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UW STRAATNAAM VERKLAARD 
NOOT: I N O/:."ZE RUBRIEK \VORDEN ALLEEN DIE SrRAATNA/lfEN BEHANDEW 

DIE OP EEN OF ANDERE MANIER SAMEN,.II\NGEN Mt, DE GESCHIEDENIS VAN OEGSTGEEST 

WILLINKLAAN 

Straat in de buurt van 'Oud
Poelgeest ' ,genoemd naar mr. Gerrit 
WiUink (1814--1876), bewoner en 
later eigenaar van 'Oud-Poelgeest', 
en zijn opvolgers. 

Mr. G. Willink bewoonde het kasteel 
van 1854-1 864 . vanaf 1856 als 
eigenaar. Hij liet hel kasteel verbou wen. 
o.a. de twee torens <lanbrengen. Ook liet 
hij op het terrein van 'Oud-Poelgeest' 
een kleine kape l bouwen waarin hij zelf 
godsdienstoefeningen hield voor zijn 
personee l. Hij scho nk bel kasteel in 
1866 aan zijn dochter Johanna Georgina 
Maria ( 1848- 1927), gehuwd meI J.H. 
Willink ( 1843- 1908). Zij woonde er lot 
) 90 I . Zij liet hel bezit na aan haar 
dochter Arno ld ine Leon ie Willink 
(1872- 1950), die he! in 1945 verkoch! 
aan de gemeente Oegstgeest. 
Het zg. alliantiewapen van het echtpaar 
Willink- Willink (twee naar elkaar toe 
neigende schilden, met in dit geval op 
beide hetzelfde wapen: een kale tak met 
drie eikels) s iert de voorgevel van het 
kasteel (boven het midden venster van 
het bovenportaal) . 

WILTHOEFLAAN 

Genoemd naar de boerderij 
'Wilthoef' ,één van de boerderijen 
aan de westzijde van de Herenweg 
(Dorpsstraat-Rhijngeesterstraatweg). 

De boerderijen aan de westzijde van de 
Herenweg lagen alle op enige afstand 
van de weg , aan de Pastoorswetering. 
De ' Wilthoef' was daar een van . Deze 
hoeve grensde aan de noordzijde aan de 
bu itenplaats ' De Grunerie· . In 1784 
kocht de toenmalige e igenaar hiervan, 
J .A. van Westreenen van Starkenborg . 
de ' Wilthoef ' erbij. Enige tijd was deze 
hoeve nu een deel van de buitenplaats 
'Grunerie'. die in 1805 in handen kwam 
van Jan Dobbe van Berge n. metse laar. 
kaste le in en grootgrondbezitter. Resten 
van de ' Wilthoef' zijn nog te vinden op 
Rhijngeestcrstraatweg 165. 

Literatuur: WJ. van Yank. De Gruneric.ln: 
Bijdragcn tot de geschicdenis van Oegstgccst. 
Leidcn. 1972. 

VAN WIJCKERSLOOTHPLEIN 

Genoemd naar Cornelius Ludovicus baron van Wijkerslooth, heer van 
Schalkwijk (1786- 1851), titulair bisschop van Curium, bewoner van de 
buitenplaats Duinzigt van 1836-1851. 

Mgr. van Wijkerslooth was opgeleid aan 
hel seminarie in Warnlond , tot priester 
gewijd in 18 11 en in 18 16 benoemd als 
hoogleraar aan hel genoemde seminarie . 
In 1832 werd hij door paus Gregorius 
XVI benoemd tot bisschop van Curium. 
Als destijds enige r.k. bisschop in 
Nederland rei sde hij rond om priesters te 
wijden , kerken in te zegenen en het 
sacrament van het Yonnsel te bedienen. 
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In 1834 kocht hij de buitenplaats Duinzigt 
in Oegstgeest als res identie. In het bos 
hiervan (nu het Bos van Wyckerslooth 
geheten) lie t hij daartoe een villa bouwen. 
In de historische gebouwen van de 
bu itenplaats kwam op zijn vermek een 
kJein klooster van een zustercongregatie. 
die hier een 'bewaarschool'. een 
naaischool en een wees- en 
oudeliedenhui s oprichtte . later werd een 



In IIIJ4 kocht Van Wijkerslootn de buitenplaats 
Duin1.iSI Il' Ol'!;stgo.'est. Op dele buitenplaats 
1 l'l'rI hi~.,.dl(l"Ix:lijk paleisje bouwen, gelegen 

J r ImidiSl' Rhijngeeslerstraatweg, en bleef 
\\'Iln,'n tut 7ij n dood in 18Sl. 

school mei inlemaal gebouwd (o.a. voor 
schipperskinderen). Hel 'paleisje' van 
mgr. van Wij kers loolh werd in 1915 
gesloopl. Hel kloosler werd in 1989 door 
de laatste zusters verlalen. 
Mgr. van Wijkerslooth is begraven op de 
r.k. begraafplaats in Schalkwijk (U). waar 
in J 864 tcr nagedachten is een grafkapel 
voor hem en zijn familie werd opgericht. 

G. D. M. Schwenckc 

Literatuur: 
Ben Dricsscn. Gmfkapd Mgr. L.C. van 
Wijkcrslooth IC Sehalkwijk .• Dit lijdschrin . j rg. 
5. nr. I ( rebruari 1993).24-27. 

fvlO links. Overgenomen lIit hel boekje 'Mel 

een blik Ol) tie lOekoll/.~·t· lil /iel jaar 2fXJO 

lIilgegel'en 108 .1'. hel I SO-jarig be.~taall 1"(/11 

DIÛldli/ . 

VAN WOONHUIS TOT 'WITGOED' 
De geschiedenis van het pand ' De Kempenaerstraat 17' 

De panden aan de De Kempenaerstraat 7 
t/m 17 zijn gebouwd in de periode 
19 10/ 1911. loentertijd als woonhuizen 
(zie ook vorige tijdschriftnummers) . Het 
hui s op nr 17 is als laatste van deze rij 
gebouwd. 
Uit de eerste vennelding in het kadaster 
van vóór 19 13 bl ij kt dat de eerste 
eigenaar de aannemer en vermoedelijk 
ook de bouwer. Lcendert de Vrijer is 
geweest. De oorspronkelijke 
bouwtekeni ngen zijn in hel archief van de 
gemeente niet te vinden. 
Rond 1917 wordt het pand verkocht aan 
de onderw ijzer Kalkman. die in 
september 1921 vcrtrok naar Batavia in 
. ederlands Oost· lndië· . De bewoonster 
van 192 1 tot 1923 was de wcduwe E. 
Sadee. d ie toen verhuisde naar Rockanje. 
In dc periode 1922 - 1925 woonde de 
accountant F.A. Schenk in d it hu is. 
Op 16 juli 1925 vestigde zich bier 
I-Icndrikus Antonius Gcmrdus van Bel len. 
afkomstig uit Leiden. van beroep kapper. 
Op 2 1 september vall datzei fde jaar 
trouwde hij met Elisabeth Maria Kieft.cn 
uit di t huwel ijk werden II kinderen 
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geboren: 6 zoons en 5 dochters. Een broer 
V;.1Il de echtgenote van Van Bellen was 
gedurende enige tijd ook in het gezin 
opgenomen. Namens de heer Van Bellen 
diende W. Mulder op 7 juni 1928 een 
vcr loek in bij de gemeente Oegstgeest 
om het woonhuis (' heerenhuis') te mogen 

Afb . I. Tekel/il/gen 

\'(11/ dc I'oorgel'e/ "(//1 

De Kempel/lIcI".\"IrtU/117. I'oor 

el/ lUI de l 'erlxJ/lII'ÎlIg ÎII 1928. 



Afb. 2. De De Kempelwen ·tU/m, ter hoogte I'llll het begill 1'(11/ de Koni/lgillllelatlll. K{II/per Van Bel/eli 
/(/m liet :lJI/IIe.w.:herm I'oor :ijn wÎnke/mir /leer ill de jllrell dertig 1'(11/ de I'orige eellw. 

verbouwen tot 'winkelhu is ' , waarop 
gunstig werd beslist (afb . 1). Let wel , het 
buurhuis op nr 15 bleef tot e ind 1939 nog 
woonhuis en is nog net zichtbaar geheel 
links op een foto uit halverwege de jm-en 
denig (nfb . 2). Tot 15 mnnrt 1937 oefende 
dc hecr Van Bellen het kappersvak uit in 
dc kapsalon aan de De Kempenaerstrwlt 

Afb. 4 . Tekelling I'l lll de \'oorgel'e!s 1'(111 de nrs 
15 en 17.m/lle l'er/)(J//II 'ÎlIg Î1I1959. 

17 (afb . 3), wanma hij z ijn zaak voortzelte 
op het adres Tcrwecwcg 3b. Hij had dit 
pand verkregcn door aankoop van een 
perceel uit een blok van vier nog te 
bouwen huizc n op ecn stuk grond dat 
behoorde bij dc tuin van de villa van de 
familie Kamerlingh Onnes, op de hoek 
van de Terweeweg en de Geversstraat 
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(thans 'Terweeho f' ). L~ltcr begon zoon 
Hans een kapperszaak in Leiden, en in 
1968 opende zoon Jacques een 
dameskapsalon in hel nieuwe 
winkclcentrum <l'.In de Lange Voort. 
Nog vóór Van Bellen senior zijn z..1.ak had 
verplaatst naar Terweeweg 3b. had hel 
winkel bedrij f Alben Heijn zij n oog laten 
va llen op hel pand De Kcmpenaerslraat 
17. In augustus 1936 diende de 
'grootgnllter' bij de gemeente een 
ver Loek in o m de zaak te mogen 
verbouwen teneinde cr een 
kruidenierswinkel te kunnen vestigen. 
Zo'll s in het vorige tijdschriftnummer 
werd vemle ld , werden in 1959 de 
benedenverdiepingen van de nrs 15 en 17 
samengevoegd, en verbouwd tot één 

H, A . G, VAN I llllN, luaG. DIIUMPlNAIRS1.AAI 17. 

Aft/. 3. Atbwtentie lI it tie 
gemeelltegitl.l' \'(11/ 1930. 
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zelfbed ieningszaak (afb . 4). Sporen van 
de le tters ALBERT HEIJN zij n nog steeds 
zichtbaar aan de zijkant 
(Kon inginnelaanzijde) van het pand. 
De bovenwoningen van beide panden 
zijn sinds 1959 steeds bewoond door 
partic lli ieren. 
Nadat omstreeks 19WAlbert Heijn was 
verhu isd naar de Markthof (overkant van 
de De Kempenaerstraat), vestigde er zich 
een zaak van de wi nkelketen Blokker in 
de pandenl 5en 17. 
Op I september 2()(x) heeft de Fa. Sw,lak 
mei op nr 17 de afdeling 'witgoed' (afb . 5) 
zijn deuren hier geopend . 
Met deze aflevering is de geschiedenis 
van de panden van hel oneven stukje de 
Kempenaerstnmt vanaf de Geversstraat 
tOl de Koning innelaan uitgezochl , 
opgeschreven en daarmee vastgelegd. 

Gerard Sira 

Bronnen: 
Archief van de gemeente Oegstgeest (Mw drs 
e.C . de Glopper) 
Gesprekken met de heer Ger.m:1 v.m Bellen e n 

mei de heer Jacques van Bellen, twee zonen 
van de heer H.A.G. van Be llen . 

DE 'GROENE' RING 
In en rond Oegstgeest bevindt zich 
cen 'groene' ring van bijna 
aaneengesloten bosperceeltjes en 
parken. 

Door deze ring ontstaat e r een ecologische 
verbindingsstructll llr, die van groot belang 
is voorde di versite it van planten en dieren 
in ons dorp. Het period iek van de 
Verenigi ng Oud Oegstgeest schenkt in een 
serie artikelen aandacht aan de 

Schema vtl/l de 'groelle' rillg. overgellomell 
uil hel boekje EII(Jegee.~1 ell Rhij"gee.~t . 
. W/mel/gesteld door Wiehe 8/a/lw el! Kltlll.s 
Krijgsheld dd . oktober /989. 
De geblokte ol/derdelell \1(11/ de z.e ril/g zijn 

ill lIorige afleveringelI \'a/l het tijd.w:hriJt 

be·w rokell . 
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Afb. 5. De hllidige sitllatie 1'(/11 het p(/Iul nr / 7. 
dd. / 7 allgusllfs 2004. 

geschieden is van de schakels in deze 
groene keten. Na de Leidse Hout , het bos 
van Oud Poelgeesl. het 
HofbrouckerparklHofd ijck, en het 
landgoed Rhijngeest komt thans het bos 
van het voonnal ige Zendingshu is aan bod . 
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HENDRIK KRAEMERPARK 
Ee1l1liellwe 1laam voor ee1l bij1la 1lege1ltig-jarige 

Hct ' lindelmmtje' zult u te vergeefs zoeken in het boekje ' Van Abtspoclhof naar 
Zoutkeetlaan , uw straatnaam verklmlrd ' , een uitgave van de Vereniging 'Oud 
Oegstgeest' uit 2003. Toch bestaat het, al is de ligging en deze otlicicuzc naam 
slechts weinigen bekend. U vindt het door vanuit de Kcmpcnaerstraat het 
Hendrik Kracmcrpark binnen te gaan, en dan meteen het eerste paadje links te 
nemen. Een wandeling van cen klein kwartiertje leidt u langs de zoom van het 
park terug naar uw uitgangspunt. De basisstructuur van dit park is jaren geleden 
aangelegd als tuin rondom het Zendingshuis. Huis en tuin hebben een 
geschiedenis die tot vcr in de vorige eeuw teruggaat. 

Een overzichtskaartje (lig. 1) uit het 
beg in va n de lOe eeuw toont d it terrei n 
en d irecte omgevi ng. een stuk land van 
meer dan 5 hectare groot en gelegen 
tussen de (huid ige) de Kempenaerstraat. 
Warmonderweg. Le idse Straatweg e n 
een stukje Terweeweg. Het was 
toetltert ijd grotendeels onbebouwd. 
slechts aan de zijde van de Terweeweg 
(toen nog Lage or Ley tweg geheten) 
SI<l<1n er e nkele huizen: ook aan de 
Le idsestraatweg is al een pi.lIld verreze n. 
Dit terrein - met uitzondering van de 
percelen die al bebouwd waren - werd 
omstreeks 19 14 voor de prijs van 

Fig . I Een dellli/wlI/ eell kadastN/le klU/rt lIil ± 1906. De rij 

III/;:.ell (/(II/ het begill \ '(111 (Ie 7erll'eell'eg lIil bO/lwj{/{/r 1900 ell 

hel' Moordei/(lar.l"/{ullltje· (= hllidige Warll/o/l(lerweg) z.ijn 

(Ill idelijk Ie zie" . De Lage Voorfll'eg = hllidige 

De Kelll/Jel/aerSfrl/m. 
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Pig .2 Een gedeelle \'(111 de olltwerplekellillg 

WII//Wf Zendings/mis 1'(11/ architect 

J . Swil'illgllllil J 9 J 5. Dlli(Jelijk tic/uboar ü 

de tigZlIgvormige 'te dempelI 1;/00". 

Nfl . 65.000 door het Nederlandsche 
Zcndeling-Genootsch"lp en de 
Utrechtsche Zendings Vereen iging 
aangekocht van het bestuur Vi.1Il de 
Oudenhofpolder. Deze beide 
protestantse zendings-corporaties lieten 
door de architect J .Stuivinga te Zeist 
een gebouw ontwerpen. bedoeld voor 
admin istratie en zendingsschool in 
intemaatsverband . Op 19 september 
19 17 werd het st<1 tige pi.lI1d in gebruik 
genomen. Spoedig voegde zich ook de 
Nederlandsche Zendings Vereniging bij 
de gebruikers. Perce len aan de rand van 
het terrein werden verkocht - zo werd de 
genoemde Nfl. 65.000 eigenlijk weer 



Fig. 3 Gezicht van/lit hel Zelldillg.f/lllis Ol) tie //Ioestuin en gedeelte I'llll tie vijver O/mtreeh 1925. 
Rechts de witte lIchtergewl I'llll 'twee ol/{/er één kap . woningen VlIl/ ,.e~p.linh (/e timmermal/ en ree/lts 

tie fIIinman (tegel/woordig : de Kempenaerstl"(/{l/ 38 ell 40). Op de l/chtergrollli de /Oren Hili de 

Sf . Willibrordkerk. 

terugverdiend - en bebouwd. In 1931 
ging het laatste slU k eigendomsgrond 
aan de Warmonderweg van de hand, 
voor de bouw van de Pauluskerk (fig. 
2) 

Na de bouw van het huis veranderde het 
polderterrein rondom het huis in een 
lUin , naa r ont werp van de tuinarchitect 
Copijn . Er werd , met gebruikmaking 
van door het terre in stromend water, 
een fraa ie vij ver aangelegd. (Terwijl op 
een schets van de architect Stui vinga 
nog volstaa n werd met de simpele 
aantekening ' te dempen sloot' . Zo 
gemakkelijk laat water zich ge lukk ig 
niet wegsturen!) Verschillende 
elementen van Copijns ontwerp zijn nu 
nog herkenbaar, zoa ls de beboomde 
toegangsweg bij de hoofdingang aan de 
Leidsestraatweg, en het genoemde 
' linde laantje' . In het boekje De 
Gesc hiedenis van het Zendingshuis 
lezen we: ' Vermeld moet worden dat 
het ' plantsoen' -gedee lte grotendee ls te n 
geschenke werd ontvangen, dee ls van 
de bekende 'zendingsvriendin ' Jkv r. 
H.B. de la Bassecour Caan uit Den 
Haag. deels van H.M . Koningin 
Wilhe lmina en H.M . de Koningin 
Moeder Emma , di e de zending met een 
aantal bomen en struiken ' uit Hare 
parken' vereerden, deels ook van het 
'Boskoopsch Comité tot steun van 
kweekers ' .' Niet all es werd siertuin : 
voor de tweede were ldoorlog bevond 
zich aa n de noordwest zijde van het 
huis een grote moestuin , waar cursisten 
ook meewerkten e n zo bijdroegen mm 
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eigen voedse lvoorziening, En achter het 
huis werd een voetba lveld aange legd; 
' mens sana in corpore s;.mo ' niet waar? 
(Fig. 3) 

Het Zendingshuis maakte in de 
oorlogstijd roeri ge tijden mee. In 1940 
e isten de bezetters het hoofdgebouwop. 
en werd het voor verschillende 
doele inden gebruikt. De Duitse 
legereenheden - lezen we in het 
genoemde boekje - ' rosten ZO over het 
voetbalve ld been, dat de aardewerke n 
draineerbui zen onder het maaive ld 
goeddeels verbrijze ld werden, wat later 
haast elk jaar in de natte tijd drass ige 
plekken veroorzaakte.' U ziet, de ' te 
dempen sloot' vergeze lde de lUin de 
jaren door. Ook verrezen twee 
schuilkelders op het terre in , die in de 
jaren vijftig werden afgebroke n. In 
1965 werd een bungalow gebouwd , niet 
ver van de ingang bij de de 
Ke mpenaerstraat ; die is rondom 2000 in 
particuliere handen overgegaan. (Fig. 4) 

Na de oorlog vonden binne n e n rondom 
het huis fik se veranderingen plaats . De 
zendingscorporaties voegden zich in 
195 1 samen tot de Raad voor de 
Zending van de Nederlandse 
Hervormde Kerk . De 
zendingsopleiding der Nederlandse 
Hervormde Kerk vo rmde samen met 
het zendingsseminarie der 
Gere formeerde Kerken in Nederland in 
197 1 het Hendrik Kraemer Instituut , 
een ople idingsinstituut voor kerkelijke 
en niet-kerkelijke werkers in andere 



landen en cultu ren. In 1985 kwam een 
ingrijpende renovatie van het gebouw 
gereed - en werd er een lange tennijn 
planning voor de tuin opgesteld . op 
b;'ISis vun adviezen vun H. Oosterink 
(Boskoop). 

Trouwens ook voor deze renovatie van 
het gebouw hadden zich in de tuin 
veranderingen voltrokken. In de periode 
na de tweede were ldoorlog huurde de 
bollenk wekerij van de firma de Haan 
het noord westelijke deel van het terre in: 
daarom verrezen er enke le k<lssen op d it 
gedeelte. Na hel vertrek van deze firma 
in 1976 vond een verfraaiing en 
uitbreidi ng van de tuin phmls. Leraren 
en leerlingen van de Lagere Agrari sche 
School te Oegstgeest (thans opgegaan in 
Wellantcollege) hielpen krachtig mee 
mei het planlen van zo' n 1500 struiken 
en vaste planten. Ook na dit aanplanten 
bleven de bunden met deze school 
hecht. tot wederzijds nut ! Freek 
Melchert (Fig. 5) - de tuinman die in 
1973 A. v.d.Weerthof opvo lgde. en 101 
1996 de lu in ve rl.Orgde. lol nu toe 
woonachtig in de tu inmanswon ing 
herinnert zich ook enkele predikanten, 

die noo it schroomden in de tuin hun 
handen uil de mouwen te steken. In een 
beschrij vi ng van de tuin uit het jaar 
199 1 tre ffen we een veelheid van 
planten en bomen aan: O.a. prunussen, 
de rode sneeuwbes. comussen, wilde 
rozen, taxussen. Hcers . cotoneasters, 
ligusters , symphoricarpussen, 
hulstsl.ruiken. ook e ikenbomen. 
kasl;.mjebomen. iepen en natuurlijk .... 
lindebomen. Ac hter hel huis ligt een in 
drie gedee lten verdeeld gmsveld. Op 
enkele stukjes grond worden chrysanten 
en anjers gekweekt. Aparte venneld ing 
verdienen de vij ver. met oeverbeplanti ng 
en riet. een houten brug mei een oude 
treurwilg, en ook de fraaie 
rhododendrons op de grasvelden aun de 
voorzijde van het gebouw. Bij de 
vernieuwi ng na 1976 hoorde ook de 
aanleg van een parkeerplaats aan de 
westzijde van het terre in . mooi 
weggestopt achter bomen en struweel. 

Ma;.lr ont wikkelingen binnen hel 
Zend ingshuis stonden niet sti l. Het naar 
elkaar loe groe ien van de Hervonnde 
Kerk. de Gercfomlccrde Kerken en de 
Lutherse Kerk bmcht een verhuizing naar 

Fig, 4 Prembritifkaarluit 19561'l/lll/et Zending.l'h l/ü en hel lerreil/ . Lillks boven het gClJecfle I'lll/ de 
kas,fen del' hollellkwekerij : reehu daarva/l de kale plek wm afgebroken hllnker; reellts midden de /log 

lij te hreken blinker, Link.I' IIlIast hel Zelldillg~'II/IÜ dc vijver mei treurwilg. Een ~'tllk I 'llll het 
'lil1llelllllllljC' Ü Ie zien ([{II/ de rcchlerklllll wlI/lIf he/midde" , WlIt sc/lil ill weglopend IIllllr bOl'ell. 
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Fig. 5 fi l'. ' '"reek Me/ellen ill liet flendrik 
Kmemerpark. maart 2004. 

een nieuwe, gezamenlijke locatie in 
Utrecht met zich mee. Dus werden huis 
en tuin verkocht en op 22 december 1999 
overgedragen aan De Lacitom Utrecht 
B.V. (een werkmaatschappij van 
Maarssens Bouwbedrijf B.V.) Het 
voorste gedeelte van het gebouw werd 
omgebouwd tot woonappartementen; het 
achtergedeelte werd neergehaald om 
plaats te maken voor een fiks 
appartementencomplex, volgens ontwerp 
van Oll! architecten (Amsterdam). Voor 
de overdracht werd bomen- en 
struiken bestand vilstge legd. Uit deze 
gegevens doe ik een greep. Vele 
lindebomen natuurlijk: 99 
krimiindebomen en 12 Holl andse 
lindebomen. Maar ook: 40 gewone essen, 
29 meidoorns, 21 paardenkastanjes, 18 
gewone berken, 13 zil veresdoorns, 9 
zomereiken ,3 perenbomen, 2 
appelbomcn,en dan laat ik de plataan, de 
kers en andere maar onvermeld. Ook 
werd een rijke variëte it aan heesters en 
planten geteld: O.a. ligusters , prunus en 
natuurlijk enkele rododendrons Een 
grote rijkdom, merendeels in een 
conditie , die als ' voldoende' werd 
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gekwalificeerd . Wegens de nieuwe 
funct ie van het complex en wegens de 
nieuwbouw moest het park gedee ltelijk 
nieuw ontworpen worden; de 
landschapsarchilecten Karres en Brandes 
werd daarom gevraagd een ontwerp voor 
het maa iveld en de tuin te maken. 

Laten we nog eens het ' lindetaantje' 
bewandelen. Dat heeft ge lukkig atle 
veranderingen overleefd, at is het 
uitzicht hi er en daar wat veranderd. 
Ook hee t wat bomen hebben de 
wateroverlast en waternood gedurende 
de verbouwen nieuwbouw van het hele 
complex overleefd. Voetbal ve ld en 
omgeving zijn tot een ruim gazon 
geworden. De (beschermde?) voorgevel 
van het gebouw zelf - 0, schri k! -
vertoont enke le 'gillen'. Eén om 
toegang te bieden tot hel gehee l nieuwe 
complex. dat grotendee ls fraai 
verborgen ligt achter hel 
' hoofdgebouw' ,en vier andere om 
nieuwe, inpandige balkons ruimte te 
geven. Eén van de galen is echter al 
weer met glas afgesloten. zodat het 
balkon nu weer deel van de woning 
geworden is. Niet alleen binnen de 
natuur,ook binnen de architectuur zijn 
ontwikkelingen soms 
verbazingwekkend! De vijver is wat 
verplaatst , en zal enige tijd nodig 
hebben om zich van het imago ' brede 
sloot ' te ontdoen. Het aantal 
rododendrons is sterk toegenomen; 
we llicht onder de inspiratie van de beide 
planten, die de gazons voor het huis 
sieren. De nieuw geplante , nu nog 
kleine struiken , zullen vast over enke le 
jaren er koninklijk bij staan! Voor ons 
allen is ook een belangrijke 
verandering, dat vroeger deze tuin 
' Eigen Terrein ' was , maar nu 
grotendeels publieke ruimte, mei een 
offi ciële naam: Hendrik Krae merpark! 
Dit park zal ongetwijfe ld ieder jaar 
fraaier worden. en bewoners van de 
appartementen en andere 
Oegstgeestenare n een oase van rust 
bieden. (Fig. 6) 

Barend F. Drell'es, rector Helldrik 
Kraemer /IIS1i1ll111 /987 - /993 



Gebruikte bronnen: 

- Copijn. Tuin- cn landschapsarchittttcn. 
l3omcn- en heesterin vertarisatie Zcndillgshuis 
te Oegstgeest. 17-08- 1999 (manusçript). 

- Dr. I.H .Enklaar. DcGcschiedenis van het 
Zendingshu is der Ncderl:mdse Hervonnde 
Kerk, een uitgave van de Raad voorde Zending 
V:1Il de Nederlandse Hervonnde Kerk. 1985 

- Davy de Will , Stagcverslag (in kader van 

opleiding aan Midde lbare TuinOOllwschoolte 
Rijswijk, manuscript. 199 1) 

- 011 1 architecten, Het Zcndingshuis, 5 october 
2002 (verschenen l.g.v. opening vemieuwd 
complex) 

-Interviews met Hr. EMc1chert te Oegstgeest. 

maart 2004. 
Fig . 6 Si/IUltie l'lIIll,et 
nicl/lve complex in 2001. 

DE HENDRIK HEUKELSBRUG 
In maart 2004 werden de inwoners van Oegstgeest uitgenodigd om namen te 
bedenken voor de nieuwe brug over de Haarlemmer Trekvaart naar de wijk 
PocJgeest. 

De naam voor de brug moest aan 
bepaalde voorwaarden vo ldoen, Eén 
van de voorwaarden was dat de naam 

GEILLUSTREER DE 

SCHOOLFLORA VOOR NEDERLAND, 

H. HEUKELS, ___ ... ,.I1_~_ .. __ _ 
".'-

.,lNDE 
_._ .. v ................ 

,. Il00RDMOn. _ 1lI0II. _ (lHO~I~G"'~. 

Afb. I . He/I'oorb/ad 1'(1/1 de 4e verbetenJe en 

gei1lustreerde tlruk 1'(1/1 de Schoolj1ora \'oor 
Neder/anti van Heukd.f uil 1909 . 
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moest aansluiten bij de straatnamen in 
Poelgeest. Met de kaart erbij bleken dit 
namen van plantkundige n te zijn of van 
personen die een bijzondere bijdrage 
aan de natuur in hel algemeen ge leverd 
hadden. Daar ware n klinkende namen 
bij , zoals Linnaeus en Hugo de Vries, 
en namen van mensen die aan de 
uni vers ite it Leiden een belangrijke 
bijdrage aan de biologie hadden 
ge leverd zoa ls Corne li s van Steen is. Ik 
kwam de namen tegen van He imans e n 
Thijsse die in 1899 samen de 
Geïllustree rde Flora van Nederl and het 
licht deden zien , een boek dat mij 
ve rgeze lde tijde ns de middelbare 
school. Toen ik in 1955 in Leiden 
biologie ging studeren moest ik voor de 
botanische excursies een andere nora 
aanschaffen , de Flora van Nede rland , 
geïllustreerd , van Heukels en Van 
Ooststroom. Terwij l e r naar van 
Ooststroom wel een straat in Poe lgeest 
genoemd is, was er van Heuke ls geen 
spoor te bekennen, En dat te rwijl 
Heuke ls' Flora nog vo lop in gebruik is, 
wat van de nora van He imans en 
Thijsse niet gezegd kan worden. 



Voor mij was het duidelijk waarom de 
nieuwe brug naar Hendrik Heukels 
vernoemd moest worden, maar 
menigeen in Oegstgeest trok de 
we nkbrauwe n op en vroeg zich af wie 
toch die He ukels was . 
In het Biogra fi sch Woordenboek van 
Nede rl and 
(UR L: httpl/www.ing. hi st .nl/ 
Onderzoek/Projecten/BWN3/ lemmata/ 
heukels) is het volgende over he m te 
vinden. Hendrik Heukels, ke nner de r 
Nederlandse flo ra . werd gebore n in 
Deventer in 1854 en is overleden in 
1936 in Haarlem. 
Na de HBS bere idde hij zich voor op 
het leraarschap door het behale n van 
de Akte n K 1, 11 e n IV, waardoor hij 
bevoegd was om di verse vakken te 
doce ren in het voortgezet onde rwijs, 
O.a. plant - en d ie rkunde. Hij schreef 
verschill ende boeke n voor het 
onderwijs in wat destijds Natuurlijke 
Historie heette, nu Bio logie, Ill aar het 
meest bekend is hij door zijn 
School fl ora voor Nederland. die voor 
het eerst verscheen in 1883 . De eerste 
druk was nog niet geï llustreerd , maar 
in 1900 verscheen de eerste druk van 
de Geïllustree rde School flora voor 
Nederi and .(Atb . I). Er volgden nog 
vele drukken, ook in beknopte vorm , 
in samenwerking met W.H. Wachter. 
Na het overlijden van Hendrik Heuke ls 
werden door Wachter, van OostroOIll 
en Mennema latere drukken ve rzorgd . 
Inmiddels is in 1996 de 22e druk 
ve rschenen van de hand van R. van der 
Me ijde n, Universiteit Le iden, onder de 
titel Heuke ls' Flo ra v;.m Nederland . De 
23e d ruk is in voorbere iding, heb ik 
me laten verte ll en. 
Een ander belangrijk fe it was het 
initiati ef dat Hendrik Heuke ls nam tot 
de oprichting van de Nederlandse 
Natuurhi stori sche Verenig ing ( 1901 ) . 
Eén van de doe lstellingen was het 
bescbenne n van natuurhisto ri sch 
belangrijke terre inen. Dit le idde er o.a . 
toe, dat in 1904 Heuke ls (s;.unen met 
E .Heimans, Heinsius en Jac. P. 
Thijsse) een verzoek aan B&W van 
Amsterdam ri chtten om het 
Naarderrneer nict te de mpen met het 
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Afb . 2. Op 23 af)r i/ 2004 lI"onl t de H endrik HClIkel.fbrug 

officieel geopend tloor Drs. A.M . ) acobs-SclICf)erS (winnares 

I'llll de prijsvraag) en wel liolltler D J. tie RI/ijler. Door (Ie 

poten 1'(11/ de l/Oogspannin8sIIIasI heen zien we de lIIolen in de 

KIl/as Henllepoe/polder. die lIIomellfee/ geresfallreenl 1I"0rdl. 

Amste rdamse huisvuil. Dit verzoek 
werd afgewezen. Als gevolg hiervan 
werd in 1905 de Ve reenig ing tot 
Be houd van Natuurmonume nte n in 
Nederland opge ric ht . 
Al met al hee ft He ndrik He uke ls er all e 
rec ht op dat deze mooie brug zijn 
naam mag dragen.(Atb. 2). 

A g n es J licobs-Sch ep ers 



UIT HET ARCHIEF GELICHT 
In het Leids Dagblad van IS maart 2004 stond CCD artikeltje met de kop ' Leiden wil 
trekvaart om te verkopen ' . De schrijver vermeldt dat een groot deel van de vaart 
en de naastgelegen weg al eeuwen gemeenschappelijk bezit met Haarlem zijn. ' Een 
overblijfsel uit de trekvaarttijd , toen beide steden belang hadden bij een verbinding 
via het water ' . 

Hij vervolgt met de opmerking dat 
Le iden de enige eigenaar van de 
trekvaart wi l worden om vervo lgens het 
water en de weg in delen afte stolen aan 
de gemeenten waar de voormal ige 
trekroute doorheen loopt . ' Zo is Le iden 
voor hel Ocgsigecstc r deel van de vaart 
in overleg met Oegstgeest voor 
ovem amc". De schrij ver plaatst de aanleg 
van dc trekvaart in de achttiende eeuw. In 
1958 verscheen echler a l een uitgebre id 
arti kc l in hct Leids Jmu bockje waarin op 
bas is van ondcr,lOck in bronnen uit het 
Leidse gemecntcmchicf bleek dal de 
trekvaart in 1657 gegmven is . (Fig . 1). 
Ook in hel gemee ntearchief van 
Oegslgeest zij n stukken mei betrekking 
lOl de de trekvaart Ie vinden. Zo is er ccn 
overeenkomst uil 1657 lussen de 
afgcvaardigden van Haarlem en Leiden 
cncrl ijds en dc bestuurders van 
Oegstgcest ande rzijds over het a fbrekcn 
van een houlen kwakel (hoog bruggetje , 
lig. 2) en he t maken van een nieuwe brug 
over de Mme op vijft ig roeden afswnd 
van de oude kwakel bij de Broekweg 
vanwege de aanleg van de trekvaart. He t 
vervaardi gcn van de nieuwe brug z.1.l 
geschieden op kosten van de steden 
Haarlem en Leiden. omdat de oude 
kwakel gemaakt en onderhouden werd 
door de in woners van Oegstgeest om hun 
hooi uit de Broekpolder te kunnen halen , 
Afgesproken wordt dat he t ambacht 
Oegstgeest jaarl ijks een recognitie van 
twi ntig gulden za l betalen . 

Op Ill/yden date deses sijn de heeren 
gel;ommilfeerdells der :iIlult flaerlem lOl 
de voorgel/omel/ Ireckwech fusschel/ 
dese/ve stadt el/ de stadt Leydel/ . 
mitsgader.\· de burgemeesters ende 
regierders der stadt Leyden ter ee/we. 
el/de del/ schout el/de ambaclll.\·· 
bewaerder.\· \Il/ll Oe.\'tgeest. ter andere 
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sijde. mel den anderen veracoordeert, 
do' de voornoemde " eerel! slIlIen 
vermogel/ op te /lell/el/ el/de aJJ te 
breeckel/ de jegenwoordige " ow e brugge 
el/de quaecket, leggel/de over de Maerel/ . 
" e)'l1del/ de Brouckwech . el/ de 
mlileriaelel/ val/diell teil be/w ll ve van 
be)'de de voornoemde sleden te 
bellejitierell . Ellde a/soo dese/ve brugge 
a/daer lOt lasten Vlm de morgentae/en 
I'llll Oestgeesl om hel ho)' 11)'1 de 
Brouckpolder doer over Ie hoe/eli es 

Leiden en Haarlem splitsen 
eeuwenoud eigendomsrecht 
door Robbert MInkhorst 

ll lolN/ usn/HAAILIM - Aan een 
111 eeuwen durende onhandige 
en inmiddels overbodige eigen. 
domsverhouding tussen Leiden 
en HlImlem over een water, 
komt vandaag een eind, De 
twee gemeenten tekenen in Us· 
se een nieuwe eigendomsakte 
ovcr de Hamlemmertrckvaan 
tussen de twee steden. 
Sinds 1651 zijn Leiden en Haar
lem gedeeld eigenaar van de 
trekvaart en het bijbehorende 
jaagpad. Destijds was hel be
lang duidelijk: om de Sleden 
met elkaar te kunnen verbin
den, was een trnnsportroute 
nodig. en daarvoor weer grond. 
De gemeenten zijn eigenaar 
\'all percelen grond en water in 

diverse buurgemeenten. On
derhoud, beheer en verkoop 
van het eigendom is door het 
gedeetde bezit las ti~ verwar
rend, inge·.vikkeld en d us onge
wenst', vinden Leiden en Haar
lem. Besloten is om de trekvaan 
in twee nieuwe delen te knip
pen: een noordelijk en een zw· 
delijk deel. De grens komt te 
liggen bij de gemeelllcgrens 
van lisse. vlakbij hel voormali
ge NS-staûon lisse-Hillegom. 
Het is ook daar waar vandaag 
'het historisch moment' plaats
vindt. Dat gebeurt in het vroe· 
gere stationnetje. nu restaurant 
De Verloren Koffer. De wethou
ders Van der Sande (waterbe
heer) uit Leiden en Visser (ci
viele werken en haven) uÎt 
Haarlem tekenen de akte. 

Fig. / Kralllel/ber ichf lI i l hef {..eÜJs OagbltuJ 1'(1/1 

22 seplell/ba 2004. De arc:hi\'(/ri.~· 1'(11/ de sU/d Leidcn . 

Mr. AI/llie Venprille , .w:hrijfl ill l/el Leid:>, Jaarboekje 1'(/11 

/ 958. tlm a(lll Haarlemse zij de de eer.~/e .\'IH/lle \'001' de lIllfl leg 

,'lIlI lJe Nall riell/II/enrekl'lllln lJe gl'Ol/d il/ gi l/g il/ 1657. 
{J/tll/llell 1'0 01· ecn de,.gelijke waterweg lII.Hell LeidclI CII 

Nal/rlcm wcrdellll l gcofJfJcrtll ·(lI/l if /640. 



Fig, 2 Een opl/all/e \'(111 fit! II//ifiigt! KW(lak/Jmg 1'(1/1 2 ,W!IJle/JIber 2004 rO/uif hel wO/er. Onder fie br"g 
fiool' zien we fie Noarft!lI/me"'rekl'{wl"/ in fie richting \'0/1 de Leede il/ lVarll/O/uJ, 

gesreeeken ende rot noch roe 
onderhouden geweesl. soo belooffi/e de 
vool'1loemde heeren gecommiueerdewi 
ende /mrgemee,çrers \!OOl'lloeml ;n 
plae/se van de lIool'lloemde bmgge 
wederom blly/ell kas/eli 11(/// het 
voo/ïloemde all/bacil/van Des/gees/ 
Ollllren/ vijfiich roedell besljdell de 
jegenl\loordige qllaeckel te doen 
mae(:kel/ el/de ollderhouden een am/ere, 
beqllaeme bmgge. over dell'eJcke de 
ingelanden hoer hoy slil/en vermogen Te 
voeren el/de /e haelen. el/ deselve sulex 
te gebmyckell als slj/llyden TOT /loch TOe 

de oude qllaeckel hebben gedaen. 
behoudelijek daT den vool'lloemde schout 
e f/de ambacllfsbelllllarders in der tljt 
gehouden sul/en Sljll , SI/lex de 
jegemvoordige SChOI/T ende 
ambacll1sbewaerders belovell bij deselI. 
jaerlijcx op dell laet.~· 'ell december ell ren 
se/veil dage \lall den jaere XV/c 
achtelldeviffiich \Ioor de eersle reyse teil 
be//Ollve van de voornoemde STeden Te 
belaelen eell sOli/ma van rl\lil11ich 
guJ/den. 

Carla de Glopper-Zuljderlmu/ 

WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER? 

Tot onze verrassing heeft de voorzitter van de Stichting Winkelcentrum Lange 
Voort , de Heer H.A.C. Kamphuizen, een uitgebreid dossier aan de VOO 
toegestuurd met een groot aantal wetenswaardigheden over het Oegstgeester 
kwartetspel. (fig.I ). Onze bijzondere dank hiervoor! 

Welnu : 'de braderie annex zomermarkt 
V<Ul het winkelcentrum L mge Voort op 
vrijdag en zaterdag 8 en 9 juni 1979 was 
zeer geslaagd door de vele kramen. 
oude ambachten en kostelijke muziek 
op de fees tmarkl. Een van de 
hoogtepunten was het aanbieden van 
een bijzonder exemplaar van het nieuwe 
Oegstgeester kwartetspel aan Jhr. T.AJ. 
va n Eijsinga. de burgemeester. d ie in het 
najaar met pensioen zou gaan' aldus 
staat te lezen in de Oegstgeester Courant 
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va n 13 juni 1979 . Tevens staat erin 
vermeld, d'lt in het komende najaar 
(1979) het wi nkelcentrum Lange Voort 
11 jaar zou bestaan ..... en de afgebeelde 
advertentie. (fig. 2). 



• 
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Jig. I. Een /l l'cClle ajbeeltling Uil her Oeg.~lgee.~ter kl\'{/rlel.~I)eI 

Het KWARTETSPEL 
van OEGSTGEEST 
is vanaf heden verkrijgbaar bij de vOlgende firma 's: 

Albert Heyn, Irislaan 
Caspari, Ujtweg 
J&B/de Tombe, Lange Voort 
Rijnlandse Boekhandel, Lange V-:lort 
Veldhoven Fashions, Iris laan. 

De prijs bedraagt thans: f 5.95 

fig. 2. Adlwtelllie uit de Oeg . CourmIl \'all 13-06- /979 

Een nieuwe opgave. U ziet hier 
afgebeeld op een fOlo uit ± 1942 de 
Timmerfabriek ' Bui tcnlust ' aan de Oude 
Rijnsburgerweg 40 (fi g. 3). Boven hel 
linkerraam staal te lefoon Ie lezen, boven 
het rechterraam 24293. In deze fabr iek 
werden o.a. kinderled ikant jes gemaakt. 
Eigenaar van de fabriek was de familie 
van Amersfoort. De heer in het wil op 
de fOlo is de heer J.e. Uijlenbroek. Wie, 
o wie kan iets meer vertell en, bij v. wie 
zijn de andere personen; Wal is er 
geworden van deze fab riek enz.? 
Reaclies zijn zeer welkom op Laan V,1n 
Alkemade 1, 234 1 LJ Oegstgeesl, 

11.- H<u"<"Ih>j' 
\\ 'r"",<",,,~<" 

lel. 5 153889 . fig . 3 Timmerfabriek 'Blli/en/IiS/ ' 
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DE BURGEMEESTERSKETTING(EN) 
VAN OEGSTGEEST 

Op 27 juni 1979 berichtte de Oegstgeesler Courant als volgt: 'Antieke zilveren 
ambtsketen uit Oegstgcester raadhuis ontvreemd'. Insluipers W11rcn het 
gemeentehuis binnen gedrongen en hadden een vloerkleed , cen 164 jaar oude 
klok (die nog liep) én de ambtsketen van de burgemeester onh'recmd. 

Ondanks he t feil dal de recherche volgens 
de oe goede hoop had de daders op te 
sporen , is de diefstal nooit opgelost en e r 
is verder ook niets over te vinden in de 
regionale pers uil die tijd . Opvallend is 
wel dat in dezelfde periode werd 
ingebroken in het gemeentehuis van 
Lcimuidcll. Kennelijk had de 
'onderwereld ' hel even voorLien op 
gemeentehuizen. 
Hoc zat dal nu precies meI die 
ambtsketen? Hoc antiek was die? En hoc 
werd hel gemis Van het 
onde rsche idingsteken van de 
burgemeeste r opgelost? 

De oude ketting 
Vol gens de oe we rd de om vn:cllldc, 
antieke ambtsketen al \'illds 1852 dooI" 
vele Oegslgeesler IJ/l lgell/ee.\·Il'rs lI/ell'l"(' 
gedragelI' . He lemaal juist was dat niet. 
Want Wal was hel geval ? 
In 1852 werden op 16 november bij 
Koninklijk Beslu it de 
onderscheidingstekenen van de 
burgemeester in Nederland vastgeste ld . 
AI eerder was aan het burgemeestersambt 
een onderscheidingsteken verbonden , He t 
'Reglell/cm op her bestIfIIr /ell plaflelallde 
vall 1825' bepaalde dal !JI/rgellleeslers eli 
assessorl'Il (wethouders) bevoegd warelI 
'0111 ill de uiwefening vall hl/l/lle 
bediening (ambt) eell onderscheidend 
/eeken vall hUlllle waardigheid te dragelI' . 
Het betrof een penning met aan de ene 
kant het wapen van het rijk en aan de 
andere kant de naam van de gemeente. 
gedragen aan een breed oranje lint om de 
hals. Voor zover na Ie gaan hebben de 
Ocgstgeeslcr ambtdragers geen gebruik 
gemaakt van deze bevoegdheid. 
Vanaf 1852 was er geen sprake van een 
bevoegdheid maar vun een vell'lichti ng. 
Hel KB van 16 november 1852 bepaalde 
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Fig. I IJIIIJ~CIIIC('.wcr A J . Cerrevink ( / 930· 
/9-12: /9-15 · / 946) (/raagt bij Zijll I'atrek (/eze 

a/llbt.vkcfcn /IIcf hef gCllleellfe ll"{/!Jen I/(/(/ r 

bOl·ell. 

in het eerste anile l dal de 
'ofulerscheidingsteekellen. door den 
burgemeester re dragelI, bestaan ill een 
zilveren pennillg, hebbende een 
middellijn WII/ veerrig strepen 
(mil/imeler) el/ venool/el/de (Wil de ee/le 
zijde hel wapell des Rijks. aall de andere 
dal der gell/eenre: de pel/llil/g. hal/geilde 
op de borsI, hetzij aal/ eelle zilverell 
ketelI, helzij aall een oral/je zijden/i"f; de 
kerell ofher/iw aan beide schol/ders. aan 
de rok (j{/s) afhe f opperkleed 
v{/stgehecht' . In het tweede at1ikel werd 
geregeld wanneer de burgemeester de 
ambtstekenen moest dmgen. namelijk bij 
hel voor.li tten van de raadsvergadering. 
bij hel openbaar optreden bij bmnd en 



\ ,,'r,lll1-ill~l'11 \ :In lil' 111x.:nbarl' orde. bij het 
~l'\ l'n \:111 h\.'\ l'kn in hl.!! openbaar en bij 
Ill'! (Ip!l"l'dl'n n: II 11l' n:.... dl' gemeente bij 
pkl'hl lg\.' ~l' I l'gl'llheden . 

Alk gl' meen!eocstu ren mocsten dus 
zorgen dat er een penning met tenminste 
een lint en eventueel een keten 
beschikbaar kwam. De kosten waren voor 
rekening van de gemeente. De penning 
kon gekocht worden bij paniculiere 
stempelsnijders die hiervoor een privilege 
hadden gekregen. In Zuid-Holland 
bemiddelden Gedeputeerde Staten bij de 
bestelling en we vinden dan ook in de 
raadsnotulen van dinsdag 2 1 december 
1852 het bes luit om 'Hel 
Ollder,w:heidillgslekell vvor dell 
Burgemeesler lIlI/lle kopelI voor 
Reekenlrlg der GemeenIe, en gebruik Ie 
maken 1'(11/ hel (/(/I/bod van de 
Gedeputeerde Slaten om den pel/ flil/g meI 
hel wapell der Gemeellle daarop 
gegraveerd voor den prijs van! 10,- Ie 
bezorgelI: ' . De penn ing werd op 14 
januari 1853 bezorgd met een 
begeleidend brie tJe van de Commissaris 
des Konings, Van Bijland , om in gebru ik 
genomen te worden door burgemeester 
Gevers en in mei van dat jaar door zijn 
opvolger, burgemeesterTerwee. Over de 
aanschaf van een keten of lint is niets 
terug te vinden in deze periode. 
Uit fo to's en het poltret van burgemeester 
Terwee blijkt dat er later in diens 
ambtsperiode (mei 1853 - mei 1895) we l 
een keten is gekomen. Een kleine 
speunocht in de begrotingen en 
rekeningen van de gemeente (waarvan 
onze gemeentearchi varis gelukkig nogal 
wat bij lagen bewamd heeft , ondanks dat 
ze officieel vemieti gd mogen worden) 
leel1 dat in 1864 over is gegaan tot de 
aanschaf van een zilveren kett ing. 
Blijkens de memorie van toelichting op 
de begroti ng was dat om de volgende 
reden: 'Sederf 15 jaren hal/gt de pel/llil/g 
val/ hel ollderscheidil/gsfeekel/ all/ / eel/ 
oranje fil/f. hel welk door hef gebmik 
geheel verkleurd is.' Hel gelal 15 is 
kennelij k een vergissing gezien de 
aanschaf van cic penning in 1853. De 
ketting werd op 14 december 1864 voor 
een bedrag van 24 gulden ge leverd door 
J.M. van Kempen te Voorschoten, 
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Fig. 2 Gedeelte l'(/II de briefl'(/11 de gemeente 
Noordwijkerholftmet tie toestemming. 

Bl ijkens de foto's was het een van de 
standaardkettingen, waarschijnl ijk model 
I. ( fig. I) 
De ketting was dus op het moment van 
ontvreemding bijna 115 jaar in bezit van 
de gemeente en de penning ruim 126 jaar. 
Of we dat antiek moeten noemen valt te 
betwisten, maar het is zeker een 
respectabele leeftijd voor een 
gebruiksvoorwerp zoals een ambtsketen. 

De nieuwe ketting 
Ondanks de goede hoop van de recherche 
werd de d ie fstal nie t opgelost en dus 
moest er een nieuwe ambtsketen komen. 
En daar rezen enige compl icaties. De 
toenmalige burgemeester.jonkheer Van 
Eys inga. zou met ingang van I september 
1979 zijn ambt neerleggen wegens 
pensionering. Een derge lijke gelegenheid 
en de daaropvolgende installatie v.1Il de 
nieuwe burgemeester konden n<ltuurlijk 
niet zonder ambtsketen verlopen. 
Andertijds wilde men graag cle nieuwe 
burgemeester betrekken bij 'de keuze l'lll/ 
eet/llieuwe {/tIIblSkelel/·. 
Een oploss ing werd gevonden door een 
beroep te doen op een buurgemeente. 
Noordwij kerhout had recentelijk een 
nieuwe ambtsketen laten maken en de 
oude als reserve bewaard. B& W van 
Oegstgeest vroegen cle oude ambtsketen 
te leen en B&W van Noordw ijkerhout 



Fig. 3 Uitvergrotillg 1'(111 2 gestileenle .~cII(Jke/s mef ertussen lief schild mei hel IHl/Jen \'(11/ de familie 

\1(1/1 U'(u·sellaer. 

gingen daannee akkoord. Zo vonden het 
vertrek van burgemeester Van Eysinga 
(3 1 augustus 1979) en de installatie van 
burgemeester Scheenstra (I oktober 
1979) plaats met behulp van de geleende 
ketting van Noordw ijkerhout. (fig . 2) 
In 1980 werd het selectieprocedure voor 
een nieuwe ambtsketen gestart . Allereerst 
werd door B&W de hulp ingeroepen van 
de heer B,C. van Krieken, ereburger van 
Oegstgeest. voor onderzoek naar 'de 
familiewapens van heil die over 
Oegstgeest het bewind hebbell gevoerd.' 
Dat bleken geweest te zijn de fami lies 
Van Oegstgeest, Van Cuyk, Van 
Wassenaer en Ulenwaerde. Daarnaast 
wilde B&W graag 'een tweetal bij 
overlevering voor ollze lo/wle 
gemeenschap belangrijke 
persoonlijkheden, wier namelItOl op de 
huidige dag nog voortlevelI hetzij i1/ de 
plaatsnaam (Osger), hetzij ill de nallln van 
de oorspronkelijke kerkelijke parochie 
(Willibrordus) , betrekken bij het ontwerp. 
De wapens van de genoemde families, de 
letters 0 en W van Osger en Willibrordus 
en het 'ankerkruis. dal in het 
gemeelltewapell van Oegstgeest 
voorkomt' , konden dienen als elementen 
voor het ontwerp van een ambtsketen uit 
de vonngeving waruvan een eigen 
karakter mocht blijken. rekening houdend 
met specifieke kenmerken van 
Oegstgeest, en te verkiezen boven een 
standaardketen. aldus B&W van 
Oegstgeest bij het voorstel aan de 
gemeenteraad van 18 november 1980. 
Op basis van die elementen had B& W 
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een drietal ontwerpen laten maken door 
de heer H. van Bommel van Koninklijke 
Begeer b.v. te Voorschoten. De 
familiewapens. de letter 0 en W en het 
ankerkruis waren op verschillende wijzen 
verwerkt in de schakels van de keten. De 
ont werpen werden voorgelegd aan de 
Commissie voor Financiën en Culturele 
Zaken (van de gemeentemad), d ie voor 
deze gelegenheid (en voor het advies over 
een verzetsmonument) was uitgebreid 
met een drietal deskundigen, Deze rrUsten 
in eerste instantie een 'dllidelijke 
opdracht aan de olllwerper ' en vonden 
de gepresenteerde ontwerpen 'wat 

mager ', maar zij 'achten 1'(11/ de 
beschikbare omwerpen, ontwerp B het 
beste'. Eén van de commiss ieleden vroeg 
aandacht voor het kostenaspect. 
De deskundigen zetten hun mening nader 
uiteen in een brief aan de wethouder 
Financiën. Zij vonden dat de ontwerpen 
niet ontkwamen a.1.n een 'eclectische 
vormgeving, die wij nie1lxlssend zouden 
vinden bij de gemeeme Oegslgeesl el! het 
jaar 1980' , Zij wi lden uitgi.tan van een 
e igentijdse vomlgeving met essentiële 
verwijzingen naar de gemeente. De 
wapens van de (middeleeuwse) heren van 
Oegstgeest hoorden daar nict in thuis. 
aangezien die heren niet in Oegstgeest 
woonden en ook geen sporen van hun 
functie hebben achtergelaten. Wel pleitten 
zij ervoor 'de lelter 0 (van Oegstgeesl) en 
W (van Willibrord) op te nemen in de 
keten' . 
Zij stelden een altemalief voor. namelijk 
een standaardketen (model H. op dat 



ogenblik alleen in gebruik in Echteld en 
Nigtevegt) met daarin aan elke kant één 
keer de letter Wals schakel en de letler 0 
als omranding van het gemeentewapen 
op de aangehangen penning. 
In een tweede advies gaf de commissie 
Financiën aan dat één lid de voorkeur gaf 
aan ont werp B en dat een ander lid vond 
dat het advies van de deskundigen zwaar 
diende te wegen. De commiss ie verzocht 
dan ook na te gaan wat de kosten van het 
voorstel van de deskundigen zouden zijn 
en tevens een ontwerp of foto tc tonen. 
B& W zette echter kennelijk de gekozen 
lijn door en in een derde ad vies ging de 
commiss ie akkoord met het voorstel van 
B&W, zij het met een aan tal 
kanttekeningen. Zo werd opgemerkt dat 
twee van de leden van oordee l waren dat 
de moti vering voor het afwijken van het 
oordeel van de deskundigen wat sterker 
in het voorstel naar voren zou mogen 
komen. Een ander lid was van oordee l 
dat het krediet verminderd moest 
worden met de kosten van het etui . Weer 
een ander lid ging niet akkoord met de 
hoogte van het bedrag en was dus tegen 
hel voorste l. Tenslotte stelde de 
commissie vast: '111 dit soort gevallell 
zou het wellicht overwegillg verdienen 
de deskul1digell vooraf in te schakelen ' . 
B& W zette de gekozen lijn voor een 
eigen ontwerp door, mede op bas is van 
de constatering door B&W dat vele 
leden van de raad de beoordeli ng van 
B&W konden de len. Uite inde lij k werd 
aan de gemeenteraad een voorstel 
voorge legd voor een ontwerp waarin 
aan be ide zijden de genoemde 
famil iewapens voork wamen, 
afgewisseld door de letters 0 en W(fi g. 
3), en waarin de hoofdschake l en de 
slu it schakel gevormd werden door het 
ankerkruis uil het wapen van 
Oegstgeest. Aan de hoofdsc hake l werd 
draaibaar opgehangen de 
gemeentepenning met aan de ene kant 
het rijkswapen en aan de andere kant het 
gemeentewapen van Oegstgeest met de 
reliëftekst 'Gemeente Oegstgeest ' (fi g. 
4). De kosten van hel gehee l bedroegen 
8. 150 gulden. 
De raad ging op 27 november 1980 
zonder hoofdelijke stemming akkoord, 
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met d ien verstande dat vier leden geacht 
werden tegengestemd te hebben.omdat 
zij n iet akkoord konden gaan mei de 
hoogte van het krediet. Zo was de 
gemeente Oegstgeest. voor een 
veelvoud van de kosten van de oude , 
een nieuwe, 'e igen' ambtsketen rijker. 

H.C . Oost 
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B. ter Molen - Outcr.Ambtsketcns vun 
burgemeesters in Nederl;md. 
's-Gravenhage 1979. 
Gemeentearchief Oegstgeest: 
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- notulen van de gemeenteraad van 
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- beslUursarchief na 1930. dossier 292 

Fig. 4 De lIiel/we {/lIIbf.\"kelelllllel de 

ge.ui/eerde 0 ell IV. de 4 [(llIIiliell·(I,Jel1.~ el! hel 

(llIkerk,.//ü ill de hoo[d- el/ slltiuc!wkel. 

De gemeemqJel/ llil/g Ü draaibaar bel'e:uigd 

a(1II de llOoJdsc/wkel. 


