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UW STRAATNAAM VERKLAARD 

Noot: In deze rubriek worden alleen die straatnamen behandeld die op een of ande
re manier samenhangen met de geschiedenis van Oegstgeest. 

Aanvulling en correctie van wat in het vorige nummer is vermeld onder 

VAN HOUDRINGELAAN 

De alinea die begint met 'Houdringe 
overigens ... ' moet luiden als volgt: 
"De titel 'Heer van Houdringe' is ont
leend aan het landgoed 'Houdrin
gue' in de omgeving van LiUe, fami
liebezit van de Mamuchets. Het 
landgoed in De Bilt dat nu de naam 
'Houdringe' (of 'Houderinge') draagt, 
kwam pas later in hun bezit. Dit ge
bied behoorde oorspronkelijk aan 
het klooster Oostbroek en was bij de 

REINIER VAN KAMPENHOUTLAAN 

Genoemd naar de Oegstgeester ver
zetsman Reinier Franciscus van Kam
penhout. in 1945 door de bezetter ter 
dood gebracht. 

Reinier van Kampenhout (afb. overge
nomen uit Oegstgeest in bange dagen 
p.159). 
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Reformatie overgegaan in de handen 
van de Staten van Utrecht. Deze ver
kochten het in 1640 aan Jan Frede
rik Mamuchet. Hij gaf het de naam 
'Houdringe' en liet er een herenhuis 
met een boerderij bouwen." 
(Anders dan in de vorige aflevering 
vermeld, heeft ook dit huis de eeu
wen niet getrotseerd. Het huidige 
huis 'Houdringe' dateert (wat de 
kern betreft) van 1779.) 

Reinier van Kampenhout was werk
zaam 'in de bouw' en lid van de ge
meenteraad van Oegstgeest voor de 
SOAP (Sociaal-democratische arbei
derspartij). Hij woonde op het adres 
Sumatrastraat 22 met zijn vrouw Jobje 
Barnhoorn. In hun streven, op te ko
men voor 'de verworpenen der aarde', 
stelden zij in de tijd van de Duitse be
zetting hun leven in dienst van de on
derduikers. Oe heer Van Kampenhout 
maakte deel uit van de zgn. TaIboo
groep, onder de schuilnaam Frits van 
Dongen. 
Hulp aan onderduikers hield in, hen 
onderbrengen bij schuiladressen (die 
vaak moesten wisselen, als huiszoe
king dreigde) en hen voorzien van bon
kaarten voor de levensmiddelendistri
butie. Deze bonkaarten werden verkre
gen door fraude-ter-wille-van-de-goe
de-zaak van distributieambtenaren of 



door overvallen op distributiekantoren. 
Zulke overvallen werden uitgevoerd 
door de zg. Knokploegen (KP), die sa
menwerkten met de organisaties tot 
hulp aan onderduikers. Bij zo'n overval, 
door de KP Koog-Bloemwijk urtge
voerd op het distributiekantoor in 
Oegstgeest (op 9 november 1943), 
maakte Van Kampenhout deel uit van 
het beveiligingscordon. Ook in eigen 
huis hebben de Van Kampenhouts eni
ge tijd Joden in veiligheid gebracht. 
Op 19 januari 1945 werden beiden op
gepakt, waarbij belastend materiaal 
werd gevonden. Reinier is waarschijnlijk 
de volgende dag al ter dood gebracht. 
Jobje werd opgesloten in de gevange
nis in Scheveningen (het 'Oranjehotel') 
en is daar ziek geworden. Zij is overge
bracht naar een verpleeghuis in Den 
Haag, waar zij op 27 april 1945 is over
leden. 

Geraadpleegde literatuur: 

Riet van Dort en Bert Driessen, 

Oegstgeest În bange dagen, 1940-1945. 

Oegstgeest. 1994. 

KAMPHUIZENLAAN 

Genoemd (neem ik aan) naar de pol
der Kamphuizen (gelegen tussen de 
Pastoorswatering en Rijnsburg), waar 
deze laan als het ware naartoe wijst. 

De oudst bekende vermelding van 
deze polder (zij het nog niet onder deze 
naam) is in een verzoek van 30 maart 
1566 van schout en ingezetenen van 
Rijnsburg en belanghelbbenden urt 
Oegstgeest aan dijkgraaf en hoog
heemraden van Rijnland, om in een 
polder tussen de Groene steeg en de 
Rijnsburgerdijk, strekkende van de 
Geest tot aan de Leldse- of C~eg, 
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een windwatennolen te mogen bou
wen en een stenen duiker (onder de 
dijk door) te mogen aanleggen om te 
kunnen uitwateren in de Vliet. Na af
kondiging van dit verzoek (het zg. 
'kerkgelbod') in Rijnsburg en Oegst
geest, meldden zich 20 bezwaarden. 
De vergunning is n"t verstrekt. 
Op 15 februaIi 1579 werd een nem 
verzoek ingediend door de schout van 
Rijnsburg en twee ingelanden. Nu wa~ 
ren er 14 bezwaarden. De vergunning 
werd verleend. Daarin is sprake van 'de 
polder van Willem Keyser'. 
De naam 'Camphuysen' komt al wel 
voor op kaarten van het Hoogheem
raadschap uit 1615 en 1647. 
In 1651 is het oppervlak van de polder 
aan de zuidzijde nog iets uitgebreid. 
In 1794, naar aanleiding van een ver
legging van de kade langs de Pas
toorswatering in verband met parkaan
leg op het ten";n van De Grunerie, is 
spralke van de 'Kamphuyzer Hoffpd
der'. De 'poder Kamphuizen', zoals 
de hedendaagse naam luidt, is 85 ha 
groot. Tex";ra de Mattos noemt als be
grenzing: ten noorden de Oegstgees
terdijk (nu AJmondeweg - Oegstgees
terweg), ten oosten de Pastoorswate
ring, ten zuiden de Groenesteeg (nu 
Rijnzichtweg) en ten westen boezem
gronden en de Kamphuizer watering. 

Geraadpleegde Ifteraluur: 

Fockema Andreae, S.J., Poldernamen in 

Rijn_. (Oud-Leiden serie; 2). Leiden, Oud

Leiden, 1952. 

Sloof, J.H.M., Inventaris van de poIderarchie

ven van de voormaJige poIderafde!rgen Mid

dengeesl en Zuidgeesl, 1611 -1978(1984). 

Leiden, Rijnland, 1995. 

Texeira de Mattos, L. F., De walerkeeringen, 

waterschappen en fX>Iders van Zuid-Holland; 

deel I, afd. I: Het Hoogheemraadschap van 

Rijnland. 's-Gravenhage. Nijhoff, 1906. 



DE KEMPENAERSTRAAT 

Genoemd naar J. M. de Kempenaer 
(1853-1900), van 1895-1900 burge

meester van Oegstgeest. 

Jacob Mattheüs de Kempenaer werd 
op 6 juni 1853 te Arnhem geboren. Bij 

koninklijk besluit van 17 juni 1895 werd 
hij per 1 juli daaraanvolgend benoemd 
tot burgemeester van Oegstgeest en 
Voorhout, onder gelijktijdig eervol ont

slag als burgemeester van Voorscho
ten. Hij was de opvolger van burge
meester Terwee, die in 1895 met pen
sioen ging. 
De heer De Kempenaer is maar kort 
burgemeester geweest, maar in die pe
riooe hebben zich wel enkele belangrij 

ke gebeurtenissen voorgedaan. Zo 
werd in 1896 de grens tussen Oegst

geest en Leiden verlegd van (ongeveer) 

de Leidse singels naar de Kagerstraat, 
wat een terugval van het inwonersaan
tal met 40% met zich meebracht, en 
daardoor inkrimping van het gemeen
tepersoneel. Het raadhuis kreeg tele
foon en de psychiatrische inrichting En
degeest werd geopend (1897). In 1898 

werd grond gekocht voor de stichting 
van een nieuw gemeentehuis, waarvan 
de bouw een jaar later werd aanbe
steed. Het gereedkomen van dit ge

meentehuis aan het Wilhelminapark 
heeft burgemeester De Kempenaer 
niet meer kunnen meemaken. Op 23 
januari 1900 is hij overleden. Hij werd 
op 27 januari 1900 begraven op het 

kerkhof van de Groene Kerk, in de 
grafkelder van de voormalige kapel aan 

de zuidzijde van de toren. De opening 
van het gemeentehuis ( en de installatie 
van de gemeentesecretaris J.G.M. van 
Griethuysen als zijn opvolger) had 
plaats op 28 februari, uiteraard zonder 
enige feestelijkheid. Het grootste deel 
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van de ambtsperiode woonde de fami
lie De Kempenaer buiten Oegstgeest. 

Komende uit Voorschoten, verhuisde 
hij op 15 mei 1896 naar het Terwee

park, achter het NS-station. Dat werd 

echter op 1 augustus van dat jaar bij 
Leiden gevoegd, zodat hij toestemming 

moest vragen buiten zijn standplaats te 
wonen. Die is hem verleend, op voor
waarde dat hij op maandag en vrijdag 

van elke week in Oegstgeest voor de 
inwoners te spreken was. 
Het besluit om een straat naar hem te 
noemen, werd genomen op 24 juli 
1914. Toen werd de 'Hooge en Lage

voortweg' omgedoopt in 'De Kempe

naerstraat'. Tegelijk kregen ook de Ge

versstraat , de Terweeweg, de Wytten

bachweg en diverse andere straten 
hun huidige naam. Merkwaardigerwijs 
gebeurde dat als het ware 'en passant' 

in een raadsbesluit met betrekking tot 
het plaatsen van straatnaamborden. 

Gerard Schwencke 

Bron; 

Carla de Glopper-Zuijderland, 

Archief Gem. Oegstgeest. 

J.M. de Kempenaer, afb. afkomstig uit 
GA Oegstgeest. 



Van woonhuis tot.. .... 

Oegstgeest in heden en verleden 

Aflevering 17 

Afbeelding 1. 

In deze aflevering kijken wij naar de 
Abtspoelweg. Dit gedeelte van 
Oegstgeest werd aangeduid met 
Poelgeest. Langs de Abtspoelweg 
stond een aantal huizen. In septem· 
ber 1994 schreven wij in deze ru
briek al over het voormalige woon
huis van Leendert Hoogervorst en 
over de woning van Rein Ouds
hoorn. 1). Deze keer vertellen wij 
over het pand dat stond op de 
plaats waar tegenwoordig de krui
sing met de Lange Voort is (afbeel
ding 2). Het pand was opgedeeld in 
een voor- en een achterhuis, en 
bood onderdak aan twee families 
(afbeelding 1). Een derde familie be
woonde de voormalige schuur 
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(rechts op de foto). Oorspronkelijk 
stonden het woonhuis en de schuur 
met elkaar in verbinding. Kort voor 
de Tweede Wereldoorlog stortte dit 
middengedeelte echter in. Het pand 
werd niet herbouwd, maar door de 
bewoners werd een tuintje, afge
schermd door een heg (zie foto), 
aangelegd. De huizen werden niet 
voorzien van gas of electriciteit, 
evenmin van water. Op de schuur 
was met verf een rode cirkel met 
daarin een kruis aangebracht, ten 
teken dat zich hier een welput be
vond met goed drinkwater. 

Abtspoelweg 15 
De vroegst bekende bewoner van 



het voorhuis was Pieter de Best 
('Rijnsburg 1885), De Best was 
bloemist knecht. In 1 918 kwam hij 
samen met zijn vrouw Stijntje Abbink 
('Valkenburg 1886) en hun twee zo
nen vanuit Sassenheim naar Oegst-

Afbeelding 2, 

geest. In 1930 vertrok het gezin naar 
Zijpe. Daarna werd het huis be
woond door Leendert van Loon 

(' Oegstgeest 1900), eveneens bloe
mistknecht, en zijn vrouw Anna Ca

talina Timmers ("Bergara, Argentinië 
1897). Het echtpaar kwam uit de 
Haarlemmermeer en had vier kinde
ren . Het vijfde kind werd in Oegst
geest geboren. In 1939 vertrok het 
gezin naar Voorhout. 
Oe laatste bewoner was Marinus A. 
Wijsman. Hij verhuisde in 1969 naar 

de Duinzichtstraat. Hierna werd het 
huis afgebroken. 

Abtspoelweg 13 
In het achterhuis woonde Dirk van 
der Geer ('Oegstgeest 1876, 
+Oegstgeest 1953). Dirk was groen
tekoopman van beroep. Hij huwde 

in 1901 met Petronelia Paulina van 
den Berg (' Oegstgeest 1878, 
+Oegstgeest 1968). Het echtpaar 
kreeg twaalf kinderen. Tevens woon

de de vader van PetronelIa van den 
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Berg in. Hendrik van den Berg 
('Oegstgeest 1846, +Oegstgeest 
1926) was weduwnaar. Het huis ver
keerde ten tijde van het overlijden 
van Dirk van der Geer in slechte 

staat en zou worden afgebroken. Oe 
weduwe Van der Geer werd echter 
in de gelegenheid gesteld haar laat
ste jaren in haar vertrouwde omge
ving door te brengen. Het huis werd 
in mei 1969 afgebroken, kort na het 
overlijden van mevrouw Van der 
Geer. 

Abtspoelweg 14 
Het schuurtje dat tot woonhuis werd 
verbouwd werd bewoond door Her

manus Drieman ("Oegstgeest 
1849,+Oegstgeest 1927), een onge
huwde arbeider. In 192 1 werd hij 
opgenomen in Endegeest, alwaar hij 

zes jaar later overleed. 
Daarna werd het huis gedurende 

een half jaar bewoond door Cornelis 
Johannes Anthonius Meskers CNar

mond 1901), bloemistknecht, en zijn 
echtgenote Vrouwke Catharina 
Meerieveld (Amsterdam 1903). In 
deze periode werd hun eerste kind, 
een zoon Cornelis genaamd, gebo
ren. 
Oe volgende bewoner was Abraham 

de Groot ('Leiden 1880), schipper 
van beroep, en zijn echtgenote Jo
hanna Comelia de Jong ('Leiden 
1876). 
In 1923 vertrok het gezin De Groot 
weer. Gedurende enkele maanden 

werd het huis bewoond door Jan 
Paauw ('Rijnsburg 1904), landarbei
der, en zijn vrouw Catharina Elisa

beth Hus ('Noordwijk 1904) en zoon 
Jan. 
Nadien bewoonde tot 1928 Jan 
Zwaan ('Oegstgeest 1895), veldar-



beider en zijn echtgenote Cornelia 
Zaalberg ("Leiden 1887) het huis. 
Pieter Glasbergen ("Rijnsburg 1876), 
loswerkman, was samen met zijn 
tweede echtgenote Maria Dreef 
('Leiden 1896) de laatste bewoner 
van het huis. In 1932 verhuisden zij 
naar Abtspoelweg 12. In later jaren 
heeft men in dit gedeelte van het 
huis nog een varken ondergebracht! 

Van de andere panden aan de Abt 
spoelweg hebben wij helaas geen fo
to's. Ook de be~onersgeschiedenis 
laat zich moeilijk achterhalen. Een 
aantal personen dat daar heeft ge
woond en die velen zich nog kunnen 
herinneren zijn onder meer Vree ken 
de palingboer, Sleet, die knors was 
(wat inhield dat hij illegaal slachtte), 
en de familie Kniest. Oe heer Kniest 
was tuinder en verbouwde bloembol
len en groente. Ook hier was lange 
tijd geen gas, water of electriciteit. 
Zoals we hierboven al vermeldden 
was er in de buurt een put met goed 
drinkwater. De verlichting geschiedde 
door middel van olielampen, en ge
kookt werd er op oliestellen. Het wa
ter voor de was verwarmde men in 
ketels op het oliestel. De wasketels 
moesten dan wel de avond tevoren 
op de stellen geplaatst worden. Ach
ter het huis stond een grote kastanje
boom, die er nadat het huis was ges
loopt nog lang heeft gestaan. Er was 
ook een grote boomgaard achter het 
huis, en daarachter lag het land van 
boer Juffermans. 
Een aantal voormalige bewoners van 
de Abtspoelweg kon zich nog herin
neren dat onder de tennisbanen van 
'Oe Krogt' (tegenwoordig tennisver
eniging OLTC) een schuilplaats voor 
buurtbewoners was gemaakt, in ver
band met luchtaanvallen tijdens de 
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Tweece Wereldoorlog. 
') Afbeelding 3 bij dit artikel is een 

luchtfoto uit de jaren zestig. Wij 
vermeldden hierbij abusievelijk dat 
het witte huis op de foto nog zou 
bestaan. Het gaat hier echter om 
Abtspoelweg 13, 14 en 15. 

Maria Fehmers-Schlatmann 
Ineke Oele-kap 

Bronnen: 

Gemeente-archief Oegstgeest 

Dhr. Th. van der Mey, lisse 

Dames Kniest , Oegstgeest 

Herkomst foto's: 

afb. 1: gemeente-archief Oegstgeest 

afb. 2: archief Vereniging Oud Oegst-

geest, fotograaf Ineke Oele-Kap 



Uit het foto-album van ... 

De Vereniging Oud Oegstgeest 

Een nog zeer landelijke Terweeweg gezien vanuit de tegenwoordige Geversstraat. 
Het 'dammetje' rechts gaf de toegang tot een boerderij. Nu is daar de ingang van 
'De Beukenhof' . 
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UIT HET ARCHIEF GELICHT 

In het oud archief van de gemeente 
Oegstgeest bevinden zich veel stuk
ken die vallen onder de categorie 
"klein leed". In de 1ge eeuw deden 
de inwoners van Oegstgeest vaak 
aangifte van vergrijpen en misdrijven 
bij de burgemeester. Zo kunnen wij 
nu nog kennis nemen van de veel
vuldige diefstallen van wasgoed, dat 
op de bleek te drogen lag, van 
scheldpartijen, van klachten over 
verdwenen en illegaal geslachte 
schapen en van vandalisme. Soms 
ging het echter ook wel om ernstiger 
zaken. 
Op 24 februari 1832 moest burge
meester Jacob Willem de Malnoë 
van Noort bijvoorbeeld proces ver
baal opmaken van een lugubere 
vondst: 

.. . door ons bij gerugte vernomen 
zijnde, dat op de buitenplaats ge
naamd De Greunerei binnen deze 
gemeente onder den grond een ge
raamte van een mensch gevonden 
was, zoo hebben wij ons naar ge
melde buitenplaats begeven ten ein
de een onderzoek daarna te doen, 
en gekomen zijnde in het achterste 
bosch van gemelde buitenplaats, 
hetwelk men tegenwoordig bezig is 
met uit te rooien en om te delven, 
zoo zijn voor ons gecompareerd Jan 
Janszoon van den Kwaak, oud agt 
en dertig jaren, van beroep arbeider, 
wonende te Rhijnsburg, en Jan de 
Rode, oud zes en zestig jaren, van 
beroep arbeider, wonende te Val
kenburg; 
welke ons hebben verklaard, dat ze 
op den twee en twintigsten february 
laatstleden aan de agterzijde van het 
gemelde bosch, niet ver van het 
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weiland aan het delven zijnde, van 
tijd tot tijd omtrent een halve steek 
onder den grond beenderen gevon
den hebben, die echter door het 
graven fijn gestooten waren, welke 
zij vermoedden dat van eenig beest 
waren; 
doch dat eindelijk den eerstgemel
den declarant een gedeelte van de 
hoofdschedel van een mensch heeft 
opgegraven en vervolgens ook nog 
een gedeelte van een been; welke 
overblijfsels aldaar op de grond leg
gende, de beide declaranten aan 
ons hebben vertoond en welke ons 
toeschijnen te zijn een gedeelte van 
een hoofdschedel en van een dij
been; 
verklarende de voormelde declaran
ten wijders dat de overige beende
ren vergaan en onder de aarde ver
mengd zijn geraakt, zoodat zij niet 
anders dan deze beide stukken heb
ben overgehouden. 
De alzoo aan ons ter hand gestelde 
beenderen, welke alle blijken dragen 
van reeds eene geruime tijd onder 
den grond te hebben gelegen, on
der onze bewaring genomen heb
bende, zoo zijn dezelve in een zak 
gedaan en met het cachet dezer ge
meente door ons verzegeld, ten ein
de bij het proces verbaal aan den 
heer Officier van Justitie te Leyden 
te worden gezonden. 
Wijders is ons door Nicolaas Buite
weg, veldwachter dezer gemeente, 
oud zes en zestig jaren, verklaard, 
dat het bijna agt en dertig jaren ge
leden is, dat hij voor het eerst als 
dienaar der Justitie alhier in dienst is 
gekomen, en dat hij één of twee ja
ren tevoren, ten tijde dat er eenige 
groote veranderingen aan de gemel-



de buitenplaats De Greunerei ge
daan werden, en toen onder ande
ren het gemelde agterbosch werd 
aangelegd, aldaar met een groot 
aantal andere menschen aan het 
werk was, waaronder zich veel 
vreemdelingen bevonden en dat hij 
zich nog wel weet te herinneren, dat 
er eens één van deze persoonen, 
zijnde een Geldersman, doch wiens 
naam hem declarant onbekend was 
of die hij door het lange tijdsverloop 
vergeten heeft, plotseling vermist is 
geworden, zonder dat men ooit iets 
meer van hem vernomen heeft; 
kunnende hij declarant zich daarvan 

geene verdere bijzonderheden herin
neren, dan dat hij het werkvolk heeft 
hooren zeggen dat er één hunner 
vermist werd, die volgens hun zeg
gen weggeloopen zou zijn. En heb
ben wij van dit alles opgemaakt het 
tegenwoordig proces verbaal, het
welk zal gezonden worden naar den 
heer Officier van Justitie te Leyden, 
hetwelk den derden declarant alleen 
met ons, burgemeester, heeft on
derteekend, verklarende de beide 
eerstgenoemde declaranten niet te 
kunnen schrijven. 

Carla de Glopper- Zuijderland 

LEEUW MET WAPEN OP HET GEMEENTEHUIS 70 JAAR 

Op 23 november 1927 stond het 
volgende berichtje in de krant: 

"Het gemeentehuis is heden een 
versiering rijker geworden door het 
plaatsen van het wapen dezer ge
meente, in een daarvoor bestemde 
nis, boven een hoekraam van de se
cretarie. Zooals men zich zal herin
neren, is daartoe dezen zomer door 
den gemeenteraad besloten. 
Het wapen, een rood kruis op gou
den veld, wordt vastgehouden door 
een daarachter geplaatste leeuw, en 
is zeker een sieraad voor ons ge
meentehuis geworden. Het wapen is 
ontworpen en vervaardigd door de 
firma Maas en Zoon te Haarlem. " 

De firma Maas had in Haarlem een 
atelier voor kerkelijke beeldhouw
kunst en vervaardigde o.a. altaren, 
preekstoelen en beelden in hout, 
steen en marmer. 
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De kosten voor de gemeente vielen 
wel wat hoger uit dan de begrote 
300 gulden. 
"Voor het leveren van een wapen, 
uitgevoerd in Franschen Savonierre 
steen, geprepareerd tegen verweren 
en groen worden", en voor "het wa
pen met kleur en goud uitdiepen, ar
beidsloon en verf en bladgoud" 
moest uiteindelijk 620 gulden en 70 
cent betaald worden, terwijl aanne
mer De Rooy voor zijn hulp bij het 
plaatsen van de leeuw nog eens 24 
gulden en 95 cent in rekening 
bracht. 

Zal de leeuw straks ook mee verhui
zen naar het nieuwe gemeentehuis? 



HIER IS ALLES RUSTIG , ALLEEN .. ... 

12 oktober 1944: 

"Morgen vroeg ga ik naar de Hofdijk 

stobben rooien. Dat mag. Houtdief

stal neemt hier ongelooflijke vormen 
aan", 

28 november 1944: 

"Practisch heel Oegstgeest zit al een 

dag of vier zonder licht. Wij komen 

ook wel aan de beurt. Alleen aan de 

Terweeweg hebben de Duitsers ver

schillende huizen en een school in 

gebruik, zodat ze deze straat waar

sChijnlijk huis voor huis zullen afsnij

den", 

11 december 1944: 

"Vorige week heb ik nog tegen een 

Engelse piloot gesproken. Hij niet 

tegen mij, omdat hij enigzins versuft 

was. Geen wonder, als je een hotel 

tracht te betreden door het raam op 

de eerste verdieping .... Ik stond in 

de Kempenaerstraat een dertig me

ter van het hotel af en was één van 

de eersten die op het afdak klom
men", 

Bovenstaande citaten zijn afkomstig 

uit een in april / mei verschenen 

boekje getiteld: Hier is alles rustig, 

alleen... . Het boek bevat een unie

ke verzameling brieven van een fa

milie uit het laatste jaar van de be

zetting. Het gaat om het ouderlijk 

gezin De Jong in Zwolle en het gezin 

van zoon Henk in Oegstgeest. De 

correspondentie geeft een aangrij

pend beeld van het leven in de 

moeilijke maanden na de slag om 

Arnhem tot aan de bevrijding. Beide 

gezinnen slaagden erin elkaar met 

grote regelmaat brieven te doen toe-
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komen. Op levendige wijze worden 

kleine gebeurtenissen beschreven, 

waardoor een authentiek beeld ont

staat van het dagelijks leven in 

Oegstgeest en Zwolle in het laatste 

oorlogsjaar. 

Deze waardevolle briefwisseling, be

werkt door mevrouw Ineke de Jong 

en uitgegeven door de IJsselakade

mie in Kampen, is voor nog geen 

f.25,- verkrijgbaar via de plaatselijke 

boekhandel of via de uitgever (038-

3315235). ISBN 90-6697 -085-5. 

Henk, Didi en hun dochtertje Marieke 
de Jong, achter hun huis aan de Ter
weeweg 79. De foto werd genomen În 
de zomer van 1945. 



HONDERD JAAR TELEFOON IN OEGSTGEEST 

AI in 1877 drong de ontwikkeling van de telefoon door in Nederland. Amsterdam 
was in 1880 de eerste stad met een eigen lokaal telefoonnet voor particulieren. 

In Leiden had men vanaf 1885 
oriënterend werk gedaan en toen 

bleek dat er voldoende geïnteres
seerden waren stemde de Leidse 
Raad in met een plan om een eigen 
telefoonnet te stichten, waarop de 

minister in 1887 vervolgens toe
stemming verleende. 
De voorkeur voor de exploitatie ging 

uit naar de firma Ribbink, van Bark & 
Co. uit Amsterdam. 
Als eerste locatie voor een geschikt 
centraal bureau (centrale) kreeg men 
aanvankelijk de beschikking over 
een kamertje in het Leidse stadhuis. 
Na ondertekening van de concessie 
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kon in 1889 begonnen worden met 

de aanleg van bovengrondse verbin
dingen en kon op 1 maart 1890 het 
net vanuit het centrale bureau in be
drijf gesteld worden. 

In die centrale, aanvankelijk alleen in 
bedrijf tijdens de werktijden, brach

ten telefonistes de gevraagde ver
binding tot stand. AI spoedig bleek 
dat er een dringende behoefte was 
aan een 24 uurs bezetting, waarvoor 

de locatie op aandringen van de 
Leidse burgemeester verplaatst 
werd naar een ru imte boven het ge
bouw 'De Waag" aan de Aalmarkt. 

Voor die verplaatsing moesten alle 
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Copy briefhoofd van de firma Ribbink, van Bark & Co. 
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lijnverbindingen verlegd worden . Op 
het dak van de "Waag" verrees een 

compleet netwerk waarop alle voe
dingslijnen van de stad binnenkwa
men. Er waren nog geen aansluitin
gen op andere lokale netten. 

Op 2 mei 1889 richt de firma Rib
bink, van Bork & Co. Keizersgracht 

85 te Amsterdam "Stoomfabriek 
van Electrische toestel/en en exploi
tant van Telephoonnetten " een ver
zoek tot Burgemeester en Wethou
ders van Oegstgeest waarin we le
zen: 
"Wij hebben de eer U mede te dee
len dat wij aan de Regeering heb
ben verzocht de ons verleende con
cessie tot aanleg en exploitatie van 
een telephoonnet in Leiden tot Uwe 
Gemeente uit te breiden en dat wij 
het voornemen hebben na inwilli
ging van dit verzoek ook bij U de 
daartoe vereischte vergunning aan 
te vragen. 
Voorlopig nemen wij de vrijheid U te 
verzoeken ons adres te dezer zake 
aan de Regeering te wil/en steunen". 

Anderhalf jaar later komt op 29 ja
nuari 1891 van de genoemde firma 

opnieuw een brief binnen bij het 
gemeentebestuur waarin zij aange
ven dat zij van de Regering vergun

ning hebben gekregen "tot het aan
sluiten van bewoners van percee/en 
in uwe gemeente aan haar tele
phoonnet te Leiden en wel binnen 
een kring beschreven met een 
straal van vijf kilometer uit haar 
centraal bureau aldaar en dat zij U 
daarom verzoekt een haar voor vijf
entwintig jaren uitsluitende vergun
ning te ver/eenen tot aanleg en ex
ploitatie van telephoongeleidingen 
in uwe gemeente". 
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In de brief wordt verder duidelijk 

aangegeven dat er voldoende tele
foonpalen geplaatst moeten worden 
voor de bovengrondse leidingen 

waarvoor de gemeente toestem
ming dient te verlenen . 
Voor een aansluiting zal jaarlijks een 
abonnementsgeld van f 75,- betaald 

moeten worden. 
Bij een aantal van tien of meer aan
sluitingen zal dat bedrag worden 

verminderd tot f 50,-

Op 2 maart 1891 geeft de raad toe
stemming maar men wil graag het 
bedrag van f 50,- verlaagd zien tot 
f 45, - . Bovendien wordt besloten 
om opdracht te geven een telefoon

toestel in het Raadhuis aan de Ach
terweg (nu Wijttenbachweg) te laten 
aanbrengen. 

Voor het maken van een verbinding 
van Leiden naar Oegstgeest wil men 

gebruik maken van de reeds be
staande palen langs de tramlijn van 
de Noord- en Zuid Hollandsche 

Stoomtramweg Maatschappij Lei
den - Haarlem. Daarvoor vraagt 
deze Maatschappij een vergoeding 
van f 20,- per jaar. 

Terwijl er in Leiden al een groot aan

tal aansluitingen volop functioneren , 
is men er hier in Oegstgeest kenne
lijk nog niet aan toe. 

Een 40 tal vooraanstaande inwoners 
van Oegstgeest komen in actie en 
schrijven het gemeentebestuur in juli 
1894 een boze brief dat zij verno

men hebben dat men in het raad
huis een 'telefoonstation' wil gaan 
vestigen. Hiervan verwachten zij 

maar weinig nut en zij gaan ervan 
uit , dat de kosten voor de inwoners 
erg hoog zullen zijn. 



Zij menen dat het beter zou zijn een 
telefonische verbinding te maken 
met het Rijkstelegraafkantoor te Lei
den "daar de telegrammen voor 
Oegstgeest bestemd eerst een a 
twee uren nadat ze te Leiden ont
vangen zijn hun adres bereiken en 
bovendien aan bodegeld voor een 
telegram nog eens 35 a 65 cent 
naar gelang de afstand moeten be
talen ". 

Men blijkt niet voldoende op de 
hoogte te zijn van de ontwikkelingen 
want voor de aansluiting van het 
Raadhuis is een verbinding nodig 
met het particuliere telefoonnet in 
Leiden. 
Men verwart het verhaal met een 
rijkstelefoon, die alleen gebruikt 
wordt voor telegramverkeer en later 
in het hulppostkantoor zou komen. 

Het zou tot maart 1894 duren voor
dat er enige vooruitgang in de uit
voering komt. Maar als men daaraan 
wil beginnen, komen er opnieuw 
problemen want de firma Ribbink, 
van Bark & Co maakt bezwaar om 
de voorgeschreven isolatoren te ge
bruiken , men vindt ze veel te groot 
en te zwaar, 'die grote klokken wor
den door de jeugd stukgegooid'. 
Tegen het verzoek van de gemeente 
om een publiek toestel aan te laten 
brengen maakt de firma bezwaar, 
omdat 'dit toetreding van geabon
neerden niet in de hand werkt'. 

Pas in februari 1895 verleent de mi
nister van Waterstaat , Handel en Nij
verheid toestemming voor het con
tract met de NZHTM en nadat pro
blemen met die firma zijn opgelost, 
krijgt het Raadhuis op 1 juli 1895 
toch zijn aansluiting op het net van 
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de firma Ribbink, van Bork & Co. op 
de centrale te Leiden. 

Alle telefoonaansluit ingen van Lei
den en Oegstgeest staan o.a. opge
nomen in het adresboek van de stad 
Leiden met daarin het Raadhuis te 
Oegstgeest als nummer 163. 
De in Poelgeest wonende vishande
laar en tevens wethouder J.C. 
Spaargaren had ook een aanvraag 
ingediend en kreeg voor eigen reke
ning een aansluiting met het num
mer 155. 
Niet te achterhalen valt wie nu pre
cies de eerste aansluiting kreeg, 
maar gelet op het nummer zou dat 
wellicht de heer Spaargaren kunnen 
zijn. 
Voor het telefoonabonnement be
taalt de gemeente Oegstgeest een 
vergoeding van f 50,- per jaar, terwijl 
men in Leiden voor een aansluiting 
en abonnement f 35, - vraagt. 

Wandtelefoontoestel type Ericson, ge
bruikttot 1 9 17. 



De verbindingen in de telefooncen· 
trale werden door middel van plug· 

verbindingen met de hand door een 
telefoniste tot stand gebracht. Wan· 
neer een abonnee wilde opbellen, 
draaide hij aan de kruk die naast het 

toestel zat. Daardoor viel in de cen· 
trale een klepje naar beneden met 
zijn nummer. Zo werd de aandacht 
van de telefoniste getrokken, die 

dan vroeg met welke abonnee men 
wenste doorverbonden te worden, 
die daarna werd opgeroepen en de 

verbinding kwam tot stand. Hierna 
zei de telefoniste tegen beide abon· 
nees "voorwaarts" en vervolgens 
trok zij zich dan uit het gesprek te

rug. 

TELEI"OONNET. - LEIDEN. 
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Copy van de handleiding voor een tele
foonabonnee uit het adresboek van de 
gemeente Leiden 1896. 

Alle aanvragen voor het plaatsen 
van palen en spannen van draden 

die het gemeentebestuur bereiken 
worden, voor wat de uitvoering be· 
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treft , vooraf voorgelegd aan de ge
meente·opzichter, de timmerman en 
metselaar J .v.d.Voet, d ie een eigen 
bedrijf heeft aan de Hoge Mors. 

In de situatie komt tot 1900 weinig 
verandering, de naam Ribbink. van 
Bark & Co. is overgegaan in ~De Al

gemene Telephoon Maatschappy" . 
Nieuwe aangeslotenen in Oegst
geest zijn de firma Nieuwenhuizen 

met nr. 182 en de inrichting "Ende
geest " met nr.219. 

De telefoon van het raadhuis is intus
sen verplaatst naar het nieuw gebouw
de raadhuis in het Wilhelminapark en 

de kosten hiervan bedragen f 9,02. 
Het tetefoonnet van L"den tett in 1896 
al 266 abonnees. 

De ontwikkeling in het dorp is ook de 
schooljeugd niet ontgaan, want de 

isolatoren blijken inderdaad een voor
treffelijke doel",t te zijn. De drie 

schoolhoofden krijgen dan ook een 
ernstig verzoek via de Burgemeester 
van de Commissaris van de Koningin 
om 'op de meest dienstig geachte wij
ze medewerking te verlenen teneinde 

het stukwerpen van isolatoren in de 

telefoonlijnen te verhinderen, waaraan 

de schooljeugd zich schuldig maakt'. 

Uit 'De Rijksgids voor den Telefoon

dienst' van 1904 blijkt , dat het aan
tal abonnees in Oegstgeest opgelo
pen is tot 11 en in 1910 zijn dit er 
zelfs al 21. De ontwikkelingen gaan 

hierna vrij snel en in 1912 bereikt het 
gemeentebestuur al een verzoek 

toestemming te verlenen voor het 
leggen van een telefoonkabel tussen 
Amsterdam en Rotterdam. 



Telefoonaansluitingen Oegstgeest, genomen uit de adreslijst van Leiden: 

1895: 
163 Raadhuis Oegstgeest, Achterweg. 
155 Spaargaren J.C. Vischhandelaar, Haarlemmertrekvaart . 
182 Nieuwenhuizen L.E. (fabriek) Morschweg. 

Telefoonaansluitingen Oegstgeest, genomen uit "De Rijksgids voor den Telefoondienst" 

1901 : 
311 Bloembollenkwekerij en Export Maatschappy G.C.v.d.Hoef , Rijksstraatweg 105. 
211 Ellis & Co. Rijnzicht. 
219 Endegeest, Krankzinnigengesticht 
172 Gemeenteveldwachter, G.J.Heisterborg. 
373 Moll van Charante J. Villapark. 
163 Raadhuis Oegstgeest, Achterweg. 
386 Wernink (fabriek). 
390 Timmermans Dr. D. Villapark. 

1910: 
1030 Begraafplaats Rhijnhof. 
1007 Dolle L. Vleeschhouder en spekslager, Leidsche Buurt. 
853 Ingen Schenau HA van Hotel Pension "Het Witte huis" Wilhelminapark. 

1008 Juffermans H.C. Stalhouder Leidsche Buurt. 
1005 Kamerling Onnes M. Rijnsburgerweg. 
219 Endegeest. 

1013 Kruyt J.C. Rijksstraatweg. 
1012 Lulofs mevr. Wilhelminapark. 
101 5 Plas G.G. van der scheepsbouwer, Morschweg. 

163 Raadhuis. 
546 Rubenkamp & Co. H.W. , wagenfabrikant. 
607 Sanatorium voor Zenuwlijders Rhijngeest. 
559 Schlatmann, Gustav. 
155 Spaargaren J.C. vischhandelaar. 

1041 Stoffers, Rijnsburgerweg. 
390 Timmermans Dr. D. Villapark. 
821 Treur Erven J. eieren wild en gevogelte, Rijnsburgerweg. 
511 Verwijs R.S. Civ. Ing. Dir. NV Wernink Betonfabriek, Morschweg. 

1014 Voet Joh. aannemer en gemeente-opzichter van Oegstgeest , Morschweg. 
386 Wernink (fabriek) . 

1009 Wilbrenninck Joh.W. Wilhelminapark. 

RIJKSTELEFOON: 

Vrijwel gelijk1ijdig me1 de aanleg van 
particuliere telefoonnetten in het land 
was men van overheidswege ook be

gonnen met de aanleg van een eigen 
telefoonnet, dat voornamelijk gebruikt 
zou worden ten behoeve van de tele
graafdienst. Er was dus geen mogelijk
heid voor openbaar telefoonverkeer. 
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De kosten voor de inrichting van een 
eigen Rijkstelefoonkantoor moesten uit 
de eigen gemeentekas betaald wor
den. 
Burgemeester en Wethouders dienen 
in 1894 een verzoek in bij de inspec
teur der Rijkstelegrafie, om in Oegst
geest een Rijkstelefoonkantoor in te 



Het Rljkstelefoon- en telegraafkantoor 
aan de Geversstraat. Op het bovenste 
bord de aanduiding "Posterijen en Tele
foon ". De foto dateert van voor het jaar 
1 9 1 0, voor het pand de palen met isola
toren voor de bovengrondse verbindin
gen. 

richten in het hulppostkantoor dat toen 

nog aan de Geversstraat lag. Daarbij 

gaat men er van uit dat er een aanslui
ting komt op het bestaande Rijkstele

foonnet van Leiden. 
De uitvoering van dit plan wordt echter 
vertraagd, omdat de minister heeft be
paald dat het Rijkstelefoonkantoor in 

Oegstgeest dient te worden aangeslo

ten op het kantoor van Katwijk aan de 
Rijn. Hiervoor wordt een extra bijdrage 
van f 50,- gevraagd .. 

Dit punt vraagt veel tijd en aandacht, 
maar in juli 1895 neemt de Raad het 

besluit "te bevorderen dat ene verbin
dingslijn wordt aangebracht tussen 
Oegstgeest en Katwijk". 

Er volgt overleg tussen de Burgemees
ter van Oegstgeest en zijn ambtgeno
ten van Katwijk en Rijnsburg over de 
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aanlegroute. Met de aanleg is men in
tussen al begonnen. 
Bij verrassing besluit de Raad van 
Oegstgeest op 11 november om toch 

van deelname aan het plan af te zien. 
Ook nu weer komt er een openbaar 
protest en uit een door een groot aan
tal inwoners ondertekende brief blijkt, 
dat men tegen dat besluit ernstig be
waar maakt en aandringt daarop terug 
te komen. 
AI op 28 november 1895 trekt de Raad 

het besluit in schrijft men de directeur 
generaal der Posterijen en Telegrafie 
"onze missieve van 11 november te 
beschouwen als niet ontvangen doch 
de al eerder aangevangen werkzaam
heden voort te zetten". 
Een verzoek van B en W om alsnog op 
het Rijkstelefoonkantoor van Leiden te 
worden aangesloten wordt door de 
minster en door de directie der Posterij
en en Telegrafie afgewezen. Begin de
cember besluit men verder te gaan met 

de aanleg, maar voor Oegstgeest zuI
len de kosten van f 187,50, die zijn ont
staan door de vertraging, doorbere
kend worden. 
Het Rijkstelefoonkantoor wordt op 12 

februari 1896 geopend in het al sinds 

1890 bestaande hulppost-en tele

graafkantoor aan de Geversstraat Oater 
de zaadhandel van Glasbergen). 

De 'brievengaarder' H.L.Thiefry krijgt 

het beheer daarover. Deze had al in ok
tober 1894 aangegeven het beheer 

van het telefoon-kantoor te ambiëren -
naast zijn functie als 'brievengaarder' 
(beheerder) - tegen een vergoeding van 

f 125,- per jaar. Thiefry bewoonde het 

pand met Neeltje Schenkeveld en haar 

moeder. 
De heer Van Varik weet in een van zijn 
vele, op de bend opgenomen, ge

sprekken met Loek de Groot nog pre

cies te vertellen hoe de indeling van dit 



pand was. De kamer aan de voorzijde 
deed dienst als kantoor en het tele
foontoestel hing tegen de voorgevel 
tussen de twee ramen. Omdat bij af
wezigheid van Thiefry, de aanvankelijk 
aangestelde kantoor-waarnemer AF. 
Kortekaas zich niet meer beschikbaar 
stelt, wordt tijdelijk de heer A.Blanke
stijn secretaris der Gemeente hiermee 
belast. 

Uit een in 1897 door Thiefry ingediende 
rekening zien we dat er voor het ver
stoken van petroleum in het lokaal 
f 6,08 per jaar is betaald. 

In mei 1901 wordt het Rijkstelefoon- en 
telegraafkantoor alsnog aangesloten 
op het z.g. controlekantoor in Leiden. 
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Copy van een pagina uit de 'Rijksgids 
voor den telefoondienst' van 1901 met 
twee aansluitingen in Oegstgeest nl. 
Mail van Charante, J. Villa park (Wilhe/
minapark) met nr. 373 en het Raadhuis 
van Oegstgeest met nr. 163. 

19 

Als op 1 augustus 1906 het nieuwe 
postkantoor in het Wilhelminapark 
wordt geopend, blijft de locatie aan de 
Geversstraat dienst doen als een hulp
telefoonkantoor. In 191 0 komt hier een 
eind aan en wordt het rijkstelegraaf- en 
telefoonkantoor verenigd met het be
staande postkantoor. 
Als beheerder daarvan was in 1906 
aangesteld de heerJ.L.M.Boot. Omdat 
de keuze waarschijnlijk voor die functie 
niet op Thiefry was gevallen vertrok 
deze in 1908 naar zijn oude woon
plaats Utrecht. 

Bert Driessen 
Bronnen: 

Gemeente-archief Oegstgeest 

dossiers: 513 tm 519 

Brievenboeken 1891 tm 1910 

Notulenboeken 1895 ,1896, 1898 en 1910. 

Foto·archief 

Bibliotheek PTT museum 's-Gravenhage: 

Chronologisch overzicht van de ontwikke· 

ling van de PIT dienst in Oegstgeest. 

Rijksgids voor den Telefoondienst 1901, 

1904,1905,1906 en 1910. 

uVan lopende bode tot telematica, Ge· 

schiedenis van de PIT in Nederland", 

door Dr. G.Hogesteegen. 

Foto·archief. 

Gemeente,archief Leiden: 

Adresboeken Leiden 

1891,1894,1895,1896.1897.1898.1899, 
1900. 
Leids Dagblad van 4 september 1989, in 

rubriek De tijd van toen ."Volgend jaar 

honderd jaar telefoon in Leidenft door 

P.J.M. de Baar . 

Particulier archief Loek de Groot: 

Ons Oegstgeest, van vrijdag 31 juli 1931 

arch.nr.19-12. 

Gesprek op band met de heer J.van Varik 

arch. nr. 14-04. 



ENDEGEEST, DE LAATSTE 100 JAAR. 

In 1895 overleed de laatste Vrouwe 
van Endegeest, Johanna Margare
tha Gevers-van Assendelft. Zij was 

kinderloos gebleven en liet haar 
landgoederen Endegeest en Rhijn
geest na aan de kleinzoon van haar 

zwager, Jhr. Leonard Adrien Gevers, 
die in Leiden medicijnen studeerde, 
maar over onvoldoende liquide mid

delen beschikte voor een prettig stu
dentenleven. 
Juist in die tijd kwam de klinische 
psychiatrie op: het inzicht dat men 

psychiatrische patiënten slechts kon 
beoordelen en, zo mogelijk, behan
delen door een deskundige, dage

lijkse observatie. Het strekt de Leid
se medische studenten faculteit uit 
die tijd tot eer dat zij het initiatief 
nam en aan de Universiteit verzocht 

een psychiatrische ziekenafdeling in 

het leven te roepen. Overleg met het 
gemeentebestuur van Leiden, dat 
belast was met de zorg voor armlas

tige zieke burgers volgde en nog in 

Sanatorium "Rhijngeest ", Conversatiezaal. 
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1895 kocht de gemeente eerst het 
landgoed Endegeest en later Rhijn

geest van de opgeluchte jonker voor 
f75000,-. 
Men liet er geen gras over groeien: 

in 1896 werd begonnen met de 
bouw van een "krankzinnigenge
sticht", berekend op 350 patiënten, 

verdeeld in vier vrouwen- en vier 
mannenpaviljoens, voor observatie, 
rustigen, halfrustigen en onrustigen, 
een hoofdgebouw voor medische 

diensten, een keuken -annex- was
serij, een infectiebarak en een mor
tuarium". 

Het hoofdgebouw, aan de straatweg 
gelegen, bestond oorspronkelijk uit 
drie losse stukken . In het middelste 

bevonden zich o.a. onderzoekska
mers, de kerk, het laboratorium en 
een eigen, zeer modern ingerichte, 

operatiekamer. 
Rechts en links van het hoofdge

bouw bevonden zich de observatie
afdelingen, maar nog tijdens de 



bouw trok men de bovenverdieping 
door, zodat de zieken binnendoor 
naar de medische diensten konden 
worden gebracht. Tevens ontston
den zo twee doorgangen "voor den 
in- en uitgang der koetsen, zodat 
dezelve niet zouden botsen". (Jaar
verslag geneesheerdirecteur 1897). 

Er werd snel en hard gewerkt: op 27 
januari 1897 arriveerden de eerste 
vier patiënten. Aan het einde van 
1897 waren vrijwel alle gebouwen 
gereed . Op 238 patiënten waren er: 
een geneesheer-directeur, een twee
de geneesheer, een hoofdzuster, zes 
verpleegsters, een verpleger, een 
huismeester, een boekhouder, een 
linnenjuffrouw, een tuinbaas en veer
tien "hulpkrachten" . 
Kort na de stabilisering van het werk 
werden de eerste verplegenden ge
worven. Zij moesten zijn :"volkomen 
gezond, van onbesproken gedrag, 
betrouwbaar, zachtzinnig, opmerk
zaam, ijverig en voldoende ontwik
keld om de te geven cursussen in 
krankzinnigenverpleging moeiteloos 
te kunnen volgen". De verpleegsters 
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moesten "tijdens het werk de voor
geschreven kleeding dragen en zich 
buiten de inrichtingen kleeden in 
overeenstemming met de ernst en 
de waardigheid van haar beroepM. 
Bouw, inrichting en latere reparaties 
gingen gepaard met uiterst zorgvul
dige overwegingen wat betreft doel-

matigheid , innovatie en zuinigheid . 
Uit binnen- en buitenland kwamen 
gestichtsdirecteuren kijken naar de 
toen zeer moderne isoleerkamers en 
later naar de badkamers voor per
manente badverpleging ter kalme
ring van onrust. 
De krankzinnigengestichten waren 
reeds een eeuw lang sterk gesloten 
gemeenschappen, waar de "lijders" 
werden opgevangen met zorg, rust, 
regelmatig leven , zo mogelijk ge
sprekken en zo nodig kalmerende 
medicijnen. Aan dit statische beeld 
zou Endegeest niet voldoen: In 1899 
wordt de eerste hoogleraar in de 
psychiatrie benoemd: Prof. Dr. G. 
Jelgersma. Hij houdt demonstraties 
van patiënten in het hoofdgebouw, 
die zich in een grote belangstelling 



van de studenten mogen verheu
gen: in 1901 moet er een paraplu
standaard voor 78 studenten para
plu's worden geplaatst. 

In 1903 wordt het sanatorium voor 
neuroselijders, Rhijngeest, in ge
bruik genomen , bedoeld voor pa

tiënten met gedrags- en karakter
stoornissen, aandoeningen, die 
men had leren onderscheiden van 

wat men vroeger als "krankzinnig
heid" beschouwde. Het heeft eigen 
onderzoekslaboratoria en een poli
kliniek. Na jaren van heen en weer 

praten tussen Rijk, universiteit en 
gemeente Leiden komen er ook op
namebedden. Hier ligt vermoedelijk 

de kiem van latere ingewikkelde fi
nanciële verhoudingen. 
In het begin van de twintigste eeuw 
nemen de mogelijkheden tot behan

deling In snel tempo toe. De psy
cho-analyse, geïntroduceerd door 

Freud, die in 1907 in Endegeest op 
bezoek komt, sChept nieuwe moge

lijkheden tot behandeling van neu
roses. Twintig jaar later komt de be
handeling met andere methodes, 
o.a. de electroshock-behandeling 

op, die zoveel verbetering geven , 
dat men de zeker aanwezige nade
len accepteert. In 1911 wordt een 

afdeling voor jeugdige zwakzinni
gen, Voorgeest, geopend, waar 
honderd jongens en honderd meis

jes kunnen worden verpleegd, met 
een zeer uiteenlopende mate van 
geestelijke achterstand en waaraan 
een eigen schooltje is verbonden. 

In het besef, dat men de patiënten 
uit hun inactiviteit en isolement 

moet halen voert men in de jaren 
dertig de arbeidstherapie in. Tot dan 
toe werkte van de patiënten ieder
een mee, die kon en wilde en lever

de daardoor een aanzienlijke bijdra-
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ge aan de economie en de zelfred

zaamheid van de inrichting. Bij een 
gestructureerde arbeidstherapie 
zoekt men voor iedereen een aan

gepaste werkzaamheid met vaste 
arbeidstijden, onder deskundige lei
ding en met een kleine geldelijke 

beloning. 
Toch toonde alle grote psychiatri 
sche inrichtingen-de naam "krank
zinnigengesticht" was reeds lang in 

onbruik-jarenlang hetzelfde beeld: 
grote, hoge, goed beveiligde pavil 
joens, met grote zit- en slaapzalen, 

waarin een soort gezinsstructuur 
ontstond en veel onderlinge hulp 
was, wat de verpleging zeer ver

lichtte. Men droeg, behalve op zon
dag, gestichtskleding en contacten 
met de buitenwereld waren schaars, 
evenals genezen ontslagen patiën

ten. 
Rond 1950 waren er in Endegeest 

ongeveer 850 patiënten. De staf be
stond uit drie psychiaters, van wie 
één de geneesheer-directeur was 

en een tweede "de stad" erbij deed , 
wat nu is uitgegroeid tot de RIAGG. 
Er waren twee tot vier psychiaters in 

opleiding, een psycholoog, een in
ternist, een sportleraar, voorts on
geveer tweehonderd verplegenden 
en tweehonderd verdere perso

neelsleden, van wie velen "patiënt 
gebonden" waren, in de tuinen en 

werkplaatsen. 
Maar in het begin van de jaren vijftig 
voltrekt zich een omwenteling in de 
psychiatrie. Er komen medicamen

ten beschikbaar die onrust, angst 
en spanning kunnen beïnvloeden 
zonder het bewustzijn te verminde

ren. De toegankelijkheid verbetert , 
allerlei vormen van behandeling 
worden mogelijk, ook ontslag. De 

Psychiatrische Inrichting wordt Psy-



Luchtfoto Endegeest. 

chiatrisch Ziekenhuis, met een grote 
polikliniek. 

Het toenemend aantal van de zoge
naamde psychofarmaca maakt uit
gebreide laboratoriumcontrole 
noodzakelijk, terwijl wetenschappe
lijk onderzoek naar oorzaken en 
achtergronden van psychische 
stoornissen een nieuwe impuls 
krijgt. Vanaf deze tijd wordt in Ende
geest het reeds eerder begonnen 
wetenschappelijk onderzoek sterk 
uitgebreid. Er wordt baanbrekend 
werk verricht , met als gevolg vele 
wetenschappelijke publicaties, eni
ge proefschriften en vertrek van on
derzoekers naar professoraten. He
laas is door bezuinigingen, dit werk 
de laatste jaren sterk gereduceerd. 
Intussen had zich bij de medica
menteuze revolutie een sociale ge
voegd. Niet in de patiënt, maar in 
de zieke maatschappij en omgeving 
lag de oorzaak van psychische 
stoornissen. De behandeling moest 
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in de maatschappij geschieden en 
liefst door niet-medici. Dit idee 
bleek in extreme vorm niet haalbaar, 
maar veroorzaakte een aardver
schuiving in de acceptatie en de be
handeling van patiënten , nu cliënten 
genoemd. Het psychiatrisch zieken
huis, dat verscholen had gelegen 
achter het groen- door de eerste 
geneesheer-directeur met opzet ge
plant en gekoesterd-trad in open 
verbinding met de buitenwereld. Het 
toegenomen contact tussen cliënt 
en behandelaar-niet noodzakelijk 
een arts-leidde tot uitbreiding en 
differentiatie van de behandel staf. 
Maar ook de huisvesting van de-nu
bewoners veranderde ingrijpend. De 
grote paviljoenen werden verlaten, 
grotendeels gesloopt en vervangen 
door veel kleinere wooneenheden, 
Munits", waar bewoners met verge
lijkbare sociale vaardigheden wer
den gehuisvest . 
In verband met de speciale eisen 
die zwakzinnigenverpleging intussen 



was gaan stellen werden de bewo
ners van Voorgeest geleidelijk over
geplaatst naar daartoe uitgeruste 
instituten. Ook de beide "Voorgees
ten" werden afgebroken. 
In de loop van de laatste vijftien jaar 
heeft Endegeest zich omgevormd 
tot een kliniek, waar opnames gro
tendeels bedoeld zijn voor observa
tie en behandeling gedurende af
zienbare tijd. Velen kunnen na ver
loop van tijd worden verwezen naar 
de polikliniek, beschermde woon
vormen of andere zorginstellingen. 
Rhijngeest, na de oorlog omge
doopt in Jelgersmakliniek, maakte 
vergelijkbare veranderingen door. 
De band tussen de instellingen 
bleef, soms losser, soms hechter, 
bestaan. 
Op 1 januari 1997 maakten beide 
zich los van de gemeente Leiden en 
vormden de Stichting algemeen 
Psychiatrisch Ziekenhuis Ende
geest. 
Niets illustreert beter de veranderin
gen in de laatste honderd jaar dan 
de personeelssamenstelling . In ja
nuari j.1. waren er op een aantal van 
436 bewoners, 190 personeelsle
den werkzaam op de administratie 
en in verschillende huishoudelijke en 
terreinfuncties . Er waren 421 "pa
tiënt-gebonden"functionarissen: 
naast de verpleging verschillende 
disciplines van therapeuten en 
maatschappelijk werkers. Onder 
hen bevonden zich 34 medici, gro
tendeels psychiaters en psychiaters 
in opleiding. 

Marianne van der Plas 
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v.d. Plas. 

Overige afbeeldingen archief v.a.a. 

Met dank aan Dr. G. A. van der Hooft , 

psychiater 



OEGSTGEESTER KANAAL 150 JAAR 

Zover bekend is er geen ruchtbaar
heid gegeven aan het feit dat het 
Oegstgeester Kanaal 150 jaar gele
den gereed kwam. Het kanaal heeft 
geografisch en stedenbouwkundig 
een belangrijke rol gespeeld in de 
uitbreidingen van Oegstgeest vanaf 
de jaren zestig van deze eeuw. Het 
kanaal is enige tijd een fysieke grens 
van de bebouwing geweest. Toen 
vanaf 1977 Haaswijk werd ge
bouwd, en later de Morsebel, is 
door de Eysingabrug en de J. H. 
Oortbrug de barrière niet geheel op
geheven. Het kanaal was niet zozeer 
noodzakelijk voor de scheepvaart, 
zoals bij vele kanalen, als wel voor 
de waterafvoer van het boezemwa
ter, van het droog te leggen Haar
lemmermeer, naar zee. 

Rond 1640 was de droogmaking 
van het Haarlemmermeer onderwerp 

van veel plannenmakerij. Naast bij
voorbeeld Leeghwater liet ook Ja
cab Bartelszoon Veris zjch niet on
betuigd en maakte voor geïnteres
seerde speculanten een wel heel 

fraai ogend plan met grote trekvaar -
ten en heel veel molens. De droog
making ging voorlopig niet door om
dat het stadsbestuur van Leiden er 
fel tegen was. Dat had met name te 
maken met de waterverversing van 
de grachten. In de zomer stonken 
deze vreselijk, maar door molens 
kon het vieze water richting Haar
lemmermeer weggemalen worden. 
Als nu het "Meer" drooggemaakt 
werd, vreesde men ook die, toch al 
tekort schietende, mogelijkheid te 
verliezen. De problemen in de stad 
werden in 1671 door stadsarchitect 
Willem van der Helm in kaart ge
bracht evenals door zijn opvolger 
Anthony Pannekouck, welke daar 

Kaart met de Vliet uit 1746 waarop ook de in 1656 gegraven Haarlemmertrekvaart staat 
aangegeven. 
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nog het nodige aan toevoegde. 
Het Haarlemmermeer bedreigde bij 
Zuidwester storm door afslag van de 
oevers de stad Amsterdam en werd 
dan ook wel de "Walenwolf" ge

noemd. Het Meer was in de 13e 
eeuw 9 .100 ha groot en in 1764 

reeds vergroot tot 16.700 ha. Dat 
het kon spoken op het Meer vindt 
men terug in de naam Schiphol, een 
plaats waar vele schepen hun laat
ste rustplaats vonden. In het Meer, 
waren door afkalving geen eilanden 
meer aanwezig. De namen van ver
zwolgen nederzettingen worden nog 
teruggevonden in plaatsen als 
Beinsdorp en Nieuw Ven nep. De 
droogmaking van het Haarlemmer
meer werd sinds lang overwogen, 
maar ook tegengesproken . Het de
finitieve besluit tot droogieging is ge

nomen na de orkaan van 1836, die 
tijdens de kerstdagen woedde. Te

vens werkte mee, dat de verruimde 
Katwijkse uitwatering (goedgekeurd 

4 mei 1804) in bedrijf was, zonder 
welke de droogmaking te bezwaar
lijk zou zijn geweest. In 1839 kwam 

het plan van een Staatscommissie 
gereed. 

Vanaf 1848, toen het eerste stoom
gemaal "Leeghwater" het water ging 
uitslaan, gevolgd door de "Cruqui
us· (nog steeds in oorspronkelijke 
staal) en de Lijnden, is 831 miljoen 
kubieke meter water in de ringvaart 
gepompt alvorens het Meer op 1 

juni 1852 droogviel. De droogma
king - 18.000 ha groot - was de 
grootste landaanwinning die tot dan 
toe tot stand kwam. 

Het boezemwater dat qua oppervlak 
door de drooglegging verkleind 
werd, zou naar de Katwijkse uitwa
tering "met een grooten omweg, bij 
Leyden om, door den Rijn met zijne 
ondiepten en naauwten en meer 
regt st reeks langs Ooslgeest, door 
de geheel onbeduidende, kronkelen-

Uitsnede kaart Hoogheemraadschap Rijnland opgenomen in 1615 door de landmeters 
Floris Balthasars en Balthasar Florisz van Berekenrode. Op deze kaart is nog niet de 
Haarlemmertrekvaart te zien. Wel de Rijnsburgse Vliet. 
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de Rhijnsburgschen Vliet- vloeien. 
Het plan tot het graven van het 
Nieuwe Kanaal of Oegstgeesterka
naai, dat een verkorte afvoerweg 
betekende, werd 14 oktober 1839 
aangenomen door de hoogheemra
den van Rijnland. Jhr. Mr. D. T. Ge
vers van Endegeest omschreef in 
1871 het plan als volgt :"eene ver
beterde rigting van de Rhijnsburg
schen Vliet dit kleine water was 
echter slechts 8 tot 12 ellen breed, 
vervallen en ondiep, en dan werd 
het gedempt en aan den berm of 
aan het land onttrokken; het werd 
somtijds geheel vergraven, doch van 
den Rhijnsburgschen Korenmolen 
af, door het dorp onaangeroerd ge
laten, van welk punt het Nieuwe Ka

naal midden door het land moest 
worden gegraven". De genoemde 
korenmolen was molen "De Vlinder" 

aan het Moleneind, die samen met 

watermolen "De Hoop Doet Leven" 
in 1886 door Claude Monet werd 
geschilderd. Molen "De Vlinder" is in 

de jaren dertig gesloopt. (zie ook 
VOO presenteert nr.5,2- september 
1993). 
In 1844 werd met het graven van 
het Nieuwe Kanaal, dat voor een 
deel de Rijnsburgse Vliet verving, 
begonnen. Hiervoor werd in 1840 

een uit ongeveer 1600 stammende 
boerderij gesloopt. Deze behoorde 
bij de in 1650 gebouwde Hofstede 
Haaswijk welke reeds in 1740 was 
gesloopt. De tegenwoordige boer
derij Haaswijk is als vervanging van 

de gesloopte boerderij omstreeks 
1850 iets ten noorden van het ka
naal gebouwd (zie kaartje). Het ka
naal kwam in 1847, nu 150 jaar ge
leden, gereed. 

Het Oegstgeesterkanaal is 4400 
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meter lang en strekt zich uit van de 

samenkomst tussen de Trekvaart 
van Leiden naar Haarlem en de War
monder Leede tot het samenkomen 
van het Additionele Kanaal, de Rijn 

en het Uitwateringskanaal te Kat
wijk. Het Oude- of Uitwateringska
naal werd verbreed van 28 naar 52 
m en de bruggen en sluizen aange

past, behalve de zeesluis welke on
aangeroerd bleef omdat deze, begin 
1 9de eeuw, bij aanleg, reeds op de 

gewenste breedte was aangelegd 
uit voorzorg voor latere ontwikkelin
gen. 

Oe vaste bruggen die over het 
Oegstgeesterkanaal kwamen, waren 
de Leebrug in de weg van Leiden 

naar Warmond bij het Warmonder 
hek; de Oegstgeesterbrug van gietij
zer in de straatweg (bij het Groene 

Kerkje); de Voorhouterbrug bij Rijns
burg in de weg van Rijnsburg naar 
Voorhout en een trambrug in de 
stoomtramweg van Leiden naar 

Noordwijk. Nadat in 1870 het Addi
tionele Kanaal werd verruimd, kwam 
het in 1880 eindelijk tot het bouwen 
van een stoomgemaal te Katwijk, 

waardoor niet alleen bij eb op na
tuurlijke wijze, maar kunstmatig op 
elk gew~nst tijdstip op zee kon wor

den geloosd. 

Bij het Hoogheemraadschap be
staan plannen om uiterlijk 2030 het 
kanaal te verbreden om meer water
afvoercapaciteit te verkrijgen. Dit is 

noodzakelijk door het vergrootte 
verharde oppervlak (daken van ge
bouwen en bestrating) van dit deel 

van Rijnland. Deze verbreding aan 
de noordzijde zal misschien niet no
dig zijn daar automatisering van de 

bediening van de bemaling een 



nauwkeuriger bemaling mogelijk 
maakt dan met het "Fingerspitzen
gefühl" van het bedieningspersoneel 
momenteel. 

Wil Berting 

Bronnen: 

Gemeentearchief Leiden 

Archief Hoogheemraadschap Rijnland 

Archief Genootschap Oud Rijnsburg 

Gemeentearchief Oegstgeest 

w.J. van Varik, Bijdragen tot de geschie

denis van Oegstgeest, in Rijnland. deel IV, 

1972 

A. Scholten. Oegstgeest van WiJlibrord tot 

Wolkers, 1981 

Technische Universiteit Delft 

L 

Gedeelte van de kaart uit 1842, met het ontworpen kanaal, de oude en de 
nieuwe boerderij. 
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JAN VAN GILSE 

Wandelend door Oegstgeest. kwam 

ik te staan voor het huis, waar in de 

oorlog de componist Rudolf Escher 

woonde. Dat huis, dat daar zo stil en 

vredig ligt, zou een zeer emotioneel 

verhaal kunnen vertellen, van wat er 

zich daar in de oorlog afspeelde. 

Wat is nl. het geval ? 

De Duitsers zochten een collega van 

Rudolf Escher nl. de componist Jan 

van Gils8. Deze in 1881 geboren 

Rotterdammer was een felle verzets

man. 

Zijn beide zonen, die eveneens in 

het verzet zaten , werden door de Si

cherheitsdienst (SO) doodgeschoten 

en men zocht Jan van Gilse, om 

hem waarschijnlijk hetzelfde lot te la

ten ondergaan. Zwervend en onder

duikend van het ene adres naar het 

andere, kwam hij tenslotte in Oegst

geest terecht . 

Hij had in het begin van de oorlog 

gewerkt aan een opera; Thijl. 

Deze Thijl , symbool van het verzet 

tegen Spanje in de aO-jarige oorlog, 

doet denken aan het verzet tegen 

de Duitsers. Niet alleen dat de SO 

Van Gilse zocht, ook de uitvoering 

van zijn composities werd verboden 

en in het bijzonder de opera Thijl. 

Jan van Gilse nam de partituur 

steeds op zijn omzwervingen mee. 

Daar hij bang was dat de partituur 

verloren zou gaan, werd deze ver

stopt in een huis in Nunspeet. Op 

een dag werden alle bewoners ge

vangen genomen en wist de ver

zetsstrijder IJzerman (later gefusil

leerd) later het huis binnen te drin

gen en de partituur te redden. De 

volgende dag werd het hele huis 

door de SD onderzocht. Jan van 

Gilse was inmiddels zwaar ziek en 

De ouderlijke woning van Rudolf Esseher aan de Dorpsstraat (tegenwoordig Groenhoe
ve/aan) waar Jan van Gifse was ondergedoken. 
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opgenomen in het Diaconessenhuis, 
dat toen tijdelijk ondergebracht was 
in het Zendingshuis te Oegstgeest. 
Daar bleek, dat hij kanker had. 8 
september 1944 overleed hij daar. 
Hij kon niet onder zijn eigen naam 
begraven worden, daar de Duitsers 
dan ook de familie Escher gevangen 
zouden kunnen nemen. 
Zo werd hij begraven onder de 
schuilnaam Dudok van Heel bij het 
Groene Kerkje in Oegstgeest. Daar 
is zijn graf nog te zien onder nr. 343. 
Op dat graf heeK na de oorlog zijn 
vriend Mari Andriessen (broer van 
Hendrik) en maker van de "Dokwer
ker", een monument gemaakt, voor
stellend een man, vallend, het 
zwaard in de rechter- en in de om
hoog geheven linkerhand een lier. 

De vrouw van Jan van Gilse, die 
daar eveneens begraven ligt, heeft 
in 1963 een boek over haar man ge
publiceerd, waarin men lezen kan, 
dat Jan van Gilse het leed vóór de 
oorlogsperiode ook niet gespaard 
gebleven is. Hij ging na zijn studietijd 
in Rotterdam verder muziek stude
ren aan het Conservatorium in Keu
len. 
AI spoedig bleek, dat zijn composi
ties belangstelling trokken, zodat 
enkele symfonieën van hem in Duits
land werden uitgegeven . Hij werd 
verbonden als dirigent aan de opera 
van Bremen. Verder dirigeerde hij 
nog in München en Berlijn. Door de 
lage levensstandaard Duitsland, als 
gevolg van de eerste Wereldoorlog, 
ging Jan van Gilse naar Utecht en 
werd er dirigent van het Utrechts 
Stedelijk Orkest (U. S.O.) 
Dat orkest werd verpacht door de 
Sociëteit Tivoli tegen zeer laag ho
norarium. Jan van Gilse wist met 
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heel veel strijd het U.S.O. los te ma
ken van Tivoli en er een moderne 
Concert instelling van te maken. Veel 
tegenstand heeK hij daarbij onder
vonden, zodat hij, die zeer emotio
neel was en geen blad voor zijn 
mond nam, vaak overspannen raak
te. Daarbij kwam, dat de recensent 
van het Utrechts Dagblad, Willem 
Pijper, zeer negatieve kritieken 
schreef over de dirigeerkunst van 
Jan van Gilse. 
Uit alles bleek, dat Pijper Van Gilse 
een slecht dirigent vond en hem uit 
Utrecht weg wilde hebben. Jan van 
Gilse, die een zenuwcrisis nabij was, 
legde tenslotte zijn taak neer en nam 
ontslag . 
Zeer tot ongenoegen van vele be
roemde solisten, die met hem sa
mengewerkt hadden en voor pu
bliek, dat op de hand van Jan van 
Gilse was. Een en ander heeft Ada 
van Gilse-Hooyen beschreven in het 
boek "Pijper contra Van Gilse". Een 

Jan van Gi/se (1881-1944). 



boek zeer boeiend om te lezen, dat 
een blik werpt in een muziekoorlog, 
die rond 1920 gevoerd werd in 
Utrecht tussen Tivoli en het U.S.O. 
en tussen Pijper en Van Gilse. 
Jan van Gilse is min of meer de op
richter geweest van BUMA (Bureau 
voor Muziekauteursrechten). Ook 
was hij medeoprichter van een in
stelling, die zich beijverde heden
daagse composities van Nederland
se componisten uit te voeren. Deze 
instelling heette MANETO (manifes
tatie Nederlandse Toonkunst). 
Zo' n concert heb ik meegemaakt op 
15 december 1 940 in de Stadsge
hoorzaal in Leiden. Toen speelde het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest 
olv. Eduard Flipse werken van Die
penbroek, Smulders, Guillaume 
Landré, Badings, Jan van Gilse, en 
Bertus van Lier. 
De beide laatsten dirigeerden zelf 
hun composties. Jan van Gilse heb 
ik toen zijn compositie "Prologus 
brevis" zien dirigeren. 

Ab van Kapel 
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