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HERDENKINGSBOMEN IN OEGSTGEEST 

Ajb. I: K(/(trljt' 1'(111 Ocg'\"gce.w lIil 1550. 
gelt-kelltl door J(/cob Cocw':., lal/dmeler 

\ 'lll1 Delft/am/. (ljll/.:.\' Ü Noord) Geheel links 
figt IU'1 lVil/ibrortlkerkje. IIIcf dl' bmg ow: 1' 

dt, Vliet: dali mUIl' redlt:; is de .\'fIlilSinK l'{11/ 

de Heal' lt'cg (lIulII.f Rllijllsec!uerl'lrlU/tll"cg) 
1'11 lil' Achterll'eg (tlla/ls lVijUCIIIHlcI/ll'cgJ 

duitje/ijk II'cergegcnm. De ril/smr"';g/' 
bO/llellsruep (middell-IJOI'CII) .~,e11 de Ol/de 
Hof rOOf. 1111'1 l!tlll/"mlllel: (JI) een S()O/"f hel/

I'dtje . .. Dell I-Iel{ iS" lell t )'k -'. 

Oegstgeest prori leert z ich vaak als een 
gemeente mei veel groen. en dus meI veel 
bomen. 
Dnarvan getuigen verschillende publi
caties over de bomen in Oegstgeest. 
zoals het boekje " Bomen in de lanen 
van Oegstgeest" door Mw Constance 
Eikclenboorn uil 1995. dc serie "Bomen 
in Oegstgeest" van de hand van de heer 
Antoon Koch in de Oegstgcestcr Courant 
in 1997. cn de " Bomcnl ijst Oegstgeest 
2004" ui tgegeve n door de Gemeente. Ook 
de serie "De Groene Ring" in de afgelo
pen nummers van ons VOO tijdschrift 
geeft (vooral histori sche) aandacht aan het 
groene karakter van Oegstgeest. In deze 
publicaties wordt echter weinig of geen 
aandacht besteed aan hct bestaan van een 
weliswaar klein aanta l herdenkingsbomen 
in onze gemeente. De herdenkingslxx:IITI 
die in de afgelopen jaren de meeste 
aandacht heeft gekregen is een Eik. die 
een aantal jaren op de speelplaats van de 
Montessorischool heen gestaan op de 
hoek van de Lange Voort en de Lijl\vcg. 
en die in 2003 is ovcrgeplaatst naar een 
plantsoentje aan het zuidelijk c ind van de 
Jac. P.ll1ijssc laan in Poelgeest. Was het 
toeval dal het ll1ijssc is geweest die het 
prachtige Verkade-album "Eik en Beuk" 
schreef. dat bedoeld was als uitgave in 
1935. maar lllet 1..cstig jaar vertraging 
alsnog in 1995 is uitgegeven? 
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De heilige Eik 
Op he t langzamerhand bekende. zeer 
oude kaartje van Oegstgeest (Afb . I). 
in het jaar 1550 getekend door Jacob 
Coensz. landmetcr van Dc lftland. wordt 
de Oude Hof afgebeeld. mei een " tij 
gcdetailleerde kaa rt "an de omgeving. Het 
betreft het gebied dat nu is ge legen tussen 
de Rhijngeesterstramweg en het nieuw 
ingerichte park aan de IrislaanlLange 
Voort. Op deze kaart staat iets ten Westen 
van de Oude Hof "Den Hellighlen Eyk" 
getekend. Er kan slechts naar worden 
gegist welke rol deze hei lige Eik in die 
tijd heeft gespeeld. Het is feitelijk onmo
gel ijk dat deze Eik nog zou stammen uit 
het begin van onze jaartell ing toen de 
hier woonachtigc Friezen of Cananefaten 
well icht bijeenkwamen onder een 
"Wodans-c ik" om .'Ccht te spreken of 
andere plechtige l.i.lkcil te regelen. Eiken 
worden nu eenmaal niet zo oud . hoog
stens bij uitzonderi ng enkele honderden 
jaren. Misschien was hct een spee lse 
aanduiding door de toenmalige beziuers 
van de Oude Hof Illet een knipoog naar 
de geschiedenis. 
Toen in het begin van de negent iger jaren 
van de afgelopen eeuw dit kaartje onder 
de aandacht kwam van fotograaf Loek 
de Groot. ontstond het idee om ter gele
genhe id van het tienjarig bestaan van de 
Montcssorischool op bijna dC.lelfde plek 
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Afb. 2 De I/og jonge' heilige' Eik. ge:ien il/ (Ie 
lengterichting 1"(111 de JlIC. P. ThijHelmlll . 

(folO: 14 oktober 2(05) 

weer een Eik te pl anten, dus op de spee l
plaats. Een en ande r heeft plaats gevon
den op 22 september 1994, in aanwezig
he id van onde r meer professor Van Soest. 
wethouder Van Eisen, en natuurlijk Loek 
de Groot. 
Erg lang heeft de opvolger van de he ilige 
Eik daar niet gestaan: begin 2003 moest 
hij plaats maken voor de renovatie en 
uitbre id ing van het winkelcentrum aan de 
Lange Voort, daar waar nu de Ommevoort 
ligt. O p 18 apri l 2003 werd onde r 
toeziend oog van burgemeester Timmers 
de inmidde ls ongeveer 20 jaar jonge 
Zomere ik Q//crclIs robur op zij n nie uwe 
loeat ie herplant in Poelgeesl. aan het 
zu ide lijk e ind van de Jac.P. Thijsse laan bij 
de Broekweg (Afb.2). 

Andere herdenkingsbomen 
Herdenk ingsbomen zijn niet per defini tie 
oude bomen. Integendeel: de bij de schrij 
ver bekende he rdenkingsbomen stammen 
alle van na de Tweede Were ldoorlog. 
Maar van de meeste van deze bomen is 
slechts weinig bekend . Vandaar hie rbij 
een oproep om gegevens over de he rden
kingsbomen in Oegstgeest . 
• De bevrijdings linde (ook we l 
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"Wilhelmina-linde") op de knti-
sing van de Prins Hendriklaan en de 
Koninginnelaan (8 mei of 29 juni 1945). 

• De "Uit nood verbrand, in vreugd 
herplant" Paardenkastanje. op de 
hoek van de Wijnenbachweg en de 
Duinzichtstraat (1945), 

• De ""Juliana-e ik" . later ( in 1991) wegens 
ziekte vervangen door cen Vleugelnoot. 
in he t plantsoentjc van het Van 
Griethuysenplein. 

• De "echte" Tu lpenboom Lir;()(JCl/drol/ tllli
pifera, in het plantsoen tussen de 
M.H. Tromplawl en de Hofdijck, ooit 
geschonken door de PvdA Raadsfractie (?). 

• De "Oranje-Vcrenigingsbeuk-' t.g. v. 90-
jarig bestaan. in het Bos van Rhijngecsl. 
pal tegenover het Gcmcentchuis (1999). 

• Dc" Amal ia-lindc··. op de toekomstige 
locatie van het "Iandgoed" in de nog te 
ont wikkelen nieuwbouwwijk "Nieuw 
Rhijngeesc. op de hoek van de O ude 
Rijnsburgerweg en het Duylhuislaantje 
(vooljaar 2(04), 

Fril.\· Th.M. Spieksma 

Indien u beschikt over enige infommtie 
over deze Herdenkingsbomen, of als u 
nog andere Herdenkingsbomen weet, 
ontvangt de redactie van het tijdschrift 
gmag daarover bericht. 
Laan van Alkemade 1. 234 1 U 
Oegstgeest; tc l 5 15 3889: e-mail 
spieksma.ftm@wxs.nl 

Bronnen: 
- Lesbrie f voor de Openbare Montessori 

Basisschool Oegstgeest. 22 septcmber 
1994. H.W. van Soest. 

- Ocgstgeester CourarH, [ me i 199 1: Ui t 
nood verbrand, in vreugd herplant. Riet 
van Don . 

- Oegstgeestcr Courant. 5 oktober 1994: 
Wcthouder Van Eisen planuc "Hei lige 
Eik"". 

- Oegstgcester Courant. 6 oktober 1999: Het 
Oegstgccst van toen: O ude Hof. Loek de 
Groot. 

- Lcidsch Dagblad. 19 april 2003: Poelgeest 
krijgt vntchtbaarheid en kracht cadeau. 



ONBEKEND GEZICHT IN ' OEGSTGEEST 
IN BANGE DAGEN' HERKEND 

Ret)/"()(llIkrie \,(11/ (le f OIO op bi:.:. 1501/;1 
·Oeg.Hgee.~1 ill bal/ge dl/geil' 

Op bl z. 150 van 'Oegstgeest in bange 
dagen ' van Van Dort en Driessen is 
een fo to afgedrukt. gemaakt in een 
keuken van de psychiatri sche inrichting 
EndegeesL Het personeel van de keuken 
zit aan tafel. samen met een aantal 
onderduikers d ie zich op Endegeesl aan 
hel z icht van de Duitsers onttrokken. In 
hel onderschrift staat bij 'Links nr. 5": 
onbekend. Aan deze onbekendheid is nu 
een ei nd gekomen. De echtgenote van 
de onderduiker in kwestie heeft hem op 
de foto herkend. Het i s Johannes van 
Helden. 
Johannes van Helden werd geboren 
op 1I mei 1908. Hij woonde met zij n 
moeder in Rotterdam toen deze stad in 
mei 1940 door de Du itse rs werd gebom
bardeerd. Z ij moesten daar weg en 
krege n onde rd ak bij architect Kraan aa n 
de De Ke rnpe nae rslnlat in Oegstgeest. 
die een be langrijke rol in he l verze t 
heeft gespee ld. Van He lden dre igde 
door de Duitsers te worden inge rekend 
voorde 'Arbei tse insat z' in Duit sland. 
Daarom moest hij uit het z icht blijven. 
Hij deed dat eve nal s anderen onder 
meer door zich. al s e r gevaar voor een 
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razzia dre igde. sc hu il te houden in de 
psychiatrisc he inrichting Endegeest. 
zo nodi g op de s laapza len van de 
patiënten. Hij was een va n de ' duikies: 
zoa ls zjj door de patië nten werden 
ge noemd. Voor een op handen z ijnde 
razz ia werd de o ndergrondse gewaar
schuwd door het aOuiste ren van de 
Du it se Ortskommandanl . Deze zete lde 
in de kamer van de burge meester in he t 
gemeen teh ui s. in het plafo nd waarva n 
een gat was geboord zodat hij via de 
zolde r afge lui ste rd kon worden. 
Op deze man ier haalde Van }-Ie lden 
in goede orde 5 me i 1945. De Van 
He idens bleve n nog twee jaar bij Kraan 
wonen, tot hij ee n baan en een won ing 
in Rotterdam kon krijge n. Hij trouwde 
met de Ocgstgecstsc Gcrrid ina Jacoba 
Buys ui t de Van Asscndelftstraal. He t 
paar verh ui sde met z ijn moeder naar 
Rotte rda m. Hij werd daar leraar Oude 
Talen aan onder meer het Gymnasium 
Erasmianulll. Johannes van Helden 
overleed in 1995 op 87-jarige lee rtijd. 

Freek LlIg! 

De redac tie dankt ons lid mev rou w T. 
van Burg di e zo vri ende lijk was ons op 
mevrouw van Helden attent te make n. 



HET OEGSTGEESTER GEMEENTEWAPEN 
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Afb. /. I-Iel om/sf bekclIllt, ,,'apeIl 1'(11/ tie 
Gemeelllc Oeg.\ïgce.w. ill 18 16 'bcl'esligll' 
door lle Ho,!]c Raml \'(11/ Adel. 

[n 1814 werd heel Nederland ingedeeld 
in gemeenten. Veel van deze gemeenten 
hadden vóór de Franse tijd bestaan als 
heerlijkheden. zo ook Oegstgeest. De 
oudste ons bekende heer van Oegstgeest 
behoorde tot een familie die aanvankel ijk 
bekend stond onder de naam ' Heerman '. 
maar later al s ' van Oegstgeest' door 
het leven ging. Van de latere heren van 
Oegstgeest vinden wc de l~llllilicllame n 
le rug in de straatnamen van dc wijk 'De 
Gnlllcric', Hun fam il iewapens waren. 
zo lang zij hier regeerden. ook die van 
de heerl ijkhe id. In 16 15 nam de stad 
Leiden de heerl ijke rechten over van 
een tak van de fam il ie Van Wassenaer. 
Sindsdien fungeerden' Burgemeesters en 
Regeerders der Stad Leydcn' al s he ren 
van Oegstgeest. Dat verklaart waarom we 
het Leidse stadswapen. de twee gekmiste 
sleutels (embleem van Sint Piete r. patroon 
van de Pieterskerk), aantre lTen als wind
vaan op bet tore ntje van de Grocne of 

6 

Afb. 2. Of' ·re,.bele,.de'/fill '()e,.ing rml hel 
Gf'II/f'ell/t'lfalJf'n, mei gedeelre " (11/ de leksi 
1'(/11 her Koninklijk Be.~/lIilllil /904. 

Willibrordkerk. 
De revolutie aan het e ind van de l8e 
eeuw maakte een e ind aan de heerlijke 
rechten. Ook Oegstgeest kwam als een 
zelfstandige ge meente op de kaart. En 
die zel fstandigheid moest zij n uitdruk
king vinden in een e igen gemeentewa
pen. Zo· n wapen wordt vastgesteld bij 
Kon in klijk Besluit (destijds bij Souverein 
Besluit). op advies van de Hoge Raad van 
Ade l. het adv iesorgaan van de regering 
voor zul ke aangelegenheden. Oegstgeest 
kreeg zijn wapen in 18 16. w<larbij men 
kenne lijk hee ft wi llen te ruggrijpe n op het 
oudst bekende wapen van Oegstgeest. dat 
van de familie Heennan. In het desbe
treffende 'diploma· werd het walX!n al s 
volgt omschreven (afb. 1): "in goud een 
kmis van keelmct slechts aan de uitei n
dcn breed uitloolX!nde armen. hel schild 
gedek t door cene kroon". 
Het diploma met deze omschrijving wcrd 
opgehangen in de raadkamer van het 



gcmeentchuis. Dat bleek achteraf niet de 
vci ligstc plck voor ccn dcrgelijk officieel 
stuk. In 1903 was de herinnering eraan 
kennelijk nog we l bewaard. maar het 
document zelf was zoek. Burgemecster 
Van Griethuyscn ging er achtcrheen. Hij 
wcndde zich in juni 1903 tot dc Hogc 
Raad van Adcl om tc vragen of het 
klopte dat in 18 16 een gemecntewapen 
van Oegstgccst was vastgesteld. Uit het 
antwoord. gedatccrd 12 augustus 1903. 
bleek dat er inderdaad in 1816 een wapen 
van Oegstgccst was 'bevestiger . En als 
hcttocn uitgcre ikte diploma zoek was 
geraakt. kon ecn copic worden aange
vraagd waarvan de kostcn zouden bedra
gen J 6.87 Y.! . Op 22 augustus werd 7..0 ' n 
copie besteld. Het gevraagde bedrag werd 
per JX>stwisscl ovef'celll:lakt. 
Wccr duurde het even eer er antwoord 
kwam. Dat kwam van dc Minister 
van Justi tie. vi:l ecn schrijven van zijn 
Secretaris-generaal ( !). Deze liet weten 
dat het in 18 16 beschreven wapen met 
"cen sicclus aan dc uiteinden breed 
uitloopend kruis van keel" in de heraldiek 
zo ongewoon is, dat "hoogst waarschijn
lijk aan eene verbastering moct worden 
gedacht" . Hij zelle er daarom de beschrij
ving van het familiewapen van Heennan 
naast. Hierin heet het: "een ankerknli s 
van keel op een gouden veld". Hij 
verbond daaraan de conclusie, dat mag 
worden aangenomcn dat het kru is in het 
gemeentewapen een ankerknli s behoort te 
zijn. En hij adviseerde. een veroloekschrift 
op zegc l te richten tot Hare Majesteit de 
Koningin . ten einde verbetering van het in 
1816 bevestigde wapen te verkrijgen. 
De archi varis van de gemeente Leiden. 
over dezc kwestie geraadpleegd. kwmn 
tot hetzelfdc ad vies. Kennelijk is dat 
opgevolgd. En zo kun nen we in ons 
gemcentearchief een afschrift aantreffen 
van een nieuw Koninklijk Besluit. geda
teerd I maart 1904. dat luidt: 
"Wij Wilhelmina, bij de grmie Gods 
Koningin der Nederlandcn. Prinses van 
Oranje-Nassau. cnz" enz .. enz. 
(. ·.l 
hebben goedgevonden en verstaan 
I e de gemeente Oegstgeest. provincie 
Zuidholland, nader te bevestigen in het 
bezit van het van ouds door haar gevoerde 
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Afb. J. De oorl·I)r(Jllkl'lijk(· 1:'11 cJ(' /IlIÎllige lIi/merillg 1"(11/ hl:'l 

olficiè1e Gell/t't'lIIell 'lIp('II 1'(11/ Oeg.~/gee.fl: eell (Clnker )krlli.\· 
1'(/11 ·ket'!· (=ro()(l) Of) eell 'golIden' (=geel) I·eld. 

wapen, zijnde: in goud ccn ankcrknlis van 
keeL het schi ld gedekt door eene vijfbla
derige kroon (afb. 2). 
(..T 
Het oude wapen. van 18 I 6, is nog 
te zien boven het poortjc van het in 
1900 vcrlatcn 'Ollde R:ladhuis ' aan de 
Wijtlenbachwcg 27. op d ie plek terecht 
in de 1ge-eeuwsc vorm (afb. 3, links). De 
'verbeterde' ui tvooring van 1904 vinden 
wc onder andere hoog in de geve l van 
ons huidige gemeentehuis Rhijngccst 
(afb 3. rechts). Ook voor bet nieuwe logo 
van de gemeente (afb. 4) is weer terug
gegrepen naar het officiële. eeuwen oude 
rode ankcrkn lis. op een (<llthans ten dele) 
gOllden schi ld. waarboven ze lfs een zeer 
gcsti leerde vijfbladcrigc kroon. Heel fraa i 
is d it embleem te vinden op het gebouw 
van Beheer Openbare Ruimte a<ln de 
Haarlemmerstraatweg 30: een eigentijdse 
vers ie. met een vrijJX>stige toevoeging 
van groen, waamlec de ontwcll>cr onge
twijfeld het 'groene' karakter van onze 
gcmeente heeft wi llen accentueren. AI is 
dat ongetwijfeld heel wat minder groen 
dan in de tijd van de eerste ' heren van 
Oegstgeest' ! 

GD .M.Scllll ·el1cke 

GEMEENTE 0 E G S T G E EST 

,\..lL 
Afb. 4 

Helu'}:cl1 l1"oortlig 
gebruikie logo 

\'(111 tie Gemeellle. 



B.D. Tf.RWII 
n8~3 . D89~ 

JM. DI KIMPINA}:R j.G.M. VAN GRJETHl!)'SEN A.j. VAN GERRH'I:"lK 
JD30 - '1942 
'1 94.':1 - 1946 

189.1 - 19 00 1900 - 1930 

111 her tijdschrift mil apri/2005 ::.ijn we ge.\·tart mer de drie "morlopers" \ '{II/ de bllrgemees
Iers mil Oeg.wgeest. 111 her rijdschrifT Vlm okTOber 2005 :ijll de lotgemllell \'al/ de eersre 
burgemeester ( 18 15 - 1849). de heer J. \\1: Malnoë \'all Noorl. bel'chre\'ell : \'tI1I hem is eC'hter 
geen pOr/ret bekel/d. Zijll op\'olger ( 1849 - 1853), Jhr. MI: C.7:A, Ge\'er,\' liel OIIS slechls eell 
'carle de visite ' lIa met (:eer waarschijlllijk) Zijll afbeelding erop. 
\1"111 alle falere op volgers : ijll portrelfell eli/of foTO:s gemaakt, 
lil deze afleveril/g wordt de ambt.\periode van burgemeester Terwee beschrevell. \tlllll'ege de 
lel/gte vall :ijll dienstverl)(lIId bij de gememre Oegslgee.\'I (ruim 40 jaar) 
:al deze beschrijving ill twee de/eli wordelI gepllbliceerd. 

BURGEMEESTER H.D. TERWEE. DEELL 

Hcndrik Ocrk Tcrwee ( 1812- 1895) is 
meer dan 40 jaar burgcmeester geweest 
in één cn de1..clfdc gcmcentc. Oegstgeest 
(Afb. I). In tcgcnstclling tot dc vorige 
burgc nlCCstcrs stamde Tcrwee nict uit een 
vooraanstaande familic. Vanuit Zwollc in 
1844 naar Oegstgecst gekomcn is hij een 
tijdje al s zoutzieder werkzaam geweest. 
Vanwege de aanleg van het Oegstgeester 
kanaal. waardoor er een verbinding werd 
gemaakt tusscn Oegstgeest en Katwijk 
aan Zee, haddcn cnkele particulieren toen 
het initiatief genomen tot stichting van 
ecn zoutziederij , 

Hoewel hCI bu rgemcesters leven van ccn 
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van zijn voorgangers J.W. de Malnoë van 
Noort ook nict bepaald in de kicm was 
gcsmoord ( 1825- 1849), was Terwee toch 
wel dcgelijk ccn fcnomeen: secretaris 
der Gemeente (1852-1892) in combinatie 
mei het burgemeestcrschap ( 1853-1895). 
Na elke zes jam werd Terwee gewoon 
hcrbenoemd en gefel iciteerd door de 
Raad. \V<lam" een toespraak van de 
burgcmeester volgde, Ocze tocspraken 
kwamen veelal op hetzclfdc neer. Als hij 
voor de vijfde maal wordt benoemd (19 
mei 1877) en trots vermeldt dat cr buitcn 
de Gemeente ook wa:udcring voor hcm 
was in de pcrsoon v;:In het l-loofd dcr 
Provincie, g:ulI hij verder: "Met ijl'e/: 



J.C BACMANN 
J.I)~J6 ]9~1.9 

l1.L Dl! BOEl'H 
19.;J.9 ~ 1958 

Afb. IEl'" 8e:Kltilderd !)OT/rer nm fl.D. Ter
wet'. ScI,i!d<'r olllH'k('ful. 

//Iel IUlIIII'ge:elheid. lIIel "asten Ired :al ik 
l'Oorlgaall op dell weg lOl dusl'erre door 
/Til] bewal/deld .... ". Over de medewer
king van de raadsleden hoopt hij dat "de 
gemeenschappel ijke arbeid onder den 
Goddelijke zegen bij voortduri ng rijk 
in ui tkomsten voor de aan onze zorgen 
tocvel1rouwde Gellleeille mag zijn". Zijn 
perfection isme uitte zich in dc volgende 
woorden: "Ik had lIIisschiellllletllleer 
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JHR. TJ.A.J. YA~ HSJ~GA MR 5.11. SrHEE:\'STRA 

J96/i - 191.9 1919 - 1.9.98 

ijl 'er kunnell werkeII. lIIi!>·.\'chiell heb ik 1I-eI 
iets ver:/lillld. ". Niet direct het beeld van 
een nonchalante ambtenaar. wel van een 
plichtsgetrouwe. accurate. ambitieuze. 
godvruchtige man. 

Daarbij was hij sinds 1860 ook nog 
burgemeester van Voorhout. W<lar het 
enthousiasme over de burgervader zich bij 
Lijn 25-jarigjubileum uitte in een intocht 
in open rijwig met 4 paarden bespan· 
nen en 18 in wit gek lede meisjes. die de 
burgenlCester bestrooiden met kleurig 
papier. Een uitbundiger viering wellicht 
dan in Oegstgeest getuige de Voorhoutse 
cadeaus: een prachtig schrijfbureau en 2 
kristallen vazen op Li lveren voel. 

In al die jaren ontbrak de voorLitterlsccre
taris hooguit een enkele keer bij de verga· 
deringen van de Raad. die doorgaans 
twee keer in de maand gehouden werden. 
Nu was de afstand van de woning van 
Terwee. het huidige Schoutenburg. (Afb. 
2) naar het Raad huis (Afb. 3) op dezelfde 
Achterweg (Wijuenbachweg) over.áchte
lijk ( 15 1 passcn gaans). 
Het lag in zekere zin wel voor de hand 
dat iemand in een zo kleine gemeente de 
dubbe lfunctie van burg;emeesterlsecrela
ris op zich nam. en <1<111 wie was dit beter 
tocvertrouwd dan aan . Pietje Precies' 
Terwee? Hij beschikte over een prachtig. 
regelmatig handschrift. De s~l ling was 
onberispe lijk. de taailli tennate vermrgd. 
gOl1droog. dat wel. zoals het in ambtelijke 
kringen gangbaar was (is). 
Sinds de Gemeentewet van 1851 bestond 
de Raacl uit zeven personen: de burge
meester. twee wethouders en vier leden. 



Af b. 2. FolO 1'(111 hel III/erieur 1"(11/ de 11111.\· 

kali/er I"tIllIJllfKt'lIIet'.\lt'r Tèrll'(' l', il/ hel 11111.\ 

"SdIOillellbltrg " . Olllstreeh' /890. 111 (/e hoek 

IwnKI 1'1'11 fHHlrt' / \'(111 ]i' rwee /IIel ::.ijll klein

doe/lier. 

V66r 1878 oostonden cr gee n politieke 
partijen, dus de verkiezi ngen voor de 
Gemeenteraad waren ccn zaak van namen 
op kiezers lijsten (in 1856: 84 namen). De 
lijsten hingen publieke lijk aan. en er kon 
oozwaar tegen worden gemaakt. 

Oegstgccst was inde rtijd ccn gemeente 
waarvan de ea 2(xx) inwoners (eigen-
lijk 1600. want4(X) militairen waren in 
militaire detentie in het Pesthuis onder
gebracht) voom:.une lijk werkzaam waren 
in de agrarische of industrië le sector. 
Aanvanke lijk zijn de problemen in de 
raad besche iden van omvang: steeds 
temgke rende kleine 7 .. aken als de jaar
wedde n van de ve ldwachte r of de onder
wijzer. en de variërende hoogte van de 
ondcrstandsbcdragen. Maar na verloop 
van tijd beginnen mode rne ontw ikkelin
gen een rol te spelen. 

10 

Openbare werken (van Hondenkar lol 
Spoorlijn) 
Oegstgeest mocht dan wein ig inwo
ners tellen. het gebied was uitgestrekt. 
to t de Singel tc Leiden. de Rijn rich
ting Voorschoten. de Z1.ndlaan rich-
ting Rijnsburg en tot de Zij l richting 
Lcide rdoll). me t alle gevolgen van dien. 
Het verkeer g ing nog stapvoets. wat niet 
betekende dat c r geen ideeën over het 
gebrui k van de weg waren. getuige de 
volge nde verordening van 18 septem
ber 1856 op het loslopen van honden en 
het gebmik van voert uigen met honden 
bespannen. 
"Deze honden dienen gemu ilband te z ijn. 
bij oponthoud vastgelegd te worden en 
zij zullen langz.1.am en bedaard rijden. 
Bij een ontmoeting mei ingespannen 
paarden dienen zij tijdig zover mogel ijk 
uit het midde n van de weg te wijken. de 
bege le iders moeten zich voor hun honden 
plaatsen. om ze zoveel moge lijk voor de 
paarden te ve~rgen." . Een soort dieren
kiekeboe. 
Vanouds werd Oegstgeest geconfronteerd 
met kwesties a ls onde rhoud van wegen. 
voetpaden. sloten en bmggen. en brand
weer . Voor een zo ui tgestrekte gemeente 



waren we l drie brandspu iten nooig. bij 
het Raadhuis. de Morsch en de Maredijk 
. Aanschaf en ondenlOud hiervan waren 
een bron van aanhoudende zorg en slok
ten een groot dee l van de te besteden 
gelden op. 
Later in 1877 raakt Oegstgeest betrok
ken bij grootse projecten als het leggen 
van "een rai lroute gaande van het 
R ijnspoor~ta t ion te Wocrden langs dc Rijn 
over Leiden over de Haagsche Schouw 
to t aan het strand te Kat wijk:' Dit alles 
i.V.m. plannen voor een Zeevlugthaven 
te Katwijk. De plannen mondden uit 
in a.mkoop van gronden aan de Hoge 
Morschweg door hetocstullf van de 
Spoorwegmaatschappij Leiden-Wocrdcn 
(ccn voorlopenjc van de Rijn-Gouwe
Lijn). In 1880 wordt a.m de Rijnlandse 
Stoollltralllweg Maatschappij (Crans 
en Co) het gebm ik van de Groenesteeg 
(Rijnzichtweg) tocgestaan op voorwa.:"1rde 
dat de ocstaande weg een breedte houdt 
van 2.25 meter voor de vrije panage van 
voclgangers en voor het vervoer van 
gocderen pe r kmi wagen of handkar. 
Het is donker in Oegstgccst in de avond. 
en op 17 novemocr 1875 kan de Raad er 
niet onde r ui t: een voorstel tot het verlich
ten van de gemeente wordt aangenomen. 
Overa l elders was dat al gebeurd en 
Oegstgeest kon niet achte rblijven. Vanaf 
de Kanaalbrug tot aan de Leidsche Buun 
werd de straat met 12 1antaams verlicht. 
De kosten waren f. 22 per stuk. en voor 
de som van f. 3 16 kon ook petroleum 
worden aangeschaft. Met deze "nieuw
lichterij" komen ook de problemen. want 
twee jaar late r ock lagen ingezetenen. 
wonende bij of aan de Singel tussen de 
voorma lige Rijnsburgsc Poon en de 
Morschpoon . zich erover. dat z ij gevaar 
lopen in de Singel terecht te komen 
vanwege de dui stemis. " Bovend ien hccft 
cr ook veel onzede lijkhe id plaats .. ·. Ook 
zij willen lantaarns en krijgen ze. 
De ui tgestrekthe id van Oegstgeest speelde 
het dorp ook panen bij het onderwijs. 

I1 

Aanvankelijk was er een schooltje waar
van het lesprogr.unma volgens besluit 
van januari 1858 niet meer bevatte dan 
lezen. schrijven en rekenen, omdat de 
kinderen op "zeer jeugdige leeftijd de 
school verlaten om hun ouders in de stal 
of op de akker ochlllpzaam te zijn .... Als 
de Gemeente Leiden in 1877 dreigt met 
het van school sturen van kinderen van 
minvennogenden uit Oegstgeest. die 
vlakbij Leiden wonen. gaat de kogel 
door de kerk: twee scholen lu llen worden 
gesticht. ccn in de Leidschc Buun en een 
in de Morsch. omdat kinderen van 6 jaar 
niet een uur hoeven lopen om de school te 
bel.ocken. 

Ontspanning (Kermis) 
Hocwel de kennis in 1854 was afgeschaft 
(ocschouwd als gelegenheid tot uitputting 
of verkwisting) mogen het jaar daarop 
deze volksvennake lijkheden toch weer 
plaatshebben. omdat de Oegstgeestenaren 
e lders hun ven ier waren gaan zoeken. 
Los van onschu ldige genocgens als 
"kolven. billarden en hardlopen" waren 
het saoc len van ccn haan (inzet IO cent) 
en het kop afslaan van ccn haan (prijs f. 4) 
de primitieve hoogte punten van de kem, is 
van 6 september in de Le idsche BlIun. 
De topallractie met de hoogste prijs (f.5) 
was he t in draf rijdende de kop van 
een gans aftrekken. Verge leken me t het 
bedrag van maximaal f. 2 onderstand dat 
een weduwe met twee of drie kinderen 
per week kreeg. moct dit ven ier toch wel 
a ls een he ldendaad zijn gezien. 
Voor vrouwen en meisjes boven de 10 
jaar was er een lo te rij me t prijzen ter 
waarde van f 50, ee n gewaagde concessie. 
daar loterijen doorgaans niettocgestaan 
waren. 

Volksgezondheid en Hygiëne 
(Mautrcgelen bij Cholera) 
He t gevaar voor een chole ra-epide mie 
lag alt ijd op de Iocr. Op 8 november 1859 
was e r een uitde ling van bcdstroo i.v.m. 



de cholem Asiatica: een aanslag op het 
budget van f. 24. En niet vee llmer (in 
186 1) probeerde de rmld met reinheids
verordeningen het gevaar van epidemi
sche Liekten te keren: een verbod om 
"vuilni s in sloten te we'l>cn. secreten te 
l..etten boven sloten. om mesthopen. vuil
ni sputten aan of lerLijde van de openbare 
weg te plaatsen", Vee l hielp het allemaa l 
niet. wan t in 1867 waren er nog steeds 
maatregelen noclig om epidemieën te 
voorkomen, En of het aanste llen in 1883 
van een "asch- en vuilni sman'" de defini 
tieve oplossing was. is de vraag. 
Van prodllctbewak ing werd in de 
volgende verordening werk gemaakt. en 
de betutteling neemt welhaast Brusselse 
vonnen aan bij hel bakken en verkopen 
van brood. Er werd streng opgetreden 
t.a.v,"krop uit de Lak".Dat z..11 smnenge
ste ld afgebakken worden van ongebui ld 
tarwemeel. .wals het van de molen komt. 
londer enige vennenging " .. e tc, Dit 
brood "dient verkocht te worde n in 
brood van 1 Nederlands pond. van 
5 Nederlandse oncen en van 211.! 
Nederlandse oncen", De brood keurder 
kan nu aan de slag: hij mag het brood 
breken en snijden, 

Financiën 
Onverantwoorde uitgaven werden 
natu urlijk niet gedaan. en dank zij accu
ratesse en l uinigheid kon cr soms een 
batig slot uil worden geperst ( 19 cent 
in 1888), Hel was vaak schipperen en 
het ene gaatje vullen met hel andere. 
Nauwkeurigheid was een eerste vereiste 
omdat Gedeputeerde Staten de begroting 
controleerden en lastig konden zijn over 6 
cent die ergens verdwenen waren. 

In alle vers lagen van de raadsverga
deringe n is tot nu toe geen onvertogen 
woord gevallen, Het is al les botertje lot 
de boom en veel inzicht in de diepste 
roerselen van de ziel van de burgerv::lder 
viel cr niet te krijgen, Dat zal in de latere 
jaren anders zijn. Een voorbode hiervan 
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Afb. 3. 111 hel programmaboekje \'all defeesulag 
I.g, \'. hel -IO-jarig 1I1111mjubileum is de:e prenl Ie 
vindelI (aquarel \'lIIl Eduard Ydo): hel Raadill/is 
\'lIIllOell (Wil de Achterweg, en hel Terweepark 
achter liet Leidse station (IIU I'erdwenell). 

blijkt uit de tocspraak van Terwec bij zij n 
7e herixnocming. Hij bekende in "het 
afge lopen jaar veel verdriet te hebben 
gchad:·( 1889). 

(wordt vervolgd) 
Marijke R, \Y. Teppema 

Bronnen: 
G,D,M, Schwencke: VOOP.jrg, 14. nr,2 
(okt. 2(02). 
" Dwars Op", jrg, 2005: Historische 
Kring Voorhout, 
Vers lagen Gemeenteraadsvergaderingen 
(periode burgemeester Terwee), 



"MOOI OEGSTGEEST" 
Gerr!1 Jan Hecren ( 19 10 - 1994). een geboren en getogen Ocgslgccstcnaar heeft zij n werkzame leven 
doorgebracht bij de Gemeente Oegstgeest en wel bij de Gemeentere in iging. Tijdens zij n bijna 40-ja
rig d icllslycrb:md (1 936 - 1975) was hij heel actief in de personeelsverenig ing van de gemeente. Dil 
gedichtje va n hem. gevonden in zij n nalatenschap. illustreert zijn lie fde voor zij n geboortedorp. 
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' Het Overvecrs Poldertje' wordt 11el op - - - -de brug bij h~ï'G~nc Kerkje d:lIlken. 
de ka<lrt van 18 10 genoemd. een van de Oostelijk .van Poclgccsl. in Leiderdorp. 1 
kleinste jX>lders van Rijnland (afb. I). Hel werden de Zijl en dc Does gereali seerd. 
is een typi sch Ocgsigeesicr polder. in die Voor die lijd was dal een indrukwekkende 
zin dat hij zijn water uits loeg op de Mare prestatie. 101 stand gebracht door vijftien 
(tegenwoord ig dc HaarlemmerTrekvaart). samenwerkende ambachten. Oegstgeest 
die verderop dc Lccclc werd genoemd. kon echter maatregelen treffen voor recht-
Dat was een bevoorrechte situat ie. want sircekse afwatering op de Marc en de 
de Mare was een nalUurl ijke ri vier. die Leede. 
dus niet meer gegraven hoerde te worden. 
Zij kwam uit op de toenmal ige plassen 
en meren waar nu de Kaag is. en uitein
delijk via de ZuiderLCe op open water. 
Dat was gunstig omdat in de tweede helft 
van de 12e eeuw arwatering op de Rijn 
onmogel ijk was geworden. De monding 
van de Rijn bij Katwijk was verstopt 
geraakt en was met de middelen van die 
tijd niet meer te openen. Afwatering naar 
het noorden was toen de enig mogel ijke 
oplossing voor het droog houden van de 
voeten in de veengebicden rond de gees
ten van Oegstgeest en Poelgeest. Buiten 
het stroomgebied van de Marc moesten 
daar kunstmatige voorl.ieningen voor 
worden getroffen. hetgeen ook gebeurde. 
Vanuit Rijnsburg werd de Rijnsburgse 
Vl ie t gegraven. die wij nu kennen als 
het Oegstgeesler Kanaa l. en waaraan wij 
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llrouchovcnpoldcr, Kasteel Abtspoel 
Een van die maatregclen was het instel
len van de Overveerpolde r. die loen 
overigens nog niet lO hcelle. Het JX>lder
tje slond lot de 1ge eeuw bekend als de 
BrouchovensJX>lder. De Van Brouchovcns 
waren voomanstaande bestuurders. Zij 
vormden gedurende honderd jaar drie 
generaties van - onder meer - schouten. 
schepenen en burgemeesters van Leiden. 
baljuws van Hol land en rentmeesters 
van het hoogheemraadschap Rijn land. 
Foy van Brouchoven verwierf zich een 
naam bij het beleg van Leiden. Jacob 
van Brouchoven was ccn van de rechters 
die Van Oldenbarneve lt veroordee lde 
en stichter van de Marekerk . [)ci'..c Van 
Brouchovens bezaten het Ocgstgcester 
kasteel Ablspocl (a fb. 2) dat zij indirect. 

{ 
, 

" 
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Afbeelding I. Fragmellf uil A. Tolkijn. Bl"Ouiflonkaari (I('/" lal1-
dl'rijen gelegen in de jurisdiclie \'(11/ Ol'gslget'.w ell Podgt'esl. 
1810. Dl' diagonale kronkelweg in hel midden 1'(/11 hel kal/rijt' 
is de huidige AblsfJocl\l·eg. Dl' \I'eg buigl :ich rond Ablspoel 
ell eindigl bij dl' brug I/(/ar lVárll1o/1(1 Ol'l'r de Haarlemmer 
7i·t'kwwrl. 111 de weslelijke hoek IIIssell weg el1 Trekl"(w/"I i.~ 

boerderij Ol'el"l'eer a{lI/gegl'l·ell. 

via onder meer de bisschop van Haarlem. 
hadden verworven van de abdij van 
Egmond, Het kasteel lag ongeveer op 
de plaats waar nu de Paedtslaan. de Van 
Lcyden Gacl laan en. inderdaad. de Van 
Brollchovenlaan liggen. Om Abtspocl 
heen. in de bocht d ie de Trekvaart daar 
maakt (het Oegslgeeste r Kanaal was 
er nog niet) lag in de vorm van een 
halve maan de Brollchovenspolder. d ie 
bij het landgoed hoorde. In het zu iden 
werd de polde r begrens door de Holle 
Mare. in het oosten en noorden door de 
Haarlemmer Trek vaat1. in het westen door 
de Hofdijcksc wetering (de sloot d ie nu 
langs dc Hofbrollckcrlaan loopt en verder 
naar het noorden richting Trek vam1). en 
voor de rest door de buitengracht van 
kasteel Abtspoel. In het noorden was 
de polder dus groter dan nu: in huidige 
termen hoorde het land ten westen van 
de Ablspoclweg tussen Kennedylaan 
en Trekv<\<\11 e r ook bij, In dat gebied 
stond ook de hofbocrderij van Abtspoel. 
Die lag. vanuit Warmond gezien. aan de 
overkant van het veer. en heette dan ook 
Overveer. 

Watermolen 
De Ix>Jder werd bemalen door een vijzel
watermolen. een windmolen die voor het 
opbrengen van het wate r was voorLien 
van een lange vijzeL een SOOl1 kurken
trekker die precies paste in een bu is. Deze 
tcchniek werd toegepast ingeval het nodig 
was grote ni veauverschillen in het water 
te overbruggen, De molen stond in het 
noordooste lijke deel van de polde r. op de 
plaats waar tot 200S de e lektri sche pomp 
beeft gestaan die in 1945 de bemaling 
van de windmolen overnam. Een kaart 
uit 1656 ten behoeve van de aanleg van 
de Haarlemmer Trekvaart laat daar een 
wipwaternlolen zien (afb. 3). De tekenaar 
heeft e rbij geschreven: ' Dit molentje moet 
weggenomen worden,' He t stond op de 
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Afbl'dtlillg 2. Gravllrl' \'(/11 IIel ka.I·leei Ahl.\"poeillilI730. 
/ekellaar A. de HaaII. g/"(/I'ellr:H. S,Jilmoll. De glorie/ijtl 
I'fllll-ll/i:e Ab/spoel. Mr lVil/enl Paelfl.l· (1665 - 1740) 
heeft hel blli/ell I'elfral/ id ell I/it.,-:ebreid. 
Ab/spoel i.~ ajgebrokt'lI i /l 1864. 

plaats waar het jaagpad moest komen 
en werd daarom verva ngen. De nieuwe 
molen had blijkbaar een n inkc capaci
le it. wan! Iwee jaar later bleek deze ook 
voor twee andere poldertjes te worden 
gebnlikt. De toen nieuwe plaats van de 
molen. iets ten westen van de oude. is 
te z ien op een kaart uit 1742. Deze plek 
is ook nu nog duidel ijk waarneembaar 
in de bocht van 900 in be t weggetje dat 
in het noordoosten rond de IXJlde r loopt 

Afbeelding J. Fragmelllllil A. \"{lil del' \\'(/I/t' ell 1. Ger
,Wl'corn, Kaarll'flll tie oll/lI'or,Jen /reknwr' /I/SSt'II Leitll'lI 
ell Haarlem, Leidl'Il 1656, Archiej Hooglleemraatl.w"lwp 
\'(111 Rij lllwlll, i/ll'. 2744, kaar/llr. A-4642. He/ \\·e.~/(,II i.l' 
bOl·ell. Diagollual I 'alll'ech l.~ omler II(/(/ r milldell bOl'ell 
loo/J/ de ' It't-g \"(1/1 WW"/I/OmIIWl' Leijdell, '/lil dl' Ab/.\"
poelweg. Lillh i.~ de moIelI bij 11/: 39/e :iell, (Iaar/l'gell
OI'er komr de Leedl' ill de MareITrl'k\'(/(//"lllil. RechTS 
\'(1/1 ollder lIaur bOl'ell de boerderij (/(I/I de OI'erkmll 111 

lVarmolld. her Wa,.momlerhek ell (Ie boe"(/l'I"ij Ol'er\'eer. 



Afln'eldill.t.: 4. I'relllbritjk(/{/rl (reprr)(Juc/ie) lIi/ nhrmolld 
omslreeh 1905. 

Ge:.iclll I'tllwf de VeerlJOlder (\Varll/lmd) /laar hel \VeMen 
11/('1 de /IIolen ;11 de Ol·en·eerpolder. Re("hl.~ begim (Ie 

Leer/e. De /willige Leebrug ()\'t'r het Oeg.\fgee.wer ka/loal 
(ill hel I'el"lellglle 1'(111 de Abl.V)(Jelweg) is er /log niel. De 
b/"llg op de w/,ûchl i.\· de \'()(Jrll/alige brug 1'(/11 de Haar

/('I11I11e/'II'ewwrlweg Ol'('/" hel Oeg,\Igeeslerk(ll/{/a/ Op dt' 
achlt'l'gl'OlIl/ :.iell we ook de \V(I/"II/O/ulerlu'kbrug ol'er de 

J-I(/ar!emlllerrrrh '(/(//"1. 

en wamvan hct dccllangs dc Trekvaart 
onderdccl van het jaagpad vonnde. daar 
waar nu HaarlemmerTrekvaart. Leede. 
Poehneer en Oegstgeester Kanaal e lkaar 
ontmoeten (afb, 4). Zou het geen idee zijn 
om. als er weer eens ergens ccn mo lcn de 
opmkkende woningbouw in de wcg staat. 
dcze naar die plaats in de Overvccrpoldcr 
te halcn? 
De laatste Van Brouchoven. Jacob. 
overleed kinderloos, Zijn wed uwe. 
Emmerentia Bannings. bleef op het 
kasteel wonen. In 1658 sloot zij een 
overeenkomst met Jan Jansz, Verdel 
en burgemcestcr Paedts van Leiden. 
die later trouwcns zelf Abtspoel mei de 
Ovcrvcc'lXJlder in bezit zou krijgen. 
inza.ke hct samcnvoegen van haar polder 
en de nog kleincre jXJldertjes van de twee 
mannen . . Wij onderctictekenden. gelandl 
wesendc tOl Poe lgeest. in de hecrlickheijl 
van OeslgecsL zijn geaccordeerd ende 
verdragen dal onse lande sullen worden 
bemalcn door hel watemlOlentge. staende 
op hel land van JotTer van Brouckhoven,' 
Het conlmct bevat al le rlei clausules over 
hel schonen van de slolen, bel voorkomen 

dal water uit de Mare in de polder loopt. 
en inz...1.ke de kosten. De medecontrac
tanlen zu llen het 'watennolelltge met 
de ze ijlen ( ... ) pro rato de morgentalen 
( ... ) helpen onderhouden.' Pro rato de 
morgentalen. in verhoudi ng van de grond
belasting. van het landbezit dus. Wat 
nict in de overeenkomst slaal. is waar de 
nieuwe delcn van de polder zich bevon
den. Dat wisten de contractantcn zo ook 
wcl, Op de kaart van 18 10 heet echter 
het zuidel ijke stuk polder tussen Holle 
Mare en "t Quaak Dijkje' het Poldertjc 
van (A) Verdcl: het binnenclee l daarvan 
is dan mogelijk het Poldertjc van Paedts 
gewecsl. Op dc achterkant van dc over
eenkomst is gcschreven : 'Contrackt 
van dc mole acn het Wannonder veer.' 
Zo heette de molen dus blijkbaar. 
'Wannondervccrsc molen,' 

Het poldertje is steeds met kasteel 
Abtspocl verbonden geweesl. AI in het 
midden van de 13c eeuw legde de abdis 
van Rijnsburg mct instemming van de 
heer van Oegstgeest de Rijnsburgse Vliet 
aan, Hct waren onzekere tijden en een 
ongestoordc afwateri ng was van levens
be lang. De abdis bevei ligdc daarom de 
uitloop van de Vliet in de poelen tussen 
Poel geest en Warmond door het bouwen 
van een ka "teel waarvwl de kaste lein 
toezicht op de watcrloop moest houden. 
Dat was k<tsteel AbtsjX>C1. Dat ging zo 
heten toen de abdis het korte lijd later 

AjIJeehJillg 5. Fo/() I'()orjaar 20<J.1. Ge:.;chr 
I'(J/l ()().\( /laar weM ol'er hel /loordelijk deel 
m/l hel OI·en'eerl)(Jldenje. 
TII.ut!/I (Ie I'(mrmalige \'{/rkelus/(II (links) 1'11 

de gmle .fclll/llr (re('hr,~J. (1(11/ de ol'er:.ijde 1'(11/ 

tie Abl.\fJoelll'eg. Iwwr de /lal/ldboom !ill/lII jn 

hel bllllgalOlI'Imrk, moe/het kl/Sleel Ab/spoel 
geIegeIl lu'bhell, 1/1 tie grole l 'c!lIflir heeft in dl' 
jaren I·eerti.t.: I'lll/ de l ·orÎ.t.:e Cl'UII' (Ie Jall/ilie 
Kok gell'()()/uJ. 



overdeed aan de abt van het manncn
klooster van Egmond. de geestelijke 
bakennat van de gravcn van Holland. Het 
moet Egmond zijn geweest dat in de 13e 
of 14e eeuw zorgde voor het inpolderen 
van de wildern is langs de Mare die later 
Overveerpolder zou worden genoemd. 

Ovcrvccrpoldcr 
Op de kaart van 18 I 0 treffen wij de 
Overveerpolder aan. die toen werd 
genoemd naar de boerderij Overvcer. die 
lag iets ten noordwesten van de hu idige 
bmg naar Warmond over het OegstgeeslCr 
Kanaal. De huidige vi lla Overveer herin
nert daaraan. Door een reeks verervingen. 
onder meer via Willem Jacobsz. Paedts 
die eerst nog had gewoond op een ander 
Oegstgeests landgoed. Blijgeest. kwamen 
AbtslXJCI en de Ovcrveerpolder aan de 
familie Van Lcijden Gacl. In die tijd werd 
bct Oegstgeesler Kanaal gegraven. waar
door de afwatering na ,....es eeuwe n toch 
weer via Katwijk kon verlopen. Hiervoor 
moest Overveer het veld ru imen. De boer
derij werd vervangen door Mariahoeve. 
die nog steeds langs het Kanaal en de 
Abtspoelweg ligt te pronken. In 1866 
werden de grenzen van de polder 
omschreven als Oegstgeester Kanaal, 
Haarlemmer Trekvaart . Kwaaklaan en 
Wannonderweg. 
In 1850 was de eigendom van de polder 
verdeeld tussen twee eigenaren. waaron
der Mr. G. Willink van Bennebroek die 
loen op Oud-Poelgeest woonde. zodat 
er een overeenkomst met betrekking tot 
het onderhoud moest worden aangegaan. 
In 1933 waren cr nog meer eigenaren. 
zodat er een reglement werd opgeste ld . 
In 1934 volgde een keur door het hoog
heemraadschap. Vanaf 1933 zijn de notu
len en dergelijke in het archief van het 
hoogheemraadschap bewaard gebleven. 
Hierui t blijkt dat onderhoud. financiële 
en bestuurlijke zaken de hoofdonder
werpen van di scuss ie waren. Zo werd in 
1925 de windvang van de vijzelwater
mo len door voorgenomen bebouwing 
bedreigd. Deze bedreiging kon toen door 
tussenkomst van het hoogheemraadschap 
worden afgewend. 

In 1966 werd zwembad Poel meer met 
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een opperv lakte van ci rca 4.5 hectare in 
de polder gevestigd . zodat een fl ink deel 
van de toen nog 18 hectare werd opge
slokt. In 1972 nam de L.1.gere L.1.nd- en 
Tui nbouwschool (nu het Wcllantcollege) 
nog een deel van de polder in beslag. 
Begin jaren '90 van de vorige eeuw werd 
de ligweide van het zwembad volge
bouwd. net als de verlengde Lange Voort.. 
waarna in de eerste jaren van de 21e eeuw 
een blllg naar de wijk Poe lgeest werd 
geslagen en de Lange Voort verder werd 
volgebouwd. Het hoogheemraadschap 
hee ft in 200S de bcmaling van de polder 
gemodemiseerd door zuidelijk van de 
oude pomp een nieuwe e lektrische pomp 
te plaatsen aan de Haarlemmer Trekvaart.. 

Van de Overveerpolder is nu toch nog 
zo'n 40% van hel oppelv lak in ongerepte 
staat over. Dit heef! in wezen zijn 14e
eeuwse karakter behouden (alb. 5). Dat is 
van be lang voor de mensen in Oegstgeest. 
voor wie hier het laatste stukje nlsi en 
weidsheid ligt. voor andere mensen. zoals 
schilders. Van Driesten bijvoorbeeld schil 
derde hier zijn Kanaalbnlg Ie Oegstgeest. 
en voor de planten en dieren. voor wie de 
polder een essemieel deel uitmaakt van de 
ecologische ring rond Oegstgeest. 
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UIT HET ARCHIEF GELICHT 

Voge lpest. blauwlong. varkenspest. de 
ziekte van Krcuzfeld-Jacob. mond en 
klauw7..cer. De laatste jaren worden wij 
rege lmatig opgeschrik t door hel uit bre
ken van ziektes onder dieren. De maat 
regelen die genomen mocten worden om 
deze ziektes IC beteugelen zijn ingrij
pend. aangrij ]>cnd en kostbaar. Ook in 
dc 19c eeuw kwamen vee l ziektes voor. 
In hel gcmcentc;;l rebief van Oegstgeest 
bevinden zich veel stukken over ziek ten 
onder dc dieren. Er werden hier immers 
veel dieren gehouden. In 1827. toen 
Oegstgeest nog geen 1000 inwoners 
le lde. waren cr 70 paarden. 763 koeien 

lVAAHSCllU lVlNG 

en ossen. 403 schapen en 250 varkens 
(Zie VOO. jaarg;;mg I . nr. 2). 
Mei de beperkte middelen en de beperk
te inzichten van tocn probeerde men hier 
natuurlijk ook cic verspreiding van ziek
tes tegen te gaan. Maar van veel kwalen 
was de oorlaak o nookend. zodat men 
ook niet wist hoe oosmetting voorkomen 
moest worden . 
Des te opmerkelijker is daarom een 
waarschuwi ng die burgemeester en 
wethouders in 1857 dcden uitgaan. 
Daaruit blijkt dat men toen al wel dege
lijk een verband wisl le leggen lusscn 
diercnslcrflc en giftige sloffen. 

IJlfrgemeeMer efl wetholllfers I"{II1 Oegstgeest en f>odgeelt. OIltI'{lIIgell hebbelItIl' ('ene cirt'"lIllIire 
1'(111 (/ell hea SUIlllSrlIlItI COllll11ü'saris ties Konings ...• hO/Il/emle dar :.ieli wetlerom Ol/ltlllgs eell 
gl'l'lIll"{lIIl'ergiftigillg I '{III mI/deren heeft l"Oorgetl(llllllell gel'olge 1'(111 he/l/l'dw, getlllrem/e 
weilligl' (/agl'n .t:ra::.en in een weiland. he/ll-eJk mei p(/(lrdel/II/elt lIil eenlootlwitfalJriek (I/kom
stig was beme.\!. w(/l/rdoor :ol/(Jer de sfwedige (/allgebragle geneel'kwllJige h/l/,J a/ de ::.ich ill 
(He weide bel,jll(Jellde ruIldereIl ontwijfelbaar ::.ol/{!ell ::.ijll geslon·ell. 
IV(I(Irld/llll'ell(le bij de:e eell ieder ell (Je \·eeho/l(/er.\· ill heIIJij::,ol/(!er legen hel gebmik I"{I11 
{Jergelijke me.W (1/1I"(lre de::,ell"f! ook meI (UuJere mesHpeciiüll·ermellgd. dl/l/r de:ell'e loch 
l/OogsI fll/{Jelig I'oor (Je !til/de" blijft. 

Oe8.wgee.~I. 12 ju"i J 857 

Corla de Glopper-Zllijderlolld 

Fig. J. De (1IIlhel11il'ke I'i/I"illeka.l/lfil hel 
lokmill"{IlI /930. 
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Fig. I . Twee gel'els/enen 
(li l/ks na(lS/ de I'oordeur) 

herinneren (/(/11 he/I'er/eden. 

!2z :r:·..;~ - ::":;J'!'2 
~"L.......:;S~.:,!, 

VERDWENEN 
KLEUTERSCHOOLGEBOUWEN. 
Met het ill werkillg treden mil Ile"OlUlerwijswet op Iie BasiSl'ormilJg" ilJ 1986 zijn Iie 
kleuterscholen als aparte olUlerwijsiustellingen verdwenen. Het kleuteronderwijs werd 
slIm eIlgevoegd met het I..lIger Ollderwij~' tot hetlJasisolUlerwijs. De aanpassingen van 
de Iierschillellile behuizingen Iwdden veelal tot gevolg dat de klellterschoolgebouwell 
overbodig werdelI . 111 de gemeente Oegstgee~· t warelI er i" die tijd /0 kleuterscho/el/? 
WIUU'I'IUl .~ommigell - rll;m eell Iwllie eeu w geledell - " BewillIrscholell"(Fig. J) werdelI 
gelloemd. De historie VIUI deze VeTlIWeliell of overbodig gewordell kleuterscllOolgebou
weil wordt i" deze eu voigeIlde lIjleverillgell \-'Wl het tijdschrift beknopt beschreven. 

Dcel 2 
DE GEVERS-DEUTZ KLEUTERSCHOOL 

Met het tekenen van een notariële akte. 
te 's-Gravenhage op I mamt 1875. wordt 
voor Vrouwe J.M. Gevers van Endegeest
Deutz van Asscndelft de oprichting 
van een Bewaarschool werkelijkheid. 
Het schoolgebouw komt te Slaan op 
eigen grond aan de Schoolstraat (thans 
Deutzstraat 19). en bestaat uit één lokaal 
met een aangebouwde woning (fig. 2a en 
2b). Ter dekking van de ex plo itatie van 
de school wordt een som geld vastgezet. 
De nieuwe Bew'larschool wordt bestuurd 
door een College van Regenten van de 
Gevers-Deutz Stichting. voomamelijk 
bestaande uit famil ieleden van de opricht
ster. 
In 19 19 schrijft een van deze regenten. 
Jhr. Mr. H. Gevers van Marquetle. woon
achtig in Heemskerk , een brief aan de 
Gemeente Oegstgeest waarin hij ste lt 
dal het inkomen uit de zgn. Russ ische 
fondsen zo sterk is achteru it gegaan dat 

Fig. 5. Eel/ lu.I"//"IIlIIl"ierinM in 1935. Alle 
kfelllers lIIe/IIIIII.~ en .~j{/{/I onder feitling I'on 
Juffroull' Nel op de .Sf'eelplrllll.~. 
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er flinke schulden zijn ontstaan. Als cr 
geen financiële hu lp komt. zal de school 
mocten s luiten. De Gemeente springt bij. 
in 1920 met een subsidie van FI. 400 en 
in de volgende jare n met FI. 300 per jaar. 
In 1922 sluit het College van Regenten 
van de Gevers-Deutz Stichting een over
eenkomst met de Kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente. om aan hen de 
leiding van de school over te dragen. Het 
beheer van de fi nanc iën blij ft echter bij de 
Rege nten, 
In zijn hocdanigheid van schoolbe-
stuur benocmt de Kerkenraad in 1927 
Mejuffrouw J.e. Kenbeek (de later zeer 
bekende juffrouw Annie) als hoofd van 
de Bewaarschool. Het aantal " leeri ingen'" 
neemt gestaag toc. zodat er behocfte 
ontsti.lat aan een tweede lokaal. dat in 
J 930 wordt bijgebouwd (architect A.T. 
Kraan). (Fig. 3). 
Na de tweede wereldoorlog blijkt dat er 

Pig.6 Een/wll'e eeu\\" fmer. in 1985 (helfatll.I·/e lu,wrulII). 
Alle kleu/en' me/ ~'/ru/lOelJje 1'6t5r (Ie .1"C!lOof omler leilling 
1'(1/1 de juffrouwen Karin 1'11/1 Schoon/lOl'ellen Henll.\' 1'(1/1 

IJodlOl'e. 



Pig.2a. Oe Gel'u.I'-Del/l: Bewaarschool 
lIil ± 1900: hel oon'prollkelijke gebot/wil/eI 
(/{/ngre//:emle 1I'0i/ing (reehl.I'), die later is 
a/gebroken. Oe/oIo i.l· gel/omell I'l/lluil de 
(III/ itlige) DeuI:'I'I /'{/at . /Je /'('chlergel'e!wlI/ 
hel gebouw : al l(/fer (It, hoofdillgallg aOI1 de 
Dellf;:,sll'(/(/f lI'ordell. Nellillkerdeel Ü il1 /930 
mll/Illerkelijke l'ergmOI 1I1t'1 hl'l (/{/ilbo/lll'e/l 
1'(11/ hel IIwNle lokalIl. 

een derde lokaal nodig is. hetgcen wordt 
gerealiseerd in 1947. Er staat dan aan de 
Dcut7..straat een bloe iendc kleutcrschool 
mei nlim 100 kinderen, 3 lokalen en een 
eigen speelplaats (Fig. 4), Vele kleutcrs 
uit het Oegstgeest van toen bewaren 
goede herinneringen aan hun schooltijd 
in dit gebouw (Fig. 5 en 6). Intussen 
heel de Bewaarschool "Gevers-Deutz 
Kleuterschool". 
In de tweede helft van de zeventiger jaren 
dient zich echter een tweetal problemen 
aan . Na jarenlang intensief gebruik mret 
het schoolgebouw grondig worden opge
knapt. wal heel vee l geld zal vragen. En 
in de bestuu rl ijke onderwijswereld wordt 
nagedacht over plannen om kleuter- en 
lager onderwijs te integreren. waardoor 
de toekomst van aparte kleuterschool
gebouwen onzeker wordt. Een en ander 
is vO?r het Schoolbestuur aanleiding 
om zich Ie wenden tot de Gemeente. Na 
uitvoerig overleg mei de Wethouder voor 
Onderwijs en zijn medewerkers wordt 
het volgende afgesproken. De Gemeente 
Oegstgeest neemt voor het symbolisch 

Pig, 2b, Ee//fmo 1'(11 / (Ie l'oorkOIlf 1'(/11 hel 
.\Thoo/geIJOulII i// eell .I'lIeeIlIl'/J/I;,;1I /986. 

bedrag van FI. J.OO het kleuterschool
gebouw Dcutzstraat 19 over. onder hct 
bed ing dat het Schoolbestuur het gebouw 
voor hetze lfde bedrag mag terugkopen. 
7..odra het gebouw geen onderwijsbestem
ming meer heeft. 

Late r. in 1986. zal de Gcvcrs-Deutz 
klcuterschool same n gaan met de 
Openbare Lagere School aan de 
Terweeweg (de ·Terweeschool"). tot 
een O pe nbare Basis School (OBS): 
"Gevers-Deut z Terwee Schoor'. In 
het gebo uw zal een peuterspeelzaa l 
komen. Hiermee komen de funct ies 
van de Kerke nraad als schoolbestuur. 
en van het Co llege van Regenten al s 
vroegere financiële beheerders van de 
Gevers-Deutz kleuterschool te ve rval
len. Alhoewel .... het College van 
Regenten bestaat nog steeds en hee ft 
als één van haar doe lstelli ngen: 'het 
lenigen va n noden va n kinderen in 
Oegstgeest en omgev ing.' Het huidige 
College va n Regenten van de Gevers
Deutz Stichting hee ft dan ook o nlangs 
een do natie - gespreid over twee jaren 
aan de Peuterspee lz'lal gescho nken om 
de spee lplaats vnn de peuterspeelzzaa l 
"Jul ian::l" op tc knappen. 
Het gebouw staat cr nog. al is het nooal 
• 0 

mge klemd geraakt tussen hui zen en 
kantoren, Een gedeelte (de twee oudste 
loka len) van de voormalige "Gevers
Dellt z kleuterschool" wordt nu ge bruikt 
door de Peuterspeelzaa l "Julian a"". 
terwij l de afdeling Jeugdzorg van de 
GGD gevestigd is in het lokaal uit 
1947. 
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