, Curium: Drie maal vergane glorie, Oegstgeester Courant 23 augus
tus 1989 

- Nederlands Patriciaat, 62e jaargang, 1976. 

Herkomst foto's: 

• afb. 1: Oegstgeest in oude ansichten, deel 1 en 2, p. 53 
- afb. 2: Mw. Van der Lek-Abbestee 

- afb. 3: Loek de Groot 

- afb. 4: Foto Dirk-Jan Lancel 

Maria Fehmers-Schlatmann 

Van Assendelftstraat 15 

2342 AR OEGSTGEEST 

Tel. 0.71 - 15.47.83 

Ineke Oele·Kap 

Nassaulaan 21 

234' EB OEGSTGEEST 
Tel. 0.71 - 15.58.64 

NERING EN AMBACHT IN I7e EEUWS OEGSTGEEST 

Eeuwen lang is Oegstgeest vooral een 

agrarische gemeente geweest. Dat komt 
niet in de laatste plaats door de nabijheid 

van de stad Leiden. Naar mate de steden 

aan betekenis wonnen, werd het voor de 

hoge overheid noodzakelijker, zich van 

de steun van stadsbesturen te verzeke

ren, bij voorbeeld door de stedelijke 

economie te beschermen tegen concur
rentie vanuit de omliggende dorpen. 

Zo werd in een plakkaat van 1540 ver

boden, binnen een zone van 500 roeden 
(een kleine 2 km) rondom een stad een 

'poortersnering' uit te oefenen, dat wil 

zeggen een bedrijfstak die typisch stede

lijk werd geacht. Daar vielen toen de 

buurtschappen van Oegstgeest nog bui

ten. Wel werd hier in 1541 de laken-

11 

nijverheid ('draperie') verboden, evenal s 

het lossen en opslaan van zout. In 1575 

echter werden de bepalingen voor het 

bouwen in de omtrek van een stad aan

gescherpt. Tot 500 roeden buiten de 

vesten mocht vrijwel niets meer worden 

gebouwd, en tussen de 500 en de 

800 roeden alleen die 'huysingen ende 

woningen' die het boerenbedrijf dienden. 

Lakennijverheid , leerlooierij, maar ook het 
ambacht van metselaar en van timmer

man werd aan de stedelingen voorbehou

den. Alleen de 1antneringe' (die recht

streeks ten dienste stond van de agra
rische bevolking) kon toestemming krij

gen zich binnen de 'limieten' van 

800 roeden (3 km) te vestigen. Die 'limie

ten' werden wat Oegstgeest betreft in 



1593 nauwkeurig vastgesteld (vanaf 'de 

uitkant van de vesten ende grachten' 

gemeten) en langs de wegen met hard

stenen 'limietpalen' aangeduid. 

Zoals het zo vaak gaat mei door de over

heid vastgestelde regels, raakte de na

koming ervan zo nu en dan in het slop, 

Totdat de een of andere kiene ambtenaar 

zich begon af te vragen of al die her

bergiers, wolkammers, kleermakers en 

winkeliers wel een vergunning hadden, en 

de schout opdracht kreeg daar eens wat 

beter op toe te zien, 

Zoiets heeft zich kennelijk kort na 1650 in 

Oegstgeest voorgedaan, met als gevolg 

een collectief verzoekschrift van de 

Oegstgeester middenstand aan de burge

meesters van Leiden, waarin zij erop 

wijzen, dat een verbod om 'hare respec

live hantwercken, neeringen ende am

bachten ( .. .) voortsaen niel meer te 

mogen doen' hun grote schade zou be

zorgen, ja zells tot 'gantsche ruyne van 

veele derselven' zou leiden. Zij verzoeken 

daarom de Edele achtbare Heren 'aen 
yder van hun te vergunnen ende te ac

corderen dat de voors. hantwercken, 

neeringen ende ambachten in de voorge

noemde huysingen bij provisie ende tol 

kennelick wederseggen van U Edele acht

baren sullen mogen werden gecontinu

eert'. 

Toelichti ng 

Dit verzoekschrift, dat zich bevindt in het 

Leidse gemeente-archiel, is vooral daar

om interessant, omdat het een opsom

ming geeft van de bedrijven waarom het 

hier gaat, met hun ligging, de aard van 

nering of ambacht en de naam van dege

ne die hel bedrijf op dat moment uit

oelende. Zo krijgen we een aardig beeld 

van wat er in het midden van de He 

eeuw in Oegstgeest aan winkels en be

drijfjes was gevestigd. Weliswaar gaat het 

hier alleen om die delen van Oegstgeest 

die binnen de zone van 800 roeden van 

de Leidse stadsvesten lagen, maar dat 

betekent praktisch dat van de verschil

lende buurtschappen alleen de Kerkbuurt 

er geheel buiten viel. 

In het navolgende overzicht zijn de 

adressen per buurtschap geordend. Waar 

de gebruiker van het pand een ander is 

dan de eigenaar, zijn beide namen ver

meid, onderscheiden door (g) respec

tievelijk (e). Nering of ambacht is over

genomen in de bewoording van het ver

zoeksctvift. 

Hee~" • (Dorpsstraat)-Rh1jogeesterstraatweg-Geversstraat-Le1dsestraatweg 
Lijdwech . 8enedenwech 
Vljfhuysen 
Pennemanshuysgen 
Voortwech 
Hogemorsch 
Groenesteec:h 

• Wyttenbachweg-Terweeweg 
• 'Leidse buur t ' 
• hoek Geversstraat-Terweeweg 
• De Kempenaerstraat-Endeçeesterlaan 
• Hooemorsweo-Rhijnhofweg -Valkenburoe~ 

• Oude Rhijnzichtweg 
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1. Aan de Heerwech (in de omgeving van het baljuwshuis) 

(e) Carel Renoire. wonende tot Leyden 

(g) Philips Remax, aen den Heerwech, effen 

binnen de limytpael 

(e en g) Jan Doe, daer RijsseI uithangt 

(e en g) Jacob Pietersz. van Lintschooten, 

daer uythangt GraaR Maurits, naest de 

woonplaetse van den Heer Bailliu 

2. Aan de Lijd- ol Benedenwech (ter hoogte van de 

voorgaande) 

(e) De weduwe van Adriaen Lourisz. Gael 

(g) Jean Plancke, aen de Lijdwech, genaemt 

de Maecht van Gent 

(e) Pieter Cornelisz. (van Moerkercken), 

timmerman tot Oegstgeest 

(g) Jasper Matijn, aan de Benedenwech, ge

naeml de twee schermmeesters 

(e en g) Leendert van der Laen, aen de 

Benedenwech 

(e en g) Gerrit Cornelisz. , aen de Lijd

ofte Benedenwech 

(e en g) Willem Jacobsz. van Leeuwe, aen 

de Benedenwech 

(e en g) Symon Fovarcke, aen de Lijdwech, 

daer Haerlem uithangt 

(e) Annelge Jacobs, wed. van Willeboort 

Oammasz. 
(g) Claes Jacobsz., aen de Lijdwech 

3. In de Vijlhuysen 

(e en g) Oirck Jacobsz. van Immerseel 
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spint laeckengaern 

herbergier 

herbergier 

herbergier 

wolspinder ende 

herbergier 

de neering van backen 

ende winckelwaren te 

te coop houden 

biersleecker 

is een cleermaecker die 

tot de luyden gaet 
naeyen ende somlijls een 

dach thuys werckt 

herbergier 

hel ambacht van 

schoenmaecken doende 

brool ende winckelwaren 

te coop houdende 



(e en g) Meynsgen Aryensdr., wed. van 

Cornelis Pietersz. van der Cart, aen 

den Heerwech 

(e en g) Ary Dircxsz. van Cuylenhove, 

recht over de Groenesteech 

(e en g) Claes Jansz. Corregijs, aen de 

Groenesteech 

4. In of bij het Pennemanshuysgen 

(e) Jan La Loo, tot Leyden 
(g) Jaecques Ie Maistre, bij het pennemans

huysgen 

(e) Joris Corsz. (van Egmond), timmerman 

tot Oegstgeest 

(g) Jan van Hecke, aan de lijdwech, achter 

het pennemanshuysgen 

(e en g) Maertge Claes, wed. van Carel Claesz., 

bewoonster van het pennemanshuysgen 

5. Aan de Voortwech 

(e en g) Balten Casteeie, aen het bruggetge 

aen de Voortwech 

(e) Mattheeus Jansz., tot Leyden 

(g) Pieter Joosten Burchgraeff, aan de Voort

wech ende Heerwech 

6. In de gebuyrte van Poelgeest 

(e) Joost Vermaes 

(g) Daniel ... (sic) 
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vercoopt nu brool ende 

spint somtijds wol 

vercoopt broot ende an

dere winckelwaren 

doet het ambacht van 

cleermaecken 

de neering van wolcam

men doende 

weeft linne laeckens 

vercoopt appelen, 

peeren, kouck ende 

andere cleyne dingen 

is wolcammende 

weeft linne 

vercoopt brandewijn 

mitsgaders appelen, 

peeren ende anders 



7. In de Morsch 

(e en g) Christiaen Cemartijn, op de Hogemors 

(e en g) Anlhony Gresse, op de Hogemorsch, 

daer uytsteect de Rosmarijn 

(e en g) Jacob Jacobsz. Sonnevelt, op de 

Hogemorsch 

(e en g) Lubbert Willemsz. Haerding, op de 

Hogemors 

(e) dezelfde 

(g) Davidt Gerritsz., (naast het voorgaande 

huis) 

(e) Daniel Jacobsz. 

(g) Gerril Davidts, op de Hogemorsch 

(e) Dirck Willemsz. van Egmont 

(g) Willem Lourisz., op de Hogemorsch 

(e en g) Cors Jacobsz. Sleenvoorde, op de 

Hogemors 

(e) ...... (sic) 

(g) Louris Willemsz. op de Mors 

8. (zonder duidelijke plaatsbepaling) 

(e) Anthony Savage, tol Leyden 
(g) de wed. van Jan Kiecken, in 't huys ge

naemt 't Hanekiecken 

G. Schwencke 

herm erneerende met 

honden te leeren, ende 

daeronder een canne 

bier te tappen 

herberge houdende 

backer 

hoendervercooper, hout 

hoenderen ende ver

coopt brandewijn 

is voorlaecken 

werckende 

vercoopt brool, meel 

ende ander winckel

waren 

het ambacht van cleer

maecken 

vercoopt winckelwaren 

cleermaecker 

is herberch houdende 

Bron: Archief Ambachtsheerlijkheid Oegstgeest, inv. nr. 831 (gemeente-archief Leiden) 

Lit. : H.A. van Oerie, Leiden binnen en buiten de stadsvesten. 1975. 
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UIT HET ARCHI EF GELICHT 

In het oud -arch ief van de gemeente Oegstgeest bevinden zich talrijke stukken over 
de verschillende ve renigingen. d ie in het verleden (cn soms nog in het heden) hie r 

act ief waren (of nog z ijn). Zo valt er wat te verneme n over de act iviteiten van 

bijvoorbeeld de Vereni gi ng van Geitenhoeders 'St. Willibrordus', de zangvereniging 
'Oefening en Sti chting' of de Wilhclminavereniging. 

Aangezien de Ijsc lub 'Oegstgeest' binnenkort honderd jaar bestaat . heb ik deze keer 

voor het volgende stuk geko7.cn: ni ct de ijsp ret. maar de werkverscharfing blijkt het 
hoogste doel te zi jn. 

Aan den Raad der Gemeente Oegstgeest 

Geeft met eerbied te kennen het Bestuur van de Ijsclub 'Oegstgeest', dat volgens artikel 1 

zijner statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 29 april 1893 no. 41 en 

waarvan een exemplaar hiernevens gaat, de vereeniging zich in hoofdzaak ten doel stelt, 

als middel van werkverschaffing, in de gemeente eene ijsbaan te doen maken èn eene 

voor sleden én eene voor schaatsenrijders; 

dat het zich echter, om zoveel mogelijk te waken tegen ongelukken, verplicht gevoelt om 

gevaarlijke plaatsen af te zeilen en aan de verschillende bruggen waarschuwingsborden 

te stellen, waaraan echter groote kosten zijn verbonden; " dat het daarvoor echter tevens 

eene verplichting op zich neemt, welke rechtens niet op zijn weg ligt. Redenen, waarom 

het zich tot Uw College wendt met beleefd verzoek de Ijsclub 'Oegstgeest; eene 

jaarlljksche subsidie te verleenen van f SO, "". 

Het Bestuur voornoemd, 

Oegstgeest 

den 12 october 1893 

A.J. van Hoeken JJzn 

voorzitter 

A. Blankenstein 

secretaris 

Als in 1901 Gedeputeerde Staten onderzoeken wat er door instellingen of particulieren 

tegen de werkeloosheid wordt gedaan, antwoordt de burgemeester van Oegstgeest: 

'Ve in deze gemeente bestaande IJscfub beijvert zich werk te verschaffen. " 

Carla de Glopper 
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CAFE 'ZOMERLUsr' 

Het Foto - archief van de Ve re ni ging Oud Oegstgeest is verrijkt met e nkele fraaie 
afbeeldingen, betre kki ng he bbend op Café 'Zomerlust', destijds gelegen aan de 

Rhi jngeesterstraatweg 3 1. Het etabli sse ment was ook wel bekend als Café 
'Knijnenburg'. De foto's z ijn afkomstig ui! de privé- verzameling van de heer en 

mevrou w J .Kni jnenbu rg- Meijer. wonende De Kempenaerstraat 53. 

De heer Kni jnenburg (Jan) is een zoon van Anton Knijnenb urg. die z ich in 19 10 

aa n de Rhijngeesterstraatweg vestigde. 

Locatie 
Café Zomerlust was bilzonder geliefd, en 

niet alleen bij de Oegslgeeslenaren; ook 

wandelaars uit Leiden en andere plaatsen 

deden het etablissement eer aan. Mei 

name voor kinderen was de speelluin een 

trekpleister, zodat Zomerlust vaak in 

gezinsverband werd bezocht. 

Jan Knijnenburg zorgde ervoor dat we 

iets meer te weten kwamen over de 

folo's. Zij zijn naar alle waarschijnlijk 

1. De Rh1jngeesterstraatweç gezien in de richt1ng van de rooms-katholieke kerk. Hier hield men halt voor een bezoek 
aan Zomerlust, waarvan het boograam en de daklijst uiterst links nog zichtbaar zijn. Het 'prieel' ernaast behoorde tot 
de Melkhandel van De Groot. Zomerlust lag op de hoek van de Rhijngeesterstraatweç en de Groenesteeg (later Oude 
Rljnzichtweg) . Rechts bevindt zich nu het parkeerterrein van Kamsteeg. 
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gemaakt in 1933, het )aar waarin de tram 

voor het laatst door de buurt had 

gereden. 

Op de eerste foto zien we de 

Rhijngeesterstraatweg ter hoogte van de 
Deutzstraat, waarvan de ingang (rechts) 

nog te zien is. Iets verder naar achteren 

liggen de huizen van de zg. 'Kleine Punt'. 

Hier kon men vanaf de 

Rhijngeesterstraatweg de (verdwenen) 

Schoolstraat inlopen, die weer eindigde in 

de Deutzstraat. Hier ligt nu voor een deel 

het Garagebedrijf van Van den Ameele. 

Achter de bebouwing links zien we vaag 

de toren van de rooms-katholieke kerk. 

Uiterst links bevond zich Zomerlust (op 

de foto is slechts een klein stuk;e 

zichtbaar), dat lag op de hoek van de 

toenmalige Groenesteeg (nu Oude 

Rijnzichtweg) . 

In Zomerlust werd niet alleen in 

gezinsverband gerecreêerd, maar ook in 

2. De staf van het etablissement. Van links naar rechts: ober Jan van Duuren , Jan Kni jnenburg , Corri e Knijnonburg, 
vader Anton Knljnenburg (ook wel 'Toon ' genoemd), mevrouw Harie Knijnenburg-Schrama (moeder) , dochter Harie 
KniJnenburg. 
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gezinsverband gewerkt. De tweede foto is 
hiervan het bewijs. 

Jan Knijnenburg weet zich te herinneren 

dat ober Van Duuren (geheel linkS) in 

Leiden het beroep van schoenmaker 

uitoefende. Hij was een zg. 'ambulante 

kelner'. 

Oe speeltuin 

De speeltuin annex theetuin was, zoals 

gezegd, een echte trekpleister. Jan 

Knijnenburg weet nog dat de 

speelwerk tuigen 's winters werden 

opgeborgen. In het voorjaar werd de boel 

opgeschilderd, zodat alles er weer kleurig 

bij stond. Op foto 3 zien we de tuin in al 

zijn glorie; de rieten stoelen staan 

uitnodigend gereed. Links zien we een 

grote snoepautomaat. Met weinig geld 

kon men daar een zakje Haagse Hopjes, 

of een andere versnapering uittrekken. 

Afbraak 

In 1930 moest het oude Zomerlust wor

den gesloopt omdat in dat jaar een begin 

werd gemaakt met de verbreding van de 

Rhi jngeesterstraatweg, de voormalige 

Haagse Straatweg, toentertijd in 

Oegstgeest de enige verbindingsweg van 

Den Haag (via Haarlem) naar Amsterdam. 

Zomerlust moest het veld ruimen voor de 

ruimere verbindingsweg. Foto 4 geeft een 

beeld van de sloop, waarbij de indruk

wekkende kraanwagen van Van den 

Ameele opvalt. 

Achter het oude café was inmiddels een 

nieuw etablissement verrezen, gebouwd 

door de Leidse Aannemer Oudshoorn, 

naar een ontwerp van het Oegstgeester 

Architectenbureau Van der laan. Hier 

zette vader Knijnenburg , die het bedrijf 

meer dan vijhig jaar heeh beheerd, de 

zaak voort. 

3. In de speeltuin , Van lin~s naar" r"echts : (zittend op een paan;! van de dr"aaimolen) Jo (Zus) Knijnenbur"Q , 
Ober" Van Duur-en , Jan Knljnenbu~ , terwijl de kleine Anton (Toon , toen 11 jaar") helemaal r-echts te paar"d z it . 
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Na de aanleg van de Rijnzichtweg in 

1934 werd de naam Vdn de Groenesteeg 
gewijzigd in Oude Rijnzichtweg. 

Toen Knijnenburg zich uit de zaak 

terugtrok werd Zomerlust verhuurd aan 
de heer Meijer, die voordien het 

restaurant van Duindigt exploiteerde. Nu 
bevindt zich op deze plaats café 'De 
Gouden Lantaern'. 

Een gat in de boom 

Het nieuwe etablissement was voor vader 
Knijnenburg niet in alle opzichten een 

verbetering. Zo kon hij vanaf de leestafel 

niet l"leeI' op de torenklok van de rooms· 

katholieke kerk kijken; het uitzicht werd 
belemmerd door een boom. 

Nu was Knijnenburg een hartstochtelijk 

jager en hij had voor zijn probleem een 

oplossing, passend in de sfeer van zijn 
hobby. Hij vroeg hiervoor toestemming 

aan zijn naaste buurman Marbus, die een 

klein boerenbedrijf had op de plaats waar 

nu het Politiebureau staat. Na 

goedkeuring van Marbus schoot vader 

Knijnenburg een gat in de boom, zodat 

hij voor een tijdje weer vrij uitzicht had op 

de torenklok. 

Het is wellicht goed geweest dat 

Knijnenburg de Rijkspolitie nooit als buur 

heeft gehad .... 

Riet van Dort 

4. Café Zomer lust worot gesloopt. Boven op de t r ap staat vader Anton Knijnenburç , en beneden aan de t r ap Ober 
Hartevelt. De man , die gebogen op de grote kraanwagen van Van den Ameele staat , is Henk van den Ameele. Voor de wagen 
staan twee werklieden. De rechter man (1n donkere kleding) is de in de OeuUstraat wonende rijksambtenaar Manus Vos , 
van beroep 'kantonnier' (wegwerker), in de volksmond 'de kantenier' genoemd. 
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DE UK VAN MATEN EN GEWICHTEN IN OEGSfGEESf 

De wilze waarop het ijken van maten en 

gewichten in Oegstgeest was georgani

seerd blijkt uil het antwoord, dat de 

Baljuw T. van Bergen van Oegstgeest en 

Poelgeest op 13 november 1809 doet 

toekomen aan de Landdrost van 

Maasland. 1) Hij schrijft daarin onder 

andere: 

"Ingevolge de Publicatie van 8 january 

1798 alhier in het Reglhuis om de twee 

jaaren zitdag gehouden wordt tot het 

IJken van Maten en Gewiglen 

De alhier aangestelden IJker, die te 

leyden woonaglig is en aldaar insgelijks 

Ijker is, zich met de Leggers en 

dubbelden der Standaarts van de Malen 

en Gewiglen die te Leyden berusten na 

deze plaats begeeft en aldaar onder 

opzigt van den Bailluw en ten overslaan 

van twee Scheepenen den Ijk verrigt." 

De ijk heeft plaats om de twee jaar, maar 

de zoutmaten worden elk jaar geijkt. Van 

boter-, bier- en zeepvaten geschiedt de 

ijk in Leiden. Als ijkmerken zullen waar

schijnlijk dezelfde lettercombinaties als in 

Leiden gebruikelijk, zijn toegepast. De 

naam van de ijker is Jan Hendrik Meeler, 

die in 1809 al twaalf jaar stadsijker van 

Leiden was. Ook in de omgeving zoals 

Noordwijk, Katwijk, Voorhout en 

Warmond, werd door dezelfde persoon 

de ijk verricht. Alleen in Oegstgeest was 

het Reglement van Leiden van kracht, 

omdat de Burgemeesteren van Leiden 

ambachtsheer waren van Oegstgeest en 

Poel geest. 

Sassenheim en een groot aantal andere 

gemeenten in Zuid-Holland behoorden tot 

het Hoogbaljuwschap van Rhijnland. Dit 

baljuwschap beschikte over een eigen 

ijker en een eigen reglement, maar ge

bruikte de standaarden van Leiden. 
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De hierboven geschetste gang van zaken 

bestond in ieder geval sedert de 

17e eeuwen misschien nog langer. Bij de 

omwenteling in 1795 werden de heerlijke 

rechten formeel afgeschaft, maar de ver

houding tussen Oegstgeest en Leiden en 

het Hoogbaljuwschap bleef min of meer 

ongewiizigd in stand. 

In 1616, na het herstel van de onaf

hankelijkheid, werd de Provincie recht

streeks verantwoordelijk voor de ijk van 

maten en gewichten ten plattelande. De 

gemeenten dienden zelf een reglement 

op te stellen. 2) In 1617 stuurde 

Oegstgeest een ontwerp hiervan zowel 

naar de Provincie als naar de burge

meester van Leiden, ten onrechte in de 

veronderstelling dat deze nog steeds 

ambachtsheer was. Op 26 novem-

ber 1617 werd het ontwerp door de 

Provincie teruggezonden ter goedkeuring 

door de Schout en de Gemeenteraad. Er 

werd echter geen actie ondernomen, 

hetgeen blijkt uit de brief van de 

Gouverneur van Zuid-Holland van 

12 november 1616, waarin geeist werd de 

voorgeschreven goedkeuring binnen zes 

dagen te eHectueren. Op 27 november 

wordt het reglement door de Gemeente

raad goedgekeurd en op 4 december van 

dat jaar door de Gedeputeerde Staten. 

Het reglement stelde de periodiciteit van 

de ijk op twee jaar, hel bepaalde welke 

voorwerpen aan de ijk waren onderwor

pen, het bevatte een aantal boetebepalin

gen, het stelde de ijktarieven vast en 

opende de mogeli jkkheid tot visitatie door 

de ijker aan huis. Een exemplaar van het 

reglement bevindt zich in het gemeente

archief. 

De eerste ijk gebaseerd op dit reglement 

had plaats op 26 januari 1619 en werd 

verricht door de ijkmeester van Rhijnland, 



B. de Moen. 3) Dit wijst erop, dat voor

taan de ijk in alle plattelandsgemeenten 
door Rhi jnland werd uitgeoefend. 

Bovendien is de veronderstelling gewet

tigd, dat het reglement voor het grootste 

deel door genoemde ijker werd opge

steld. 
Als letters, die in het reglement als ijk

merken worden genoemd, werden waar

schijnlijk dezelfde letters gebruikt als door 

Rhijnland sedert 1810 werden toegepast. 

In dat geval zouden in 1819 de L en in 

1821 de letter M zijn gebruikt. 
Overigens zij opgemerkt, dat het onbe

grijpelijk is, dat de nieuwe organisatie van 

de ijk ten plattelande tot stand kwam op 

het moment, dat op grond van de wet 

van 1816 een nieuw maten- en gewich

tensteisel en een nieuwe landelijke orga

nisatie van de ijk per 1 januari 1820 in het 

leven werd geroepen. 

Bij deze landelijke organisatie werd uit

gegaan van de rechterlijke en administra

tieve indeling van het land in arrondis

sementen. In het arrondissement Leiden 

werd M.I. Swarts-Bevel als arrondisse

mentsijker aangesteld. Hij werd bijge

staan door B. de Moen voor het kanton 

Wou brugge en door J.H. MeeIer voor het 

kanton Noordwijk, waartoe Oegstgeest 

behoorde, zodat laatstgenoemde op

nieuw in Oegstgeest als ijker optrad. 

In het archief van de Gemeente 

Oegstgeest is ook een li jst gevonden met 

de namen van de personen, die in 1819 

maten en gewichten ten ijk hadden aan

geboden. In de lijst werden achter de 

namen de soort voorwerpen en het ijk

loon aangegeven. Aan de hand hiervan 

heb ik getracht vast te stellen welk soort 

nering door de betrokkene werd uitge

oefend. Helaas is dit slechts ten dele 

gelukt. Niettemin is de lijst toch opge

nomen in de verwachting dat op den 

duur op grond van andere onderzoeken 

een vollediger beeld ontstaat van de 

neringdoenden, die rond 1819 in het 
toenmalige Oegstgeest waren gevestigo. 

(Aardig is om in dit verband een vergelijking te maken met de lijst in het artikel van 

G. Schwencke, opgenomen in dit tijdschrift onder de titel 'Nering en ambachten in 
17e eeuws Oegstgeest' - redactie) 

H. Wevers, melkhandel ? 

Wed. A. Lagerberg, beroep onbekend 

Dirk Adegeest, bouwman 

Dirk van der Geest, beroep onbe

kend 

Jan van den Bosch, bouwman 

Ary Dewes, beroep onbekend 

Jacob van der Geer, melkhandel? 

Louis Chailliet, winkelier 

Wed. van Conijnenburg, winkelier 

Wed. Jacob Lagerberg, bouwvrouw 

Pieter van Egmond, beroep onbe-

kend 

Rochus Westgeest, beroep onbe

kend 

Lambertus Hoffmans, beroep onbekend 

Pieter van der Zalm, beroep onbekend 

Hendrik Driesse, kastelein en timmerman 

Hendrik Groenendijk, beroep onbekend 

Willem van Steijn, bouwman 

Francijntje Berendank, beroep onbekend 

Pieter Kramer, beroep onbekend 

Jan van Nes, kastelein 

Dirk Meesters, beroep onbekend 

A. Boezink, beroep onbekend 

A1ida Krook, beroep onbekend 
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Cornelis Oudshoorn Jz, kastelein 

Jacob van Steijn, bouwman 

Jacobus Coblentzwij, kastelein 

Wtllem Kniest, kastelein 

Gooit Buijtendijk, metselaar 

Trijntje Westerbeek, manufacturen 

Hermanus Leijzing, beroep onbekend 

Johannes van der Gaag, teerhandel 

timmerman? 

Nicolaas Slootweg, graanhandel 

J.D. Vrind, beroep onbekend 

Huig van Dam, beroep onbekend 

Jan van Oosten. bouwman 

Jan van der Mark, bouwman 

Jan zantvtiet, bouwman 

Leendert van Roon, bouwman 

Wed. Hendrik van Steijn. bouwvrouw 

Klaas zandvliet, bouwman 

Noten 

Jan Krook , kastelein 

Gerrit van den Bosch, beroep onbekend 

Cornelis van Steijn, bouwman 

Jan Dobbe van Bergen, kastelein en 

metselaar 

Cornelis van Rodervijs, bouwman 

Jan Marbus. beroep onbekend 

Philippus Ruijgrok, bouwman 

Hermanus Mos, beroep onbekend 

Jacob Cohen, beroep onbekend 

Dirk Bui jtendi jk, beroep onbekend 

AnI. van Wetering , bouwman 

Klaas Buiteweg, brandstoffenhandel 

Jan de Fenier , beroep onbekend 

P. de Groot, beroep onbekend 

Rubbens, beroep onbekend 

van der Weer, beroep onbekend 

C. van Nes, beroep onbekend 

1) Missive van de Minister van Binnenlandse zaken van de 20e Wijnmaand 1809 aan 

alle Landdrosten tot het houden van een enquete inzake de wijze waarop de ijk 

van maten en gewichten in hun gebied was geregeld. 

2) Reglement voor het bestuur ten plattelande van Holland van 26 maart 1814 

(KB 9 okt 1816). 
3) De ijk door de ijker van Leiden had alle even jaren plaats, zodat moet worden 

aangenomen, dat in ieder geval in 1818, maar misschien ook in 1816 geen ijk 

heeft plaats gehad. 

Bronnen 

- Rijksarchief, 's-Gravenhage 

- Gemeentelijke Archiefdienst Leiden 
_ Gemeente-archief Oegstgeest, met dank aan mevrouw C. de Glopper 

G.J.C. Nipper 
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G RAF K APEL MGR. L.C. VAN WU KERSLOOTH TE SCHALKWU K 

In he t verleden is er al veel gepubliceerd over het leve n van 

Mgr. L.C.van Wijkerslooth. die in Oegstgeest woonde van 1836 tot 1851. 
Vermoedel ijk zu llen maar weinigen op de hoogte z ijn van het fei t dat deze - zowel 
voor Oegstgeest a ls voor het hele land - belangrijke Bisschop weliswaar overleed o p 

zijn horstede 'Ouinzigt' te Oegstgeest . maar nict in Oegstgeest begraven werd . 

Testament 

In zijn uitvoerig testament bepaalde Van 

Wijkersloolh namelijk dat "zijn lichaam 

zonder pracht en praal" moest worden 

overgebracht naar Schalkwijk (Utrecht) 

om daar op het R.K. Kerkhof begraven te 

worden. 
AI eerder, op 25 september 1838, had 

Van Wijkerslooth tijdens de inwijding van 

de nieuw gebouwde kerk van Schalk wijk 

te kennen gegeven naast zijn overleden 

moeder ' Anna Catharina Baronesse Ram 

van Schalkwijk - begraven te worden. 

Dank zij de bemiddeling van de huidige 

pastoor van de Michael-parochie in 

Schalk wijk kwam ik in het bezit van een 

aantal artikelen over de familie 

Van Wijkerslooth, die mevrouw G. de Nie 

tussen 1975 en 1979 publiceerde in 

Tussen Rijn en Lek', een tijdschrift voor 
de geschiedenis tussen Kromme Rijn en 

Lek. 
Het zou te ver voeren deze artikelen 

volledig over te nemen, maar ik wil hieruit 

toch graag een aantal interessante feiten 

onder de aandacht brengen. 

In het bijzonder voor Oegstgeest... 
Nadat Mgr. Van Wijkersloolh op 

10 november 1851 op zijn buitenplaats 
Duinzicht (hel z.g. 'paleisje', afgebroken in 

1922, zie ook Tijdschrift VOO, september 

1992) was overleden werd er in 

Schalkwijk tweemaal per dag een uur 

lang de z.g. treurklok geluid om het 

overlijden voor "den ganschen omtrek" 

aan te geven. 

Ook de pers berichtte hierover; wi j lezen 

ondermeer dat het overli jden van de 
Monseigneur niet alleen treffend was voor 

heel Nederland, maar "inzonderheid voor 

de plaats van zijn inwoning, de gemeente 

Oegstgeest, waar een algemeene versla

genheid heerste". 

Van Warmond naar Schalkwi~ 
Op 12 november 1851 werd 

Van Wijkerslooth overgebracht naar de 

kapel van het Seminarie te Warmond 

- waar hij jarenlang hoogleraar was 

geweest - en met alle uiterlijke 

T CU ,~"L / ' .... 1 

Co~ne11us Ludov1CuS Baron van Wijkerslooth , Heer van Schal kwijk , Bisschop van Cu~1um 1. p. 1. 
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Oe wapens Van Wijkerslooth en Oe la Tremouille boven de devr 

waardigheden opgebaard. Oe dag daarop 

hebben vele duizenden "van alle ge

zindheden" afscheid van hem genomen. 

Na de plechtigheden, die plaatsvonden 

op 14 november in de kapel te Warmond, 

werd om één uur op die dag de reis be

gonnen naar Schalk wijk, via Oegstgeest. 

Daar werd voor de hofstede Ouinzicht 

gestopt en namen degenen, die de reis 

niet zouden meemaken, afscheid. 

In de volgkoetsen zaten ondermeer de 

broer van de overledene, Baron 

F.J. van Wijkerslooth van Weerdestein, de 

secretaris van de bisschop de heer Van 

Essen (later rector van Ouinzicht), en 

voorts alle bedienden van de overledene. 

Na de hele nacht doorgereden te heb

ben, kwam de stoet 's morgens om zes 

uur aan. 

Oe Plechtige Uitvaartmis werd gece

lebreerd door J. Hartman, Aartspriester 

van Utrecht, bijgestaan door twaalf 

pastoors uit de omliggende dorpen. 

Hierna werd de Bisschop in aanwezig

heid van ontelbare belangstellenden in de 

grafkelder bijgezet. 

De kapel 

Een aantal jaren later werd in opdracht 
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van de toentertijd in Brussel wonende 

broer van Van Wijkerslooth op de be

graafplaats van Schalk wijk "ter na· 

gedachtenis" een fraaie (neo-gotische) 

kapel gebouwd, die in 1864 gereedkwam. 

In het voorjaar van 1992 brachten de 

heer I.J.G.M. (Inigo) van Woerden (één 

van de huidige bewoners van het pand 

dat 

Van Wijkerslooth in 1836 aankocht, nu 

'Klein Curium') en ondergetekende een 

bezoek aan Schalwijk . 

Na een gastvrije ontvangst op de pas

torie ...... kregen we de sleutel van de 

kapel (!) en troffen een zeer goed onder

houden bouwwerk aan! 

Het interieur beval naast het eenvoudige 

altaar een drietal prachtig uitgevoerde uit 
1883 daterende gebrandschilderde glas

in-lood ramen naar een ontwerp van de 

Brusselse glazenier J.B. Capronnier, met 

een aantal Bijbelse voorstellingen. 

Onder het middelste grote raam troffen 

we ook ondermeer het wapen van Mgr. 

Van Wijkerslooth aan met zijn lijfspreuk 

"Demissa Capit Superna Respicit", 

hetgeen vertaald wil zeggen: "Hij 

aanvaardt het nederige en verwacht het 

Hogere". 



Ge1;ic:ht op de inga ng van de kapel 

De van hardsteen gebouwde kapel heeft 

de vorm van een symmetrisch kruis. 

Boven de fraaie houten toegangsdeur 

bevinden zich de wapens van de familie 

Van Wi jkerslooth en De la Tremouille 

(familienaam echtgenote van broer 

Frans). Daarboven bevindt zich in de 

voorgevel een z.g. driepas met daarin de 

tekst "Grafstede der familie Van 

Wijkersloolh Van Weerdesteijn & 
Schatkwijk. 

Beelden 

In zijn testament had 
Mgr. Van Wijkerslooth ook bepaald, dat 

"een bekwaam meester" voor de kerk van 

Schalk wijk twee beelden moest vervaar

digen: een van de H. Anna en een van de 

H. Cornelis. Op de feestdagen van deze 

Heiligen moesten er aan de behoeftigen 

van Schalkwijk 100 tarwebroden uitge

deeld worden. 

Deze twee beelden, vervaardigd in 1857 
en 1861 , hebben - na een jarenlang ver
blijf in de kerk - hun laatste rustplaats in 

de kapel gevonden. 

Bezoek kapeJ de moeite waard 
In de graftombe onder de kapel liggen 

naast Mgr. Cornelius Ludovicus van 

Wijkerslooth - die in 1864 is bijgezet - tal 

van zijn familieleden, onder andere ook 
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zijn broer Franciscus Johannes 

(overleden 1864) en diens echtgenote 
Charlolte Antoinetle Amelie Zephyrine, 

Prinses De la Tremouille (overleden 

1879). Nog recent (in 1991) werd in de 

graf10mbe onder de kapel een lid van de 

familie Van Wijkerslooth begraven. 
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Drîepas boven de ingang 

Wie toevallig in de buurt van Schalkwijk 

komt, adviseren wij deze fraaie kapel mei 

de bijzondere gebrandschilderde ramen 

eens Ie bezichtigen (vooral even de 

pastorie bellen). 

Sert Driessen 


