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Van de redactie
Voor de tweede keer in dit jubileumjaar jaar ontvangt u een extra dik nummer. In het voorj aar namelijk werd de redactie verrast door de ontvangst van
een spontane bijdrage over het ziekenvervoer door van Nieuwkoop in Oegstgeest in de eerste helft van de twintigste eeuw. Dr. KJJ. Waldeck, o.a. beheerder van het Nederlands Ambulance Archief, wordt hiervoor hartelijk dank
gezegd.
Oplettende lezers hebben de redactie erop gewezen, dat in de tekst van de
beschrijving van het Gezicht op het Groene Kerkje (vorig nummer blz. 28) het
Oegstgeester Kanaal abusievelijk is aangeduid als Haarlemmertrekvaart.

Af b. 1 Een gedeelte van de kaart van landmeter Jan Pieterz Dou; uit 1653. Klein Duinzigt staat hierop ingetekend als 'De balju van Oestgeest,' links en rechts geflankeerd

door de herbergen Graaf Maurits en Het Wap en van Oestgeest.
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Na de officiële opening op 25 mei 2007
wandelen de aanwezigen over de in ere
herstelde Wijttenbachweg.
Links onder:
Het trafohuisje bij de Regenboogkerk.

.. _ ..SI. (j'Î.:~ ,-I!_

&-,._JJ-._ .f' flj). '. /

;:;._ • • _1-•....

_,

Uit het dagboek van mijn vader:

l<lein Curiulll
DEEL I: DE KRONIEK VAN KLEIN DUINZIGT
(±1600-1950) DOOR INIGO VAN WOERDEN

Mijn vader - H.A.].M. van Woerden (1901-1985) - heeft een
boek geschreven over de geschiedenis van Klein Curium,
een boek dat werd uitgegeven in een oplage van één
exemplaar en dat uitsluitend bestemd was voor zijn
kinderen. Uit respect voor mijn vader wil ik graag uit dit
boek citeren en zo de geschiedenis van Klein Curium aan
de lezers van dit tijdschrift doorgeven. De naam 'Klein
Curium' is door mijn vader aan het huis gegeven toen hij
er eenmaal woonde, maar daarover meer in deel 2.
Dit artikel beslaat de vroegste geschiedenis van 'Klein
Duinzigt', zoals het huis vroeger heette, de omgeving, zijn
bewoners, tot een stukje in de 20e eeuw.
OMGEVING

Klein Duinzigt is gebouwd op een zandwal. Deze zandwal
loopt langs het Groene Kerkje, via de Dorpsstraat naar de
Rhijngeesterstraatweg, splitst zich bij de Wijttenbachweg
in twee gedeelten, waarvan de meest westelijke poot
eindigt bij Endegeest. De andere poot loopt via de Wijttenbachweg, Lijtweg en Terweeweg naar het Zuiden om te eindigen ongeveer bij de Beukenhof. De geschiedenis van het
pand ontstaat eigenlijk uit het niets . De oudst bekende
kaart van deze omgeving is in 1550 getekend door Jacob
Coenz., landmeter van Delfland, maar op deze kaart komt
het huis niet voor. De hele Heerewech (thans Rhijngeesterstraatweg) is omzoomd door percelen bouw- en grasland en
nergens zijn gebouwen ingetekend, behalve de Oude Hof,
het oeroude bestuursmiddelpunt van het dorp.

De huidige zuidgevel.

'De Maagd van Gent'. Ook bestond er toen al een herberg
met de naam 'De Roode Leeuw'. In dit soort landelijke
herbergen werd niet uitsluitend getapt, er werden tevens
veel andere beroepen uitgeoefend. Een paar van deze
herbergen wil ik nader bespreken.
Het Wapen van Oestgeest (ongeveer op de plaats van de
zuidvleugel van het huidige Duinzicht) nam een.
belangrijke plaats in het toenmalige dorp in als Rechthuis.
Vele jaren woonden er gerechtsbodes van Oegstgeest totdat
in 1686 de functie van het Wapen van Oestgeest werd
overgenomen door het Oude Raadhuis, gelegen aan de
Wijttenbachweg (nu nr. 27/29). Dit huis is in gebruik
geweest als baljuw- en schoutenhuis en huisvestte diverse
gerechts- en bestuurscolleges.
De herberg Jan de Waart werd later een woonhuis,
Koningshoff genaamd. Vanaf 1741 heette het Veldzicht en

In 1615 verkoopt de familie van Wassenaar hun heerlijke
rechten op Oegstgeest aan de stad Leiden en onmiddellijk
daarop worden de tot de Oude Hofbehorende gronden
verkocht. Naar aanleiding hiervan tekende landmeter Jan
Pieterz. Dou een kaart in 1615. Een latere kaart uit 1653
wordt hierbij weergegeven (afb. 1). Klein Duinzigt staat hierop
aangegeven als 'de Balju van Oestgeest', links en rechts
geflankeerd door de 'GraafMaurits' en 'Het Wapen van
Oestgeest'. Zo lagen er op een zeker moment vijf kroegen op
een rijtje: van Zuid naar Noord de eerder genoemde Graaf
Maurits, 'Het Hartshoorn', op bovengenoemde kaart
ingetekend als de Balju van Oestgeest, Het Wapen van
Oestgeest, de herberg 'Jonker Stoel' en de herberg 'Jan de
Waart', de laatste twee niet op de kaart gezet.
Het heeft er wel alle schijn van dat ze gelijktijdig als
zodanig gefunctioneerd hebben , en er waren er nog meer!
Aan de Achterweg (later de Wijttenbachweg) lag
bijvoorbeeld 'Het Wapen van Haarlem' en iets verderop

Af b . 2 Kaart tuinarchitect Zocher sr., buitenplaats Duinzigt

ca. 1806. Links onder het huis (met 'het vierkantje' eruit) is Klein
Duinzigt met vier lindebomen ernaast, nu staan er nog drie!

Afb·3
Mgr. C.L. Baron van Wijkenlooth
1786-1851.
behoorde toe aan Lambertus van
der Waart. In 1805 werd professor Daniël Wijttenbach eigenaar
van het pand die het voornamelijk als zomerverblijf gebruikte.
Later fungeerde dit pand (nu
Rhijngeesterstraatweg 60) als ambtswoning voor dominees
van de Nederlands Hervormde Gemeente en werd het o.m.
bewoond door de ouders van jan Wolkers. Thans is er een
schoonheidssalon in gevestigd.
HET HUIS KLEIN DUINZIGT

Om meer inzicht te krijgen in de geschiedenis van Klein
Duinzigt volgt hier een opsomming van de eigenaren en
bewoners vanaf1600.
Vóór 1601 is huis en erf bezit van een bakker: Lenert
jeroensz. Misschien heette het huis toen Het Hartshoorn.
Op 11 augustus van dat jaar is het verkocht aan Lodewijck
Abrahamsz, ook bakker maar tevens herbergier, metselaar
en timmerman.
Op 1 juni 1632 verkoopt hij het aan jan Arentsz.
Diens weduwe verkoopt het op 8 september 1635 aan
Cornelis jacobsz, herbergier en schepen van Oegstgeest.
Ook deze heeft niet lang van zijn bezit genoten, want hij
sterft in 1643.

Van Royen laat zijn eigendom na aan zijn zoon jan van
Royen. Deze stierf in 1803.
In 1806 zijn de eigendomsrechten overgegaan op zijn
dochter Cypriana, echtgenote van Mr. Pieter van Lelyveld.
In datzelfde jaar gaf zij opdracht aan tuinarchitect Zocher
sr. om een ontwerp te maken voor het landgoed (afb. 2).
Van de erfgenamen van dit echtpaar heeft in 1834 Baron
van Wijkerslooth dit eigendom gekocht waarmee een
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het huis Klein Duizigt begint.
HET TIJDPERK VAN WIJKERSLOOTH

Cornelis Ludovicus Baron van Wijkerslooth, geboren op
25 mei 1786, is voor Nederland maar speciaal voor Oegstgeest een uiterst belangrijk persoon geweest (afb. 3). De
reden daarvan is meerdere malen in uitvoerige publicaties
kenbaar gemaakt. Van Wijkerslooth werd in 1811 tot priester gewijd in Paderborn, Duitsland , omdat in Nederland in
die tijd nog geen priesters konden worden gewijd.
Op 2 augustus 1815 tekende koning Willem I het besluit
betreffende het Hoger Onderwijs. Deze wet maakte de
opleiding van priesters in Holland wel mogelijk. In 1816
werd Van Wijkerslooth opdracht gegeven een klein seminarie te stichten, en hiervoor werd de buitenplaats 'Haegenvelt' te Driehuis aangekocht. De eerste seminarist

Zijn weduwe verkoopt het in 1646 aa n de baljuw Anthony
van Dortmont. Wellicht wordt het huis vanaf die tijd
aangeduid als De Balju van Oegstgeest.
De weduwe van Van Dortmont verkoopt het pand in 1660
aan justus de la Grange, die het dezelfde dag nog met 70
gulden winst doorverkoopt aan johan Wijgans, baljuw en
schout.
Maria van Sterbergen, weduwe van Wijgans, verkoopt het
op 30 mei 1677 aan baljuw en schout Lambertus de Ruyt,
die zijn onroerend bezit uitbreidt door in 1682 de Graaf
Maurits en in 1690 het huis van de erven Trompert te
kopen, gelegen zuidelijk van Graaf Maurits.
De weduwe van De Ruyt verkoopt het aan Rutger Elema in
1706.
Predikant Petrus van den Upwich koopt in 1709 het hele
bezit van Elema, en koopt in 1712 het ten noorden er van
gelegen Rechthuis met bijbehorend land erbij. De ongehuwde Van den Upwich sterft in 1718. Vermoedelijk wordt
vanaf deze tijd de hofstede of buitenplaats 'Duinzigt'
genoemd.
Zijn erfgenamen verkopen de buitenplaats op 1 februari
1719 aan professor Wesselius. In 1745 erft zijn dochter, die
gehuwd was met de botanicus professor Adrianus van
Royen, de hofstede. Deze sterft in 1799.

OEGSTGEEST, Ui~.

Oud Bisschoppelijk paleis.

Nauta, Velsen.

4236.

Afb . 4 Een prentbriefkaart van het bisschoppelijk paleisje in het
huidige Bos Van Wijckerslooth met op de voorgrond de sloot langs
de Rhijngeesterstraatweg.

betrok in 1817 het klein seminarie. Intussen liep Van
Wijkerslooth met plannen rond om voor katholieke jongelui. die zich wilden voorbereiden op een universitaire studie. een inrichting van opvoeding en onderwijs te stichten.
Het eerste wat nodig was. was het vinden van een geschikt
onderkomen voor het nieuwe instituut. Het oog viel op de
heerlijkheid van de Heeren van Wassenaar. gelegen in
Katwijk en op 4 juni 1831 werd het huis betrokken door de
eerste twee leerlingen.
Op 7 februari 1832 werd Van Wijkerslooth door paus
Gregorius XVI benoemd tot bisschop van Curium i.p.i. en
als zodanig gewijd in 1833 te Munster in Duitsland . Reeds
vijf dagen na zijn consecratie wijdde Van Wijkerslooth zes
priesters en zeven diakens in Warmond.
Vanuit Warmond zocht Van Wijkerslooth een buiten om er
zich definitief te vestigen en - zoals hierboven vermeld kocht hij in 1834 de buitenplaats Duinzigt te Oegstgees t.
Op deze buitenplaats liet hij een bisschoppelijk paleisje
bouwen. waar hij tot zijn dood in 1851 woonde. Het
paleisje. gesitueerd in het huidige Bos van Wijckerslooth.
werd in 1915 afgebroken (afb. 4).
Op verzoek van Van Wijkerslooth stichtte Moeder Overste
van de Congregatie der Religieuzen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis in Oegstgeest een
klooster met de zorg voor weesjes en oude lieden. en zo
arriveerden in 1850 de eerste zusters in Duinzigt. Met de
bouw van het grote gesticht (in het noordelijk deel van het
landgoed) werd begonnen. maar Van Wijkerslooth heeft de
voltooiing van het door hem zelf bekostigde gesticht niet
mogen meemaken; zoals vermeld stierf hij in 1851. Tot 75
jaar na het overlijden van Van Wijkerslooth profiteerden
de armen van Oegstgeest van de geweldige nalatenschap
van de bisschop: vanuit de tuinmanswoning van Duinzicht
werd iri de winter rijst en turf uitgedeeld.
Van Wijkerslooth liet een omvangrijk testament achter: hij
legateerde aan het door hem gestichte Seminarie voor de
Nederlandsche Koloniën de buitenplaats Duinzigt met al
de daarbij gelegen gebouwen. bossen. tuinen en vijvers.
zijn hele bibliotheek. zilverwerk (te gebruiken in de kapel)
en een som van vijftigduizend gulden.
Over zijn paleisje beschikte hij als volgt: 'ik wil. dat voor
het onverhoopte geval. dat het bovengemeld seminarie op
de buitenplaats Duinzigt niet tot stand kwam oflater mogt
worden opgeheven. die buitenplaats nimmer zal worden
verhuurd . maar op de eene of andere wijze zal worden
bestemd. tot huisvesting van R.e. Geestelijken.'
Aangezien bovenvermeld seminarie niet ech t van de grond
is gekomen stond het paleisje daadwerkelijk jaren lang leeg.
Verder besloot Van Wijkerslooth dat pastoor Van Middendorp gedurende de rest van zijn leven in Duinzigt mocht
blijven wonen. Deze van Middendorp was een rustend
priester die door ziekte én onbekwaamheid een groot deel
van zijn leven zijn priesterambt niet meer uitoefende.
In het paleisje woonde nog enige tijd de secretaris van Van
Wijkerslooth. Henricus van Essen. een priester die maar

kort kapelaan o.a. in Amsterdam was. Van Essen werd
benoemd tot secretaris van de Bisschop van Curium en na
de dood van Van Wijkerslooth werd hij de eerste rector van
Duinzigt. Overigens ontving Van Essen na de dood van Van
Wijkerslooth een bedrag van twintigduizend gulden in
contanten!
Vanaf nu verlaten we de geschiedenis van het klooster!
gesticht Duinzigt. het paleisje en Van Wijkerslooth en
richten ons op de overige bewoners van Klein Curium
vanaf de dood van pastoor Van Middendorp.
LATERE BEWONERS

Na het overlijden van Van Middendorp in 1872 betrok de
dorpsdokter van Oegstgeest. Petrus Biljouw. Klein Duinzigt
samen met zijn vrouw Catharina Walenkamp. Over deze
dokter is niet veel meer bekend dan dat hij een graag gezien
geneesheer was in het jezuïtencollege te Katwijk. dat hij
goed was voor de RK Kerk in Oegstgeest en dat zijn vrouw.
Kee Walenkamp. na het overlijden van haar man nog jarenlang op Klein Duinzigt is blijven wonen. samen met een
nicht. Christine Mensing. In de tijd dat dr. Biljouw hier praktiseerde woonde er ook tijdelijk een neef. Hermanus Walenkamp. Deze Herman Walenkamp studeerde in Amsterdam
en Leiden geneeskunde. en woonde dus hier bij zijn oom in
om te studeren en wellicht ook iets op te steken vanuit de
praktijk. Het toeval wil-en wat is toeval- dat deze Herman
Walenkamp de vader was van mijn moeder. Annie Walenkamp. Herman woonde hier tot 1899 in. mijn vader trouwde
met Annie Walenkamp in 1942.
Na de periode Biljouw waren er nog wat tijdelijke
bewoners en inwonenden van Klein Duinzigt (afb. 5).
totdat in 1937 de heer en mevrouw Sondaal en hun
dochter Ida het achterste gedeelte van het huis gingen
bewonen. De zoon van de familie Sondaal was rector van
het klooster; de oude heer Sondaal genoot maar één jaar
van Klein Duinzigt. hij stierf in 1938. Zijn vrouw zou nog
tot 1950 een gedeelte van Klein Duinzigt bewonen. Vanaf
dat jaar betrok de familie van Woerden het gehele pand.

wordt vervolgd.

Af b . 5 Klein Duinzigt omstreeks 1920.

De bus}{ruitralllp waaraan Oegstgeest
in 1807 ont}{Walll
DOOR

H.A.C.

KAMPHUISEN

Er is veel aandacht geweest voor de buskruitramp die de
binnenstad van Leiden op 12 januari 1807 om 16.15 uur
trof toen een binnenschip met 37000 pond buskruit aan
boord plotseling explodeerde. De precieze oorzaak is nooit
achterhaald maar de geschiedenis van dit 'Fataal Evenement' is fascinerend.
Bij uitgeverij Ginkgo uit Leiden verscheen onder redactie
van Arti Ponsen en Ed van der Vlist een imposant document van 390 bladzijden geïllustreerd met 300 foto's en
schema's dat menig historisch geïnteresseerde in het wel
en wee van Leiden en omgeving aan het begin van de 19de
eeuw mateloos zal boeien.
Het is verrassend dat een onderzoek na 200 jaar nog zoveel
nieuwe feiten aan het licht heeft gebracht, wetend dat de
ramp een inspiratiebron is geweest voor veel eerdere publicaties. Er heeft in januari 1807 weliswaar een uitputtend
onderzoek plaats gevonden maar achter gesloten deuren.
Het omvatte steeds in de hiërarchie hogere en meer verantwoordelijke personages. Tot op heden is niet duidelijk
waarom de rechtbank reeds in maart 1807 zonder opgaaf
van redenen en per omgaande de zaak seponeerde. Aan het
slot bespreek ik een aantal mogelijkheden.
Het boek behandelt ongepubliceerd materiaal dat recent in
het Nationaal Archiefwerd aangetroffen. Daaruit blijkt dat
er destijds wel degelijk veel onderzoek heeft pla'a ts gevonden naar de toedracht en achterliggende oorzaak van de
ramp, maar welke koppen er moesten rollen is nooit
bekend geworden. Een vervolgonderzoek zou nog wel eens
tot grote verrassingen kunnen leiden.

--Af b. 1 Model van het kruitschip compleet met zeilen op een
postzegel.

kerk aan de Amstel richting Delft. Het zou op donderdag 8
januari omstreeks 12.30 uur Leimuiden zijn gepasseerd .
Vanaf dit moment wordt gemeld dat Salomon van Schie
moeilijk liep waarvan hijzelf zou hebben gezegd 'lam van
onderen' te zijn. Misschien had hij zich vertild ofwas hij
door de gladheid gevallen? Voor een kroeggevecht of dronkenschap zijn geen aa nwijzingen gevonden. Er zijn ook
geen aanwijzingen dat onderweg iets (boter/buskruit)
geladen of gelost is.
Een vraag aan de verantwoordelijke, maar niet meevarende begeleider ('conducteur') Bobbink van deze reis
waarom het schip op 12 januari nog steeds niet in Delft
was aangekomen, werd beantwoord met de veronderstelling, dat de jongens probeerden extra ligdagen vergoed te
krijgen.
'OEGSTGEESTER ROUTE'

Volgens twee getuigen zou het schip op zaterdag 10 januari
om een uur of tien à elf te Oegstgeest, bij de Kwaakbrug

VREEMDE VAARROUTES

De route van het kraakscheepje 'Delft's Welvaaren' (een
klein binnenvaartuig met zeil; afb.1) van Adam van Schie
sr en de lading op de heenweg worden in het boek niet
geheel helder beschreven : vanaf Delft met lege vaten (?)
naar Amsterdam. Daarna naar Ouderkerk aan de Amstel
om het 'gewraakte ' buskruit te laden. Door weglating van
enige verwarrende details wordt duidelijk dat in Ouderkerk ruim 18 ton grof en fijn kruit werd geladen en
volgens voorschrift 'met haren kleden toegedekt en de luiken gesloten' . Over verzegeling wordt niet gesproken. Dit
was mogelijk ook geen voorschrift. De bemanning
bestaande uit Salomon van Schie (25), zijn broertje Adam
(15), beide zonen van Adam sr., en de knecht Jan van Engelen (22) wordt op dat moment nuchter genoemd (sic!). Een
opmerking die gezien de vele inneem mogelijkheden langs
de vaarroute en de schippersgebruiken uit die tijd gevoegd
bij de winterse omstandigheden wel begrijpelijk is .
Op 7 januari vertrok het schip van Van Schie van Ouder-

Afb. 2 De huidige Kwaakbrug. Waarschijnlijk heeft ten tijde van
de ramp op de plaats, waar nu het huis Haarlemmertrekvaart 7
(bouwjaar 1907) staat de herberg van Cornelis Kroon gestaan. Feit
is dat tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw in dit pand
Café de Kwaak gevestigd was.

achter kasteel Oud Poelgeest zijn gearriveerd en daar tot
maandagochtend (12 januari) vroeg hebben gelegen. De
gedetailleerdheid van het onderzoek uit 1807 is op zich
bewonderenswaardig. Het boek toont op pagina 61 het landgoed met kasteel en brug en op pagina 64 een prachtige foto
anno 1900 (door Nauta genomen) van de Kwaakbrug over de
Haarlemmertrekvaart met rechts de voormalige herberg van
Cornelis Kroon (afb. 2). Op deze plek houdt het jaagpad
langs de trekvaart aan de westzijde op om over de brug aan
de oostzijde verder te gaan.
De herbergier heeft verklaard dat de drie mannen die
periode geen overlast veroorzaakten. Uit het boek noteren
we dat 'zij zich eerder op afstand hielden en de nieuwsgierige waard niet méér uitleg omtrent hun missie gaven dan
strikt noodzakelijk was'. Ze waren onderweg naar Delft met
een lading lege(??) tonnen, meer lieten ze niet los. Zeker is
dat de gevolgde route niet standaard was. In dat geval hadden zij over de Aar tot Alphen aan den Rijn en over de Oude
Rijn naar Delft moeten varen. Vervolgens zouden zij dan
buiten om de stad via de Roomburgerwetering in de Vliet
zijn geraakt en zo verder de kortste weg naar Delft. In plaats
daarvan lieten zij zich voor acht stuivers door Cornelis Kaasbergen van Leimuiden naar Oude Wetering trekken, waarschijnlijk om met gunstige wind zelf verder te laveren over
de Kager plassen. Ook dan nog kun je via het Braassemermeer, de Wijde Aa ten oosten van Leiden blijven en via de
Vliet naar Delft komen, maar zij kiezen de Kager Plassen
richting Warmond , de Leede op en bij het Warmonderhek
de Haarlemmertrekvaart in om ten noorden van Leiden af te
meren bij de Herberg aan de Kwaak.
Uit de stukken blijkt dat men hier zou wachten op de twee
andere schepen die de conducteur Bobbink dan zoveel
mogelijk buiten de bebouwde kommen om door de drukke
Vliet en Schie in konvooi naar Delft zou begeleiden. Maar
Bobbink raakte met de twee andere schepen in Noord-Holland ingevroren. Men vermoedt dat hij daarop via het
jagerspad circuit aan de Van Schie's en Jan van Engelen de
mondelinge opdrach t gaf niet langer te wach ten. De
bemanning kon noch lezen, noch schrijven , dus het moest
wel op die manier. Bobbink had inmiddels al op zondag 11
januari aan zijn chef in Delft bericht dat één schip onderweg naar Delft was. Het is allemaal waar, maar niet de
exacte waarheid. Het schip was toen immers nog niet
onderweg.
OP EIGEN HOUTJE GINGEN DE MANNEN LEIDEN IN

Zij gingen, zoals gezegd in ieder geval niet rechtstreeks
naar Delft, doch eerst op familiebezoek in het centrum van
Leiden.
Een zuster, Johanna van Schie woonde op de Oude Singel,
hoek Lange Scheistraat, vlak bij de Lakenhal en een jongere zuster PetronelIa op de westzijde van de Garenmarkt,
vlak bij het Steenschuur. We bevinden ons nu bijna in het
epicentrum van de ramp (afb. 3), maar de beide zussen
overleefden wel blijkens latere getuigenverklaringen.

Afb. 3 Het Rapenburg na de explosie van het kruitschip door
F. Diterich naar FA Milatz, 1807. Het bezoek van Koning Lodewijk
Napoleon aan het rampgebied. De koning (man in lichtblauw met
hoofddeksel, rechts) ontfermt zich over twee weeskinderen. Prent
als reclamemateriaal voor boek en tentoonstelling uitgegeven door
Uitgeverij Ginkgo.

DE OORZAAK VAN DE ONTPLOFFING BLIJFT DUISTER

Aan het gedrag van de bemanning tot aan het vastmeren
op het Steenschuur in de ochtend van 12 januari valt niets
aan te merken. Geen dronkenschap, geen diefstal van buskruit, geen slaande ruzies. Ze hadden weliswaar, behalve
familiebezoek, niets te zoeken in de binnenstad en hadden
rechtstreeks naar Delft moeten varen, maar ach 'Koppertjes maandag' is wel erg leuk. Op de maandag na Driekoningen worden de contracten bij de gilden verlengd en
in de stad wordt dan uitbundig feest gevierd.
Het koken van aardappelen en bakken van spek in het
kleine achteronder was natuurlijk levensgevaarlijk, maar
geen voorschrift ging daarover en zelf hadden zij kennelijk
niet het gevoel op een tijdbom te leven.
De lont van de ontploffing zit vermoedelijk in het smokkelen van boter. Daartoe moet men in het scheepsruim
zijn geweest, bijvoorbeeld om boter in lege kruitvaatjes te
verstoppen. Er zijn aanwijzingen, maar geen bewijzen. De
hogere heren (van coördinatoren tot hoge officieren) zouden hierbij veel boter op hun hoofd hebben gehad en men
vermoedt dat het plotselinge staken van het onderzoek en
het zonder opgaafvan redenen seponeren van de zaak
nodig was om Lockheed-achtige taferelen te blokkeren.
Kasteel Oud Poelgeest heeft 10, 11 en de ochtend van 12
januari 1807 geluk gehad. De ramp is heel dichtbij
geweest, maar het werd Leiden in last (afb. 3).

BRON

• Het Fataa l Eve neme nt
De buskruitra mp van 1807 in Leide n.
Onder redactie va n Arti Ponsen e n Ed va n der Vlist.
Uitgeverij Ginkgo Leiden, 2007.

Architectonische
Trafohuisjes in Oegstgeest
DOOR MARl SE SPIEKsMA-BoEZEMAN

Afb.1 De van Assendelftstraat in 1930 met de karakteristieke
paal van het bovengronds elektriciteitsnet.

De Peperbus, een oud transformatorhuisje in Leiden en
vaak gebruikt als aanplakzuil. bracht enige jaren geleden
de gemoederen in deze stad flink in beweging. De Stichting
Industrieel Erfgoed (STIEL) zet zich al jaren in voor behoud
en restauratie van deze 'trafozuiJ'.
Ook in Oegstgeest zijn er bijzondere trafohuisjes te vinden.
In de jaren rond 1930 werd in ons dorp begonnen met het
verleggen van de elektriciteitskabels van bovengronds naar
ondergronds (afb. 1). Dit alles gebeurde onder leiding van
de Stedelijke Lichtfabrieken (SLF) aan de Lange Gracht te
Leiden. Chef kabelnet van de SLF was in die jaren C.J.M. van
Oerle (1882-1965).
Onder zijn leiding werd in het Oegstgeest-van-toen het
ondergrondse kabelnet aangebracht en het bovengrondse
kabelnet verwijderd. Een werklijst uit 1931, op 10 juli
ondertekend door van Oerle, laat zien dat de heer W. Selier
(chef buitendienst van de SLF) en de heer W. Keune (aannemer) opdracht krijgen om het bovengrondse net aan de
Warmerweg/de Kempenaerstraat weg te halen, tevens ook
de aansluiting bij een huis ter plaatse (afb. 2; Orderno.
1724 en 2509). Tegelijkertijd moet het ondergrondse kabelnet gelegd worden met kabels van de maat 4 x 70 (orderno.
1721) vanaf het trafohuisje in de Leidse Hout op de hoek
van de Warmerweg/de Kempenaerstraat in 1928 ontworpen door K.c. van Nes.

Afb. 3 Kopie van de ingekleurde tekening van het trafohuisje
naast Hofdijck 35 met de huidige aanblik van het trafohuisje
Hofdijck.

Bij het aanleggen van een ondergronds kabelnet hoort ook
het bouwen van nieuwe transformatorstations om de aangevoerde hoogspanning (HS) om te zetten in laagspanning
(LS). De Heer van Oerle was er groot voorstander van om
de stijl van een trafohuisje aan te passen aan de gebouwde
omgeving. Het ontwerp van het trafohuisje naast Hofdijck
35 is van zijn hand. Een van zijn tekenaars heeft indertijd
een ingekleurde tekening gemaakt van dit ontwerp (afb.3).
De helling van het dak van beide gebouwen verloopt even
steil, de kleur van de dakpannen is nagenoeg hetzelfde.
Hofdijck 35 is ontworpen door de firma F.M. Klokgieter uit
Rijswijk en gebouwd in 1935. Het 'bijbehorende'
trafohuisje is van later datum maar van vóór de tweede
wereldoorlog.
Uit diezelfde tijd komt ook het volgende voorbeeld.
De Regenboogkerk aan de Mauritslaan (bouwjaar 1933/,34,
architect A.T. Kraan) heeft ook een bijpassend trafohuisje.
Vooral het gelijke metselwerk in de top van de beide panden is opvallend (afb. 4).
Het aanbrengen van twee tegeltjes, één met het Leidse
wapen aan de ene kant van een toegangsdeur en één met
het SLF-Iogo aan de andere kant van dezelfde toegangsdeur, is een aardig kenmerk uit de jaren dertig.
Uit het gedenkboek, dat de heer Van Oerle bij zijn afscheid
in 1947 als chef van het kabelnet bij de Stedelijke Lichtfabrieken te Leiden kreeg aangeboden blijkt, dat het ondergrondse elektriciteitskabelnet van alléén in Leiden in 1907
is uitgegroeid tot het gehele noordelijke gedeelte van de
provincie Zuid Holland. Het is dit jaar precies honderd jaar

geleden , dat in de toenmalige nieuwe hal van de SLF aan
de Lange Gracht in Leiden stoomturbines werden
geplaatst, waarmee elektriciteit werd opgewekt ten
behoeve van de industrie, huishoudens en iets later aan de
buurgemeenten.
Bijzondere dank aan de Heer G.J.c. Nipper, die mij attent
maakten op het gedenkboek van C.J.M. van Oerle met de
ingekleurde tekening van het trafohuisje op de Hofdijck.
BRONNEN

• Tijd schrift S11ELZ. jaarga ng 17 nr. 2 uit juli 2006 en juni 2007.
• Gede nkboek 1 juli 1907 - 19 februari 1947 aa ngebode n aan de Heer CJM .
van Oerle bij zijn afscheid als Chef Kabelnet van de Stedelijke Lichtfabri eke n te Leide n (RAL).
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Afb.4 Verscholen aan de zuidkant van de Regenboogkerk ligt dit
trafohuisje ni) met een voorgevel, die een opvallende gelijkenis
vertoont met de voorgevel van de kerk (re).
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In de gang rond de vide op de tweede verdieping van het gemeentehuis hangen deze acht portretten van de burgemeesters van
Oegstgeest sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815. In het tijdschrift van april 2005 zijn we gestart met
de drie "voorlopers" van de burgemeesters van Oegstgeest. In het tijdschrift van oktober 2005 zijn de lotgevallen van de eerste
burgemeester (1815-1849), de heer J.W. Malnoë van Noort, beschreven; van hem is echter geen portret bekend. Zijn opvolger

(1849-1853), Jhr. Mr. CT.A. Gevers liet ons slechts een 'carte de visite' na met (zeer waarschijnlijk) zijn afbeelding erop.
Van alle latere opvolgers zijn portretten en / of foto's gemaakt.
In deze aflevering worden de laatste jaren van de ambtsperiode van burgemeester Terwee beschreven.

Burgemeester H.D. Te rwe e, deel twee, 1888-1895
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DOOR MARIJKE TEPPEMA

Bovenstaande passage uit de notulen van de gemeenteraad
van 23 mei 1889 bij de 7e herbenoeming van Terwee in zijn
zo karakteristieke handschrift is om tweeërlei redenen
opmerkelijk. Allereerst de doorhaling, ie ts wat zelden of

Afb . l Handschrift van Terwee in de notulen van de Raadsvergadering van 23 mei 1889. 'Verder zegt hij dat hij in het afgeloopen
jaar 1888 ...'enz. (in vierde regel van onderaf).
nooit voorkwam en dan de persoonlijke ontboezeming: hij
had 'verdriet gehad over de U allen bekende zaak'.
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DE JAREN 1888 EN 1889

Het begon al vroeg in 1888. Een der raadsleden had herhaaldelijk geïrriteerd gewezen op de onwenselijkheid van de
combinatie van de functies van secretaris en burgemeester
in één persoon. Daardoor had Telwee in feite alle touwtjes in
handen en kon hij misbruik maken van deze machtspositie
door stukken, als hem dit uit kwam, wat langer laten liggen.
Het verdriet waar Terwee (in de vergadering van mei 1889)
op doelde was gevoed door de gebeurtenissen op de vergadering van een jaar tevoren van 16 februari 1888. Het was een
langdurige vergadering waarin eerst de miserabele financiele toestand van de Gemeente ter sprake kwam. De situatie
was zo slecht, dat de ambtenaren hun wedde niet meer konden krijgen. Er lag een voorstel om de Gedeputeerde Staten
in te schakelen om een voorschot te nemen, maar Terwee
vond dat 'speculeren op de post voor onvoorziene uitgaven'
en verklaarde 'zoo dit noodig mogt zijn, de benoodigde kasgelden wel te zullen voorschieten.' Een royaal gebaar, zijn
zuinigheid in aanmerking genomen.
Dit zijn nog kleine schermutselingen die over zakelijke
kwesties gaan, maar het absolute dieptepunt in de verhoudingen in die zelfde vergadering vormde een reeks ingezonden brieven in het Leidsch Dagblad. Hier was de rest van de
vergadering aan gewijd. Het ging over de erbarmelijke staat
waarin de 'Marendijk' verkeerde, en waarvoor het gemeentebestuur (de burgemeester) verantwoordelijk werd gesteld
door het raadslid Van Hoeken. Het raadslid had zelfs
geschreven 'verlangend uit te zien naar het uur welke toch
eenmaal zal slaan, waarin zij opgenomen zullen worden
onder de rij van Leidsche burgeren'. Annexatie dus! Maar in
een motie schaart de meerderheid van de raad zich achter
de voorzitter.
Op 14 maart 1889 worden de verhoudingen opnieuw op
scherp gesteld, omdat Van Hoeken (houthandelaar met een
boomzagerij aan den Marendijk) eerder in het jaar de raadsleden ja-broers zou hebben genoemd , 'daar zij altijd de
mening van de burgemeester bij stemmingen volgden en
dat als hij (van Hoeken) als laatste zijn mening ergens over
moest geven of stemmen, dit zonder uitwerking bleef. Alle
raadsleden vielen over hem heen, beledigd als ze waren over
het woord ja-broers.
Het debat hierover werd gesloten en dat was maar goed ook,
want op 23 mei 1889 was het feit te vieren dat Terwee 36
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jaar burgem eester was. In zijn toespraak getuigt Terwee
ervan dat hij veel verdriet had gehad, maar dat hij 'met biddend opzien tot God [...J opnieuw de betrekking van burgemeester zou aanvaarden .'
Inderdaad begint het gebouw van het burgemeesterschap
van Telwee scheurtjes te vertonen. Maar ook al werden de
confrontaties steeds heftiger, nergens in de raadsvergaderingen is ooit de suggestie gedaan dat het tijd werd voor de
burgemeester om zijn plaats aan een ander afte staan. Hij
was en bleef nu eenmaal de Burgemeester.
Hoewel de notulen heel uitgebreid en keurig verzorgd bleven, was het toch een zware taak voor Terwee, die natuurlijk
inmiddels (bijna 80) wel een dagje ouder was. Op de klacht
van Van Hoeken dat hij het 'rationeler zou vinden als de
notulen in beknoptere vorm ten papiere werden gebracht',
repliceerde hij dat 'zijn hoofd het niet toeliet alles correct te
onthouden en ten papiere weer te geven ' (afb. 2).
DE JAREN 1892 EN 1893

Telwee begint een beetje te kwakkelen met zijn gezondheid.
Hij moet zich nogal eens verontschuldigen voor zijn absentie bij de raadsvergaderingen ten gevolge van borstaandoeningen en adviezen van zijn arts om het huis niet uit te
gaan. En in november 1892 is het dan toch zo ver dat,
ondanks zijn eigen wens om tot zijn 40-jarig burgemeesterschap zijn betrekking van gemeentesecretaris aan te houden, het verstandige besluit wordt genomen hem ontslag uit die
functie te verlenen.
In die vergadering, waarin
iedereen aanwezig is,
komt het tot een
gênante vertoning over
de toekenning van het
pensioen aan de secretaris. Het voorstel van
slechts
Af b . 2 Portret van H.D.
Terwee, in goudkleurige lijst, ca
1890. litho, zwart/wit. Gem. Archief
Oegstgeest.
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f. 300,- wordt met 6 tegen 4 stemmen aangenomen. Er zijn
ook tegenstemmers , en sommigen vinden dat het een schandaal is om iemand die zolang in de gemeente werkzaam is
geweest met f. 300,- afte schepen. De burgemeester dankt
voor het eervol ontslag, maar het pensioenbedrag wil hij in
beraad houden, daar hem f. 500,- door de wethouder Groen
beloofd was. Er was zelfs sprake van dat Groen hem had
voorgehouden dat, als hij niet mee ging in de wens van de
Raad, ook 'zijne betrekking als Burgemeester daarbij verloren konde gaan '. Dit is de eerste keer dat openlijk de onaantastbaarheid van de burgemeester werd aangevochten.
Op 3 mei 1893 volgt een verzoening van de heren wethouders met de burgemeester. Blijdschap alom, een beetje noodgedwongen, want op 19 mei moest het 40-jarig jubileum
gevierd worden van Terwee als burgemeester. Hij is dan
inmiddels 80 jaar. De Heer Groen spreekt hem toe: 'U heeft
hard gewerkt, U kunt op Uw wethouders en leden van de
Raad rekenen. Uw hart is jong gebleven, Uw jaren zijn hoog
geklommen, waarde jubilaris en vriend' (sic).
DE DREIGENDE ANNEXATIE

Vanaf 1894 staat alles in het perspectiefvan de dreigende
annexatie. De gemeente verkeerde inzake de annexatieplannen compleet in het onzekere, en zo gebeurde het dat op 25
maart 1892 een verzoek aan de H.IJ.S.M (Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij) werd gericht om bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken nadere inlichtingen te verkrijgen.
Immers, de spoorweg en het station lagen op Oegstgeester
grondgebied, en overgang naar Leiden zou ook voor het
spoor gevolgen hebben. De ongerustheid groeide, het
enthousiasme was minimaal, en er werd een lijst opgesteld
van wat de gemeente zou verliezen (aan huizen, bewoners,
kiesgerechtigden en gemeentegebouwen). Ook werd besloten dat er een commissie benoemd moest worden die contact zou opnemen met de raad van resp. de gemeenten van
Leiderdorp en van Zoeterwoude om al het mogelijke te
bespreken ter wering van de annexatie.
1894 -1895
Door de dreigende annexatie werd met plannen voor een
nieuwe school en met de aanbesteding van riolering en
bestrating van de Marendijk en andere straten aan de grens
met Leiden geen haast gemaakt. Dat hele gebied zou toch
door Leiden geannexeerd gaan worden. Terwee wilde geen
onnodige uitgaven doen, temeer daar de dood van Douairière Jhr. Gevers van Endegeest de gemeente een financiële
aderlating van f.600,- had bezorgd (haar hoofdelijke omslag).
Als iemand de hand aan de knip hield, was het de burgemeester wel.
Waar iedereen voor vreesde werd werkelijkheid in april
1895. Het voorstel van de gemeente Leiden, om het gebied
tussen de Poelwetering (loopt van de Maredijkmolen, via
Posthof, langs het LUMC-terrein naar de Leeuwenhoek) en de
stad Leiden te annexeren, was via Gedeputeerde Staten bij
de raad binnengekomen. Daarop besluit de raad o.a. om 3
leden te benoemen die er alles aan zullen doen 'om de aanhangige annexatie de kop in te knijpen.'

ALS EEN NACHTKAARS •••

Op 18 april 1895 richt Terwee zich met een brief tot de raad:
'Ik zie het als plicht U mee te delen dat ik H.M. het verzoek
heb gedaan op 19 mei a.s. eervol ontslag uit mijn betrekking
als Burgemeester te willen verlenen.[ .......] Ik leg het lidmaatschap van de Raad vooralsnog niet neer omdat ik zonodig
een onbevangen oordeel over de hangende kwestie van
annexatie zou kunnen uitspreken.'
Tekenend voor de verhoudingen was de laatste brief van 29
april van de burgemeester aan de raad om te wijzen op zijn
inkomensvermindering van f. 2000,- en de consequentie die
dit voor zijn aanslag had . 'Als hier niet op wordt gelet moet
ik mij tot het College van Gedeputeerde Staten wenden.'
Een weinig elegante toon, waar misschien zijn leeftijd debet
aan was.
Op 22 mei in een vergadering van de raad , waarvoor de burgemeester zich heeft afgemeld, wordt het K.B. voorgelezen
waarin aan de heer Terwee met ingang van 19 mei eervol
ontslag is verleend . De plaatsvervangend voorzitter betreurt
het dat van de kant van burgemeester Telwee geen enkele
poging in het werk is gesteld om op behoorlijke wijze als
voorzitter van de raad afscheid te nemen. Met moeite kan
hij een woord van dankbaarheid uiten 'voor hetgeen door
de heer Terwee als zodanig in het belang van de gemeente is
verricht, al is het dan ook, dat de verstandhouding de laatste
jaren tusschen het Dagelijksch Bestuur en de Secretaris zeer
veel te wensen heeft over gelaten.'
Het is onbegrijpelijk, dat een zo uitmuntend bestuurder op
dergelijke wijze eigenlijk via de achterdeur het gemeentehuis heeft (willen) verlaten. Kennelijk was er niemand in de
omgeving van Terwee, die hem kon corrigeren ofhem duidelijk kon maken dat er een tijd van komen en gaan is.
In juli volgt de installatie van de nieuwe burgemeester J.M.
De Kempenaer.
Op 2 december 1895 overlijdt Hendrik Derk Terwee om half
vier namiddag, gewoond hebbend in Oegstgeest, wijk I nummer 264.

DE JAREN
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A fb. 3 Overlijdenbeli cht van H.D. Terwee.
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• Gemeente archief Oegstgeest. Verslagen Gemeenteraadsvergaderingen
(periode burgemees ter Terwee)

H~et

de Wi-ttenbachweg wel
Wijttenbachweg?

DOOR FREEK LUGT

De Wijttenbachweg ter hoogte van Duinzicht is weer,
althans voor voetgangers, verbonden met de rest van de
weg. Weliswaar heeft de VOO al op 15 juni 1989 verzocht
dit stukje weg weer open te stellen, maar op een leeftijd
van zo'n 2000 jaar tellen die paar jaar niet zo. Het is
immers niet overdreven te stellen dat de Haarlemmerstraatweg-Dorpsstraat, die zich bij het huis Blij geest splitst
in enerzij ds Rhij ngees terstraa tweg-Endegeesterstraa tweg
en anderzijds Wijttenbachweg-Terweeweg, de oudste
wegen van Oegstgeest zijn. Zij lopen over de top van de
Oegstgeester strandwal die zich, daar waar de wegen zich
splitsen, verdeelt in een tak richting Endegeest en een tak
richting Beukenhof. Op deze en andere geesten was de oudste bewoning van de streek te vinden. Aan de rand van de
geest bij de Oudenhofis aardewerk uit de ijzertijd gevonden, dus ruwweg uit de periode rond het begin van de jaartelling. Waar de oudste bewoning was moeten ook de oudste wegen zijn geweest, al zullen dat destijds niet veel
meer dan voetpaden door de duinen zijn geweest. Het is
goed dat het stukje weg dat zo'n dertig jaar geleden - om
overigens honorabele redenen - uit de route is genomen,
daar weer aan is teruggegeven.
Over zo'n oude weg is natuurlijk veel te vertellen. Hier
komt de vraag aan de orde of de Wijttenbachweg eigenlijk
wel Wijttenbachweg heet. Hij is immers genoemd naar
Daniël Wyttenbach, spreek uit: Wittenbach?
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Afb.l De Wijttenbachweg bij de kruising met Louise de Coligny-

laan ninks) en Hofdijck (rechts) in 1960. De weg was toen een stuk
breder dan nu ... © Jos Pé, Arnhem.

Precies 200 jaar geleden voltrok zich de buskruitramp op
het Leidse Steenschuur. Het kruitschip bevond zich op een
kleine 100 meter van het huis van prof. Daniël Albert Wyttenbach , befaamd hoogleraar oude talen en wijsbegeerte,
en tevens 'opziener over de akademische boekerij '. Het
huis aan de zuidzijde van het Rapenburg werd onherstelbaar beschadigd, inclusief de inventaris, waaronder zijn
bibliotheek. Om deze reden vestigde hij zich toen permanent op buitenplaats de Hoogeboom, overigens niet dan
nadat hij met de universiteit een regeling voor het woonwerkverkeer had getroffen. De Hoogeboom lag toen al eeuwenlang op de hoek van de Hofdijck en de Wijttenbachweg
en Wyttenbach bezat het reeds als buitenverblijf. De voortuin, het voorplein zeiden ze zelf, lag waar nu het plantsoentje is met het grote inrijhek en de herdenkingszuil.
Het huis lag daarachter, evenwijdig aan de Hofdijck, ongeveer vanaf de huidige Rehobothkerk over de Lijtweg heen
tot aan het benzinestation.
Wyttenbach overleed op 17 januari 1820 op 73-jarige leeftijd. Twee dagen eerder was zijn hondje Hermione ook op
hoge leeftijd overleden. Zij werden samen begraven, het
hondje in een tinnen schaal, in een door aannemer Jan
Dobbe van Bergen gemetselde kelder onder de bestrating
van het voorplein, ergens tussen het raam van de eetkamer
en het inrijhek. Zij liggen daar, voorzover bekend , nog
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Af b . 2 Daniël Albert Wyttenbach, Bern 7 augustus 1746 - Oegstgeest 17 januari 1820. Foto Iconografisch Bureau/RKD, 's Gravenhage.

mogelijk onder het asfalt van de Lijtweg. In elk geval
beschermt de Monumentenwet volgens het register ex art.
6 Monumentenwet 1988 dat in het Gemeentehuis wordt
bewaard , nog steeds een grafkelder. In 1830 is naar alle
waarschijnlijkheid ook zijn vrouw Daniel Jeanne Gallien in
die grafkelder begraven.
Concentreren wij ons eerst op de vraag hoe je Wyttenbachs
naam schreef en uitsprak.
Bij zijn aankomst als student in Leiden werd Wyttenbach
in het Album Studiosorum der Leydsche Hooge School
ingeschreven als 'Daniël Wittenbach, Berna-Helvetus'. Zijn
vader luisterde, blijkens een doopakte , ook naar de naam
Wittenbach, met een I in plaats van een Y, die echter volgens een andere doopakte werd gespeld als Wyttenbach.
Ook twee zusters stonden volgens de eerstbedoelde akte
bekend als meisjes Wittenbach. Men vindt dus zowel spellingen met een I als met een Y. In die tijden was de spelling
van een naam (of van welk woord dan ook) evenwel niet
relevant. Daarvoor bestonden geen regels. Van belang was
slechts hoe het woord of de naam klonk. Zowel de spelling
met een I als met een Y wordt in het Duitse taalgebied uitgesproken of ongeveer uitgesproken als Wittenbach, in elk
geval niet als Wijtenbach. Volgens Van Varik wordt 'Wyttenbach ' ook in het Zwitser-Duits uitgesproken als witten

bach. Vandaar ook dat het familiewapen, dat op de hekpilaren is afgebeeld , een zilveren ofwitte beek op een rood
veld laat zien. Zou de naam niettemin als Wijtenbach moeten worden uitgesproken, dan zou er - maar dat is een
bewijs uit het ongerijmde - bovendien een T teveel in zitten. De spelling Wijttenbach komt overigens , evenals Wijtenbach, ook wel voor, in brieven en andere stukken. Ook
is Weytenbach aangetroffen (zoals Leyden) bij een Oegstgeester klerk die buitenlandse stukken met Wyttenbach in
het Nederlands vertaalde. Koster en doodgraver Ary Yperlaan tenslotte schreef op 25 januari 1820 in zijn 'doot
boek': 'de heer Daniel Wietenbach begraven op zij buijteplaats de hogenboom dog betaalt het kerkeregt even ofhet
in de Capel begrave was.'
De conclusie uit dit alles is dat de naam hoe dan ook Wyttenbach luidt met een Y. Wyttenbach ondertekende bijvoorbeeld zijn eigen trouwakte met de zo gespelde naam,
en dat die naam eveneens zonder twijfel ongeveer werd
uitgesproken als Wittenbach, zie de inschrijving aan de
universiteit, zie koster Yperlaan.
Waar komt dan toch de lange IJ in het straatnaambord vandaan? De voorsteller van de naam Wijttenbachweg, de heer
W.J.J.c. Bijleveld, heeft die suggestie niet gedaan, integendeel. De te vernoemen weg heette toen nog Achterweg en
stond ook wel bekend als, onder meer, Lageweg ofLijtweg.
Bijleveld schrijft in het Leidsch Jaarboekje 1944: Toen, nu
al weer meer dan 1/4 eeuw geleden Oegstgeest te groot en
uitgebreid werd, om zich met een en 'Achterweg' te behelpen , vroeg het toenmalig hoofd der gemeente mijn advies
over de namen, aan al die verrezen straten te geven. Het
was mij een eer en genoegen het gedeelte Achterweg van
den Hofdijk tot den Rijksstraatweg, volgens mijn advies,
Wyttenbachweg genoemd te zien.' Met een Y dus , dacht
hij , uit te spreken als 1. Hij wist echter niet dat de gemeentesecretaris van Oegstgeest, die dezelfde was als de alom
gewaardeerde burgemeester van Oegstgeest, namelijk].
G.M. van Griethuysen, die, naar men op het gemeentearchiefweet, bij het spellen een zekere slordigheid niet
vreemd was , in de notulen van de collegevergadering van
14 juli 1914 het volgende had geschreven . 'Alsnu deelt de
voorzitter mede het advies van den Heer Bijleveld, adj .
archivaris van het oud-archief te Leiden, over de benaming
van enkele wegen en straten te geven ter wijziging der
bestaande die door den aanbouw der laatste jaren minder
duidelijk is (... ). Besloten wordt de raad voor te stellen (...)
de Achterweg vanaf Bijdorp tot den Hofdijk te noemen
Daniel Wijttenbachweg'. Die notulen werden vastgesteld
in de volgende collegevergadering, die van 22 juli 1914. In
de notulen hiervan lezen wij vervolgens : 'Opnieuw brengt
de voorzitter ter sprake de benaming der wegen en straten
(... ) onder opmerking dat de beslissing hierover behoort
aan burgemeester en wethouders. Alsnu wordt besloten de
navolgende wijzigingen aan te brengen: (... ) Lage- ofLeytweg - van Bijdorp tot Hooge Boom - Daniel van Wijttenbachweg'. Opnieuw dus de wijziging van de naam van de
Achterweg, die volgens de burgemeester nu Lage- of Leytweg heet, en wederom naar Wyttenbach wordt genoemd,

maar deze keer in de vorm van 'van Wijttenbachweg',
opnieuw met puntjes (in de vorm van een streepje) op de y,
maar nu wel minder geprononceerd dan acht dagen eerder, en met het tussenvoegsel 'van'. Deze keer als eigen
beslissing van burgemeester en wethouders. Daarbij wordt
de rest van de Achterweg omgedoopt tot Terweeweg. In de
notulen van de volgende vergadering op 4 augustus 1914
worden de notulen van 22 juli 'onveranderd vastgesteld '.
Het tussenvoegsel 'van' zou puur speculatief verklaard
kunnen worden uit het herlezen door de burgemeester van
het advies van Bijleveld, die de enige auteur is die 'Von
Wyttenbach' schrijft, naar aa nleiding van een afschrift van
diens in het Frans gestelde doopakte, waarin zijn vader
'Daniël de Wyttenbach' wordt genoemd. Voor dat 'de'
bestond echter geen aanleiding. De Wyttenbachs waren
niet van adel, in hun plaatsen van oorsprong Biel en Bern

Af b . 3 Rechterpilaar van het toegangshek met het familiewapen.

wordt consequent enkel van 'Wyttenbach' gesproken en
ook Wyttenbach zelf gebruikte nooit 'von'.
Wat er van deze gang van zaken ook zij, de officiële naa m
is hiermee niet Wyttenbachweg en trouwens ook niet Wijttenbachweg, maar Daniel van Wijttenbachweg. Dat
iemand van die naam nooit heeft bestaan, doet voor de
straatnaamgeving niet meer ter zake. Vervolgens is het
'Daniël van' blijkbaar in de mist der tijden verdwenen; in
de straatnamengids va n 1946 is het nog 'Van Wijttenbachweg.'
Terzijde zij nog opgemerkt dat de huidige plaatsing van de
straatnaamborden suggereert dat de al sinds mensenheugenis bestaande Hofdijck zou beginnen op de hoek van de
huidige Lijtweg. Dat is echter niet het geval en ook nooit
het geval geweest, de Hofdijck begint op de hoek van de
Wijttenbachweg en loopt dus langs het voorplein van de
Hoogeboom. In het monumentenregister is van dat voorplein dan ook ten onrechte als adres vermeld 'Louise de
Colignylaan ongd '.
Geheel in de geest van burgemeester Van Griethuysen is
dat op de borden aan het andere eind van de Louise de
Colignylaanlaan zowel 'Van Griethuysenplein' als 'Van
Griethuijsenplein' is te lezen.
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Verdwenen l{leuterschoolgebouwen
Met het in werking treden van de 'Onderwijswet op de Basisvorming' in 1986 zijn de kleuterscholen als aparte onderwijsinstellingen verdwenen. Het kleuteronderwijs werd samengevoegd met het Lager Onderwijs tot het Basisonderwijs. De aanpassingen
van de verschillende behuizingen hadden veelal tot gevolg dat de kleuterschoolgebouwen overbodig werden. In de gemeente
Oegstgeest waren er in die tijd
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kleuterscholen, waarvan sommige - ruim een halve eeuw geleden - 'Bewaarscholen' werden

genoemd. De historie van deze verdwenen of overbodig geworden kleuterschoolgebouwen wordt in deze en volgende afleveringen van het tijdschrift beknopt beschreven.

is op dat moment slechts één openbare kleuterschool die
plaats biedt aan 120 kleuters . Voorgesteld wordt om deze
2e O.KS . voorlopig onder te brengen in een lokaal van de 4e
Openbare Lagere School aan de Lange Voort (beter bekend
als de Springplank van meester Eegdeman). Een week later
wordt dit voorstel door de Raad aangenomen
In augustus 1968 start de school met één ldas van 35ldeuters en twee jaar later zijn er drie Idassen met in totaal 83
leerlingen. Vier jaar lang zal de school gehuisvest zijn in
lokalen van de 4e O.L.S en deels in een lokaal van de R.K.
ldeuterschool 't Mierennest'. Geen ideale situatie dus (afb.I).
Afb.1 April 1970. aKS. de Bakkesprang gehuisvest in de vleugel
van de O.L.S. de Springplank. Links ziet u de daken van de
Rembrandt van Rijnlaan.

Deel 3
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Helaas kunnen ouders, die zelf tussen 1972 en 1990 als
kleuter op de Bokkesprong hebben gezeten, de ldeuterschool uit hun jeugd niet meer aan hun kleuterkroost
laten zien.
Niets in de Jan Vermeerlaan doet nu nog vermoeden dat de
O.KS. de Bold<esprong daar ooit gevestigd was. Op de plaats
van de toenmalige kleuterschool staan nu drie huizen: Pieter de Hooghlaan 10, 12 en 14. Maar waarom was de school
destijds eigenlijk op die plek gevestigd en waarom werd hij
na nog geen twintig jaar al weer gesloopt?
Naarmate de uitbreiding van Oegstgeest tussen het huidige
Hofbrouckerpark en het Oegstgeester Kanaal in de jaren 60
haar voltooiing naderde, ontstond er behoefte aan een
tweede Openbare Kleuterschool. En zo doet het College van
B&W op 12 januari 1966 een voorstel aan de Raad om een
tweede O.KS. te stichten met de volgende argumentatie:
'in verband met de toename van de bevolking is het de
verwachting dat in september 1968 zich 190 ldeuters
zullen aanmelden voor het openbaar kleuteronderwijs'. Er

Mevrouw Th.]. Semplonius, Inspectrice ldeuteronderwijs,
acht het dan ook van belang dat de plannen voor de bouw
van de 2e O.KS . gerealiseerd gaan worden. 'De ldeuters op
deze school kwamen toch wel qua bewegingsonderwijs
tekort zolang er onvoldoende speelruimte voor hen
aanwezig was.'
De problemen rond de huisvesting van de scholen in Oegstgeest werden met het jaar nijpender. Omdat er in 1971 ook
nog 2 klassen van de Chr. lagere school aan de Kamperfoelielaan in het gebouw aan de Lange Voort waren ondergebracht, werd er nog een lokaal bijgebouwd. De gemeente
verzoekt 't Mierennest nogmaals om één lokaal voor de
Bold<esprong te reserveren. Hier komen we voor het eerst
de naam Bokkesprong tegen.
Hoe is die naam eigenlijk ontstaan? In 1970 schrijft de
secretaris van de oudercommissie van de 2e O.KS (dhr. J.
Melkert) een brief aan de ouders met o.a. het volgende verzoek: 'Als u toch aan het denken bent over de school van
Uw kleuter, denk dan ook nog even over een naam, omdat
'tweede openbare kleuterschool' weinig imago heeft.' Vervolgens bericht de oudercommissie op 20 april 1970 aan
B&W dat zij besloten heeft de school 'de Bold<esprong' te
noemen. Want, zo meldt de heer G.A.] v.d. Voort, toenmalig onderwijs ambtenaar, één van de ouders had de school
destijds een levend bokje cadeau gedaan. Dat bokje verbleef op een braak stukje land achter de lokalen van de
Springplank. Toen het in het najaar echter kouder werd
gaven de leidsters het bokje onderdak in de leermiddelenkast, maar dat vond de gemeente een stapje te ver en het
bokje moest verdwijnen. Over naamgeving van scholen
moet de Gemeenteraad beslissen zo bleek. Daarom stelt de
gemeentesecretaris het College voor om de Raad te advise-

ren de voorgestelde naam aan de school te geven en aldus
is geschied.
In april 1970 gaat een delegatie van gemeente, oudercommissie en onderwijzend team een kijkje nemen bij kleuterschool 't Quakelnest' in Lisse. Enthousiast komen ze terug

Afb.2 Situatie in 1972.
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Af b . 3 Vier kleuterleidsters zaten op een hek....
v.!.n. r. Andrea Bakker, joke jobse, Sonja Planten de Vassy en stagiaire juf Anne.

en de opdracht wordt gegund aan het Ingenieursbureau
Stuurman te Waddinxveen.
De tijd begint te dringen want met de aanvang van het
nieuwe schooljaar in augustus 1972 dreigen de ldeuters
van de Bokkesprong op straat te staan. Er komt een urgentieverklaring voor een nieuwe 3-klassige kleuterschool. Er
zal een school gebouwd worden met binnen drie werklokalen en één speellokaal en buiten twee zandbald<en en een
hok voor fietsen, steppen en speelwerktuig berging (afb. 2).
Op 18 februari 1972 wordt de eerste paal geslagen en de
oplevering is op 9 augustus 1972. De officiële opening van
de kleuterschool aan de Jan Vermeerlaan 12 vindt plaats op
17 augustus om 11.15 uur met een sprong over een houten
bokje door Wethouder j.E. Temminck, aldus een slechts
tweeregelig berichtje in de Oegstgeester Courant van 31
augustus .
De bouw van de school werd begeleid door een commissie,
waarin naast het architectenbureau, de inspectrice voor
het kleuteronderwijs , de hoofdleidster mevrouw C. de la
Court-van der Voet, een gedelegeerde van de oudercommissie, de dienst gemeentewerken en het bureau onderwijs
zitting hadden.
In het kader van deze begeleiding is het aardig te lezen
over de destijds gevoerde discussie omtrent rubbertegels
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onder de ldimreld<en op de speelplaats. De oudercommissie eiste rubbertegels vanwege een verhoogde veiligheid.
Wethouder Temminck gaf echter de voorkeur aan beton tegels o.a. vanwege het prijsverschil (Fl. 60,- per m2 ofFl. 10,per m2). Maar ook mevrouw Semplonius was tegen rubbertegels. Haar argument was van pedagogische aard : als kleuters op een ldimrek durven dan beseffen ze ook het gevaar
en bovendien ging men ervan uit dat het kinderen van
dezelfde leeftijd betrof. Maar het belangrijkste tegenargument luidde als volgt: ' als de nieuwe O.K.S. rubbertegels
krijgt, dan komen ongetwijfeld de overige scholen, inclusief de scholen voor bijzonder onderwijs met het verzoek
om rubbertegels en daar zou niet afWijzend over kunnen
worden beschikt' aldus de wethouder. De rubbertegels zijn
er dan ook niet gekomen. Kleuterleidsters en enkele ldeuters uit de eind jaren zeventig zien we op afb. 3 en 4.
In december 1983 gaat er een brief uit van de V.N.G naar de
gemeenten met het verzoek om vóór april 1984 een spreidingsplan Openbare Basisschool vast te stellen. Er moet
dus snel beslist worden welke lagere school met welke
kleuterschool een basisschool zal vormen. Besloten wordt
dat de Oudenhofschool (destijds gevestigd in het huidige
gebouw van de Montessorischool, hoek Lange Voort/Hofbrouckerlaan) samen zal gaan met ldeuterschool de Bokl<esprong. Aanvankelijk werd getracht het gebouw van de
Bold<esprong te behouden. Het lag immers zo dichtbij het
gebouw van de Oudenhofschool en men ging ervan uit dat
toekomstige leerlingen uit Haaswijk wel 'over de brug'
zouden komen. (o.a. reden voor de bouw van de voetgangers/fiets brug over het Oegstgeester kanaal)

Afb.4 Hutspot op de Bokkesprong, 3 oktober 1978.

In februari 1984 ontvangt het College van B&W een brief
van de Vereniging Haaswijk, ondertekend door Drs. M.J.
Poelmans en Drs. A.CC van Aalst, waarin gepleit wordt
voor een o.b.s. in Haaswijk Zij stellen voor om een 'minder
goed bezochte o.b.s' over te plaatsen naar Haaswijk, met
als argument' laat ldnderen uit 'Oud Oegstgeest' ook maar
eens 'over de brug' komen' .
Om een lang verhaal kort te maken: enige jaren later volgt
een soort stoelendans: De Springplank, gekoppeld .aan
kleuterschool De Sprinkhaan, inmiddels sinds 1981 gevestigd in een schitterend schoolgebouw aan de Frans Halslaan, verhuist naar Haaswijk en o.b.s . Oudenhof/Bokkesprong vestigt zich op haar beurt in het schoolgebouw aan
de Frans Halslaan. In 1991 verleent de gemeente toestemming voor het bouwen van drie vrijstaande huizen op het
terrein van de voormalige Bold<esprong maar nu met de
voorzijde aan de Pieter de Hooghlaan.
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'Vive la France,

lllaar het werd toch weer Oegstgeest'
Het gemotoriseerd ziekenvervoer door Van Nieuwkoop in
Oegstgeest in de eerste helft van de 20ste eeuw.
van korte duur, want in 1924 - hij is dan een jaar of vier in
Parijs - slaat de verliefdheid toe. Om de hoek van de Rue de
l' Ourcq staat een koekfabriek en daar werkt een heel
aardig meisje. Ze raakt zwanger van Aldert en dus wordt
er getrouwd.
Marie Hélène Thérèse Möge (' Cluses , 9 april 1906 - t Oegstgeest, 21 januari 1973) en Aldert keren terug naar haar
geboorteplaats in de Haute-Savois, vlakbij Genéve in de
Franse Alpen, waar Aldert weer bij een autogarage gaat
werken. In Cluses wordt op 8 oktober 1924 hun eerste
kind, een dochter geboren: Neeltje Suzanne Georgette,
roepnaam: Nel (afb. 3). De toekomst van Aldert lijkt verder
in Cluses te liggen, m aar het zal anders lopen. Op een dag
in 1927 krijgt hij een brief van de huisdokter van zijn

Afb.1 Aldert van Nieuwkoop als 191arige op de British Excelsiormotorfiets van zijn vader.
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HET BEGINT MET EEN STOOMFIETS
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Aldert Pieter van Nieuwkoop ("Noordwijkerhout, 30 mei
1901 - t Oegstgeest, 19 juli 1979) komt uit een geslacht van
palingvissers van De Kaag. Zijn vader Leendert van Nieuwkoop is daar nog op 19 januari 1876 geboren. Hij is aanvankelijk aannemer in Noordwijkerhout, maar wordt in 1908
- toen Aldert zeven j aar oud was - koster van Het Groene
Kerkje in Oegstgeest. Hij blijft dat tot 1948. Aldert is kennelijk een onrustige natuur en raakt gegrepen door de stoomfiets en al die andere nieuwerwetse, sissende en ronkende
rijtuigen, die het straatbeeld steeds meer onveilig maken.
Op zijn negentiende heeft hij zelf een British Excelsiormotorfiets (afb.l). Zijn vader heeft dan aan de De Kempenaerstraat 10 een fietsenzaak! Niet alleen hij , maar ook
zijn vader waren verliefd op dit monster en onderhielden
hem zelf. Als gevolg van dit avontuur ziet hij zijn kans
schoon en gaat met zijn vriend Jan Kamsteeg - de latere
grondlegger van de Volkswagendealer voor Leiden en
omstreken - naar Parijs (afb. 2). Voor Aldert de bakermat
van het nieuwe wonder: de automobiel. Zij komen terecht
bij de Garage de l' Ourcq van Louis Frot in het 19de arrondissement. Het begint met wassen en poetsen van automobielen. Gewoon van onderaf dus. De onderneming is niet

Afb. 2 Aldert van Nieuwkoop (re) met Jan Kamsteeg in Parijs.
omstreeks 1920.

moeder. Hij schrijft, dat hij terug naar Holland moet
komen, omdat zijn moeder verteerd wordt door heimwee
naar haar zoon. 'Zij gaat dood, als je niet terugkomt' laat
hij weten. En dus besluit Aldert datzelfde jaar met zijn
gezin terug te keren naar Oegstgeest.
TERUG NAAR OEGSTGEEST

Zijn vader heeft alle voorbereidingen getroffen voor een
vliegende start in Oegstgeest. Hij heeft een garage met
woonhuis erboven aan de Geversstraat 2 (later 83) gekocht

De ziekenwagen is vooral bedoeld voor zieken- en niet voor
ongevallenvervoer. De klandizie komt voor een belangrijk
deel van de Anna Kliniek voor orthopedie in de Vogelwijk
in Leiden en van de psychiatrische inrichtingen in Oegstgeest, zoals Endegeest. De patiënten komen soms van
heinde en ver - zelfs uit België - en moeten soms ook weer
terug naar huis gebracht worden. Voor ongevallen rukt van
Nieuwkoop in die beginjaren nauwelijks uit. Gebeurt er
wat in huis, op straat of in het bedrijf, dan ga je eerst op
eigen kracht ofmet hulp van anderen naar de huisdokter.
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Afb. 3 Het visitekaartje van Louis Frot van Garage de I' Ourcq.

MEDEWERKERS VAN ALLE MARKTEN THUIS

Voor de 'luxe-auto's' (Renaults -afkomst verloochent zich
niet- en Fords) met chauffeur heeft van Nieuwkoop diverse
chauffeurs in dienst, zoals Herman l'Ecluse en Jaap Taffijn
(afb. 5). Op de ziekenwagen is korte tijd zijn eerste hulp
zijn neef Allie van Nieuwkoop en later de onvolprezen Kees

en voor Aldert en zijn gezin volledig ingericht! Aldert kan
zo beginnen. Het garagebedrijf omvat zoals gebruikelijk in
die jaren niet alleen een reparatie-inrichting, maar ook verhuur van automobielen met (taxi) en zonder chauffeur en
zittend en liggend ziekenvervoer. Al direct in 1928 komt er
een splinternieuwe, zwarte Cadillac Series 341 ziekenwagen met het kenteken H-12472 (afb. 4). Hetzelfde nummer
dat op de motorfiets van zijn vader heeft gezeten! Een
prachtige wagen, waarmee je voor de dag kan komen. Donker van kleur, omdat men in die dagen dikwijls niet wil,
dat een ziekenwagen zich onderscheidt van een gewone
limousine. De buurt mocht niet weten, dat men naar het
ziekenhuis wordt gebracht!

Af b . 5 De splinternieuwe, zwarte Cadillac Series 341 ziekenwagen
uit 1928 van van Nieuwkoop uit Oegstgeest.

Vreeburg (afb. 6) . Geen enkele medewerker is alleen chauffeur of alleen monteur. Iedereen moet van alle markten
thuis zijn: auto 's poetsen, auto's repareren, de benzinepomp bedienen en auto's chaufferen.

Afb.4 De 25-jarige huwelijksviering van opa en oma van Nieuwkoop op 30 augustus 1925 als dochter Nel ongeveer 11 maanden is
met van links naar rechts Aldert van Nieuwkoop, oma van Nieuwkoop, Nel op de armen van haar moeder Marie, vader Leen van
Nieuwkoop en tante Lineke, een zus van Aldert in 't Witte Huis in
Oegstgeest.

Noch Aldert, noch zijn medewerkers hebben enige opleiding als ziekenverzorger of verpleger. Dat is in die jaren
ook niet gebruikelijk. De huisdokter ofhet ziekenhuis
vraagt het transport per telefoon aan. Deze telefoon staat
boven in de woonkamer en verhuist 's avonds door een
luikje naar de slaapkamer. Aldert neemt altijd zelf de telefoon aan en als hij er niet is, dan neemt Marie Thérèse, die
snel Nederlands heeft geleerd, deze taak over. Marie Thérèse zorgt ook voor de werkkleding. De kinderen mogen
nooit in de garage komen. Veel te gevaarlijk, vinden Aldert
en zijn vrouw. En Aldert is een 'Aldertje precies', dat heeft
hem later nogal eens opgebroken.

in Nederland gevorderd door de bezetter. Ook de Cadillac
van Aldert moet hieraan geloven. Maar Aldert heeft een
beter idee. De auto verdwijnt onder de kolen bij De Roode,
een kolenboer even verderop in de Geversstraat. En als de
Duitsers opnieuw een poging wagen om de auto te vorderen, wordt er simpelweg gezegd, dat de auto 'al gevorderd'
is . Het gevolg is natuurlijk, dat het ziekenvervoer per auto
stil kwam te liggen. Een oude raderbrancard (afb. 9) wordt
van stal gehaald, zodat het ziekenvervoer voortgang kan
vinden. Met die raderbrancard zijn echter niet alleen zieken vervoerd, maar ook verpleegkundigen, die zich voordeden als patiënten met een besmettelijke ziekte, waarvoor
de Duitsers als de dood zijn. Gezamenlijk halen ze dan

Af b. 6 Het wagenpark van van Nieuwkoop met achteraan twee
Fords V8 Model 48 uit en vooraan de Cadillac ziekenwagen uit
1928 voor de garage aan de Geversstraat 2 rond 1935.

DE TRAGIEK VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG

In 1936 wordt de eerste Cadillac-ziekenwagen vervangen.
Opnieuw een Cadillac, maar nu een tweedehands Series
353 uit 1930 (met chassisnummer 5-3461) met het kenteken H-57586. Mogelijk dat de crèmekleurige ziekenwagencarrosserie er later op gezet is. Ook deze auto heeft een
trotse uitstraling (afb. 7 en 8). Met deze auto zal van Nieuwkoop de Tweede Wereldoorlog ingaan. Zijn tarieven zijn
dan volgens opgave van Van Nieuwkoop aan het Nederlandse Rode Kruis 5 gulden voor een rit en 35 en 40 cent
per kilometer. Als de benzine schaars wordt, krijgt de ziekenwagen een gasinstallatie op het dak. Deze tanks lekten
nogal eens, terwijl de auto in de garage onder het woonhuis staat. Een ontploffing heeft zich gelukkig nooit voorgedaan. Op 17 november 1944 worden alle ziekenwagens
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Afb. 7 De Cadillac ziekenwagen voor de ingang van de garage aan
de Geversstraat 2 met rechts achter de brancard Aldert van Nieuwkoop en links aan het voeteneinde Kees Vreeburg. Let op de halve
achterklep, waardoor de brancard naar binnen werd geschoven.
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Afb.8 De crèmekleurige Cadillac Series 353 uit 1930, die in 1938
als ziekenwagen bij van Nieuwkoop in dienst kwam. Links staat
Aldert van Nieuwkoop. De namen van de dragers van de brancard
zijn helaas onbekend.

voedsel in de omliggende polders voor Oegstgeester families. Op deze wijze werden ook onderduikers naar de Anna
Kliniek in Leiden gebracht .
Met deze Cadillac-ziekenwagen heeft Aldert waarschijnlijk
zijn meest dramatische ervaring van zijn leven opgedaan.
Op 13 mei 1943 krijgt van Nieuwkoop de opdracht om met
zijn ziekenwagen en een aantal taxi's naar Endegeest te
komen om een aantal Joodse patiënten naar een ander verblijf te brengen. In die jaren werden vele psychiatrische
patiënten regelmatig van het ene naar het andere gesticht
verhuisd. Op zichzelf niets ongewoons dus. De patiënten
moeten naar het station Hollandse Spoor in Den Haag worden gebracht. Aldaar, samen met Kees Vreeburg, aangekomen, blijkt, dat het om een deportatie van de Joden gaat.
Van Nieuwkoop ontsteekt in woede en wil de aanwezige
Duitsers te lijf gaan. Vreeburg kan hem daarvan weerhou-
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dood van Aldert van Nieuwkoop regelmatig contact onderhouden. Ook laat hij hem steeds de nieuwe ambulance
zien, hetgeen Aldert geweldig vind. Cees Prins heeft later
alleen het bedrijf voortgezet met een acht cilinder Buick
Roadmaster met het kenteken VT-62-75 (afgegeven in 1957)
uit 1956. Deze auto was een voormalige directieauto van
Philips en werd door een Rotterdamse carrosseriebouwer
tot ziekenwagen omgebouwd (afb. 10).

Af b • 9 De raderbrancard voor de ingang van de Anna Kliniek in
Leiden met van links naar rechts staand Kees Vreeburg, een
portier, zuster Hollander, onbekend en Aldert van Nieuwkoop.

den. Hij moet aan zijn vrouwen kinderen denken! Vermoedelijk heeft hij tijdens dit incident zijn eerste hartinfarct
gekregen. Deze geschiedenis zal hem en zijn gezondheid
zijn hele verdere leven in de greep houden.
HERSTEL VAN DE ACTIVITEITEN

Na de oorlog wordt de Cadillac onder de kolen vandaan
gehaald. De orthopedisch chirurg van Nes, die overigens in
de oorlog zijn zoon Jan Jules als gevolg van tyfus tijdens
zijn verblijf in een barakkenkamp voor Russische en Poolse
krijgsgevangenen in Oostenrijk verliest en zelf vele onderduikers in de Anna Kliniek heeft helpen verdwijnen, zet
zijn chirurgisch werk in de Anna Kliniek voort en trekt uit
alle windstreken tot ver buiten onze landgrenzen patiënten aan. Van Nieuwkoop heeft het er druk mee. Twee
nieuwe chauffeurs/begeleiders worden aangetrokken: de
heren Prins en van Delft (voornamen werden in die tijd
nog niet gebruikt!).
In 1950 koopt van Nieuwkoop nog eenmaal een nieuwe ziekenwagen. De oude Cadillac Series 353 wordt verkocht en
een opnieuw een Crèmekleurige Packard De Luxe Super
Eight komt ervoor in de plaats. Het kenteken van de
Cadillac gaat ook over op de Packard. De komst van deze
Packards, die bij vele ambulancediensten van gemeenten
en particulieren hebben dienst gedaan, is mogelijk
gemaakt door het Marshall-plan, het Amerikaanse fonds
voor de wederopbouw van Nederland. De verlengde chassis
komen naar Nederland en worden in Nederland door carrosseriebouwers van een koets voorzien. Met deze auto
heeft Aldert nog bijna tien jaar het ziekenvervoer rond
Oegstgeest uitgevoerd. Zijn gezondheid laat hem echter
steeds meer in de steek. Het valt hem zwaar. Zijn hoge
opvattingen over perfectie en zijn gevoel voor onrecht vragen letterlijk en figuurlijk teveel van zijn hart. Tussen 1955
en 1960 heeft hij - veel te vroeg - zijn taxibedrijf overgedaan aan de Firma Beuk in Noordwijk en het ziekenvervoer
aan zijn medewerkers Prins en van Delft. Hun auto's hebben lange tijd nog de vermelding 'Prins & van Delft voorheen van Nieuwkoop' gedragen. Cees Prins heeft tot aan de

Afb.1 0 De Buick Roadmaster ziekenwagen uit 1956 van
Ambulance Prins uit Oegstgeest.

De basis voor dit artikel is gelegd in een interview met
Marie-Thérèse Stierman-Rasser, de kleindochter van
Aldert van Nieuwkoop, die nu weer in de kosterswoning van Het Groene Kerkje woont, waar in de eerste
helft van de vorige eeuw haar grootvader koster was.
Zij heeft bovendien haar moeder Nel, de dochter van
Aldert van Nieuwkoop, naar diverse details kunnen
vragen.
De lezer wordt uitdrukkelijk uitgenodigd na lezing
van dit artikel te reageren naar de auteur, indien hij of
zij aanvullende informatie heeft over het ziekenvervoer door Aldert van Nieuwkoop, maar ook over de
periode ervoor en erna.
OVER DE AUTEUR

Dr KJJ. Waldeck ("Den Haag, 9 juli 1946) is opgeleid als
chirurg. Zijn hele leven heeft hij zich geïnteresseerd
voor de ambulancezorg. Met alle aspecten van deze
ambulancezorg heeft hij zich in de loop der jaren
beziggehouden. Al vroeg is hij ook onderzoek gaan
doen naar de geschiedenis van de ambulancezorg, in
Nederland in het bijzonder. Inmiddels heeft hij diverse
publicaties op dit gebied op zijn naam staan. Hij is al
jaren voorzitter van het Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum en beheerder van het Nederlands
Ambulance Archief.

Geschilderd in Oegstgeest
DOOR INEKE OELE-KAP

de bandenfabriek van de BATA. Dit zware werk heeft hij
vier jaar volgehouden, tot hij door een gelukkig toeval
werk kreeg bij Philips als voorcalculator. Hij had eindelijk
tijd om tekenlessen te nemen bij Jan Heesters in Schijndel.
Op het werk gebruikte hij de pauzes om buiten te schilderen en zijn talent bleef niet onopgemerkt. Frits Philips
stelde hem in staat het laatste jaar van de Koninklijke Academie in Den Haag te volgen. Inmiddels was Kees
getrouwd met Toos van 't Hof en heeft hij een gezin te
onderhouden. Dankzij de steun van Frits Philips is het toch
mogelijk zijn werk op te zeggen en zich verder in het schilderen te bekwamen. Door de week huurde hij een kamer
bij een banketbakker aan de Dennenweg in Den Haag, in
het weekend woonde hij bij zijn gezin in Brabant.
ACAD EM I E

Afb.l Zelfportret met wollen muts, 1988, olie op paneel, 50 x 40 cm.

In deze rubriek bespreken wij het werk van kunstschilders die
in Oegstgeest hebben gewoond of gewerkt. Deze keer

Op de academie kreeg Kees Bol les van Henk Meijer, die
toen hoofddocent was, Han van Dam en Paul Citroen. Van
Meijer heeft Bol vooral leren zien, een onontbeerlijke basis
om te kunnen schilderen. Bij Paul Citroen leerde hij de
wereld van kunst en cultuur kennen. Zij worden vrienden
voor het leven. Wanneer Kees Bol later in zijn l~ven geblokkeerd was, ging hij een paar dagen naar Paul Citroen in
Wassenaar en kwam hij weer helemaal los. Hij leerde ook
Sierk Schräder kennen, waardoor hij schilderles kon gaan
geven aan een klasje in Wassenaar, zodat hij zijn inkomsten kon aanvullen.
Na het jaar aan de Haagse Academie keerde Kees Bol terug
naar Eindhoven. Bij een slager in Eindhoven deelde hij een
atelier met Edy de Wilde, de directeur van het Van Abbe

besteden wij aandacht aan Kees Bol die in 1916 werd geboren
in Oegstgeest.
JEU G D

Kees Bol (afb. 1) groeide op in de De Kempenaerstraat, waar
zijn vader op nummer 97 een sigarenwinkel had. Hij herinnert zich nog hoe de straat nauwelijks meer dan een weggetje was, je aan de achterkant van het huis over de velden
uitkeek en het Leidse Hout nog niet bestond. Op de lagere
school noemde de meester hem al de kunstschilder, omdat
hij altijd zat te tekenen. Toch zou het nog geruime tijd
duren, voordat hij een echte kunstschilder werd.
BRABANT

Tijdens de economische crisis begin jaren dertig ging de
sigarenzaak failliet. Het gezin verhuisde in oktober 1934
naar Eindhoven, om daar een nieuwe start te maken. Kees,
zeventien jaar oud, bleef achter om in Rijnsburg in de tuinbouw werk te vinden. In februari 1935 voegde hij zich per
fiets bij zijn familie in Brabant. Zijn moeder was hier een
pension begonnen en zijn broer had werk gevonden bij
Philips. Kees, naar eigen zeggen een man van twaalf
ambachten, dertien ongelukken, vond uiteindelijk werk in

Afb. 2 Kees Bol, geportretteerd door Peter Nagelkerke, 2007,
brons, Tongelre (foto K. Pesch, Eindhoven).

. Afb. 3 Zomer aan de Maas bij Veen, 1973, olie op paneel, 60 x 80 cm, Kunstkabinet Het Blaauw Laaken, Heusden.

Museum, Hij gaf 's avonds tekenlessen in een lokaal dat hij
huurde van het lyceum. In 1951 werd hij aangesteld als
docent vrij schilderen aan de Academie voor Industriële
vormgeving in Eindhoven en in 1963 werd hij bovendien
benoemd tot docent aan de Koninklijke Academie in Den
Haag. In 1955 kreeg Kees een éénmanstentoonstelling in
het Van Ab1;>emuseum en twee jaar later werd een tentoonstelling aan hem gewijd in De Lakenhal in Leiden. Daarna
werd het stil rond Kees Bol. Omdat hij niet naar de heersende mode werkte raakte hij in een isolement. Pas in de
jaren zeventig kwam zijn werk weer in de belangstelling te
staan. In 1982 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau, omdat hij met zijn schilderijen de mensen in hun hart heeft geraakt.
Eerder dit jaar is een plantsoen in zijn voormalige woonplaats Tongelre naar hem vernoemd en is er een bronzen kop, gemaakt
door oud leerling Peter Nagelkerke, onthuld
(afb. 2).
COLORIST

In zijn academietijd genoot Kees Bol in het
bijzonder van de wekelijkse terugreis van
Den Haag naar Brabant. Hij pauzeerde dan
meestal bij Zaltbommel, waar hij een prachtig plekje aan de Waal wist om te schilderen.
Het rivierlandschap had zijn hart gestolen
en zal zijn leven lang een grote bron van
inspiratie blijven (afb. 3). Kees Bol werkt
direct in olieverf op het doek of paneel. Met
een veldezeltje trekt hij er in alle seizoenen
op uit. Eenm~al op de plek aangekomen
waar geschilderd gaat worden, gaat hij niet

direct aan de slag. Eerst moet hij rustig om zich heen
kijken, de concentratie vraagt veel tijd, soms meer dan het
schilderen zelf.
Behalve het Nederlandse (rivier)landschap schildert Kees
Bol het ruige landschap van de Lozère in Frankrijk. Hier
kwam hij terecht door een uitwisseling via een kunstenaarsvereniging. In ruil voor één schilderij kreeg hij een
maand kost en inwoning in een hotel aldaar. Met de hotelier en diens familie sloot Kees Bol vriendschap en hij
keerde vele malen terug naar deze streek. Later is hij in de
gelegenheid een oude pastorie in de omgeving te kopen.

Afb. 5 Knoflook met Oegstgeester Courant, 1988, olie op paneel, 53 x 70 cm.
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Het prachtige veld met klaprozen kon hij schilderen door
een tip van een boer uit de buurt (afb. 4).
Kleur is voor hem belangrijker dan vorm. Tekenen in zwart
wit heeft hij wel veel gedaan, maar voornamelijk in de
familiekring, op vakantie, zoals een ander foto's maakt. Hij
tekende bij voorkeur met een vulpen, omdat die zo lekker
over het papier gleed. Het tekenen was vrijwel nooit een
registratie voor een schilderij. Hij maakt geen tekeningen
vooraf. De tekeningen zijn op zichzelf staand, als een notitie van iets datje op dat moment ziet.
Naast landschappen, mag Kees Bol ook graag stillevens en
portretten schilderen. In de stillevens kan hij zijn gevoel
voor kleur goed kwijt. Alledaagse onderwerpen uit de
eigen omgeving: rozen uit de tuin, zijn dode kanarie,
appels , of een bosje knoflook (afb. 5). Portretten maakte hij
vooral van zijn vrouw Toos. Ook zijn kinderen en kleinkinderen heeft hij geschilderd. Met een krachtige penseelstreek staan ze fier op het paneel. De portretten zijn tegelijkertijd robuust en teder. In 1950 ontving hij de Thérèse
van Duyl-Schwartzeprijs voor portret.

EIGENHEID

Ofhet nou een landschap, portret of stilleven is, de hand
van Kees Bol is onmiskenbaar. De werkelijkheid wordt
geabstraheerd weergegeven. Hij zoekt het niet ver van
huis, het alledaagse is mooi genoeg. In zijn lange
schildersloopbaan is hij altijd zichzelf trouw gebleven:
'Wat ik belangrijk vind in m'n werk is dat het m'n eigen
schrift is, dat het niet nagedaan is van iemand anders.' •
Dit is ook de belangrijkste reden dat Kees Bol het laatste
jaar niet meer heeft geschilderd. Hij wil ook zichzelf niet
nadoen, niet vervallen in een maniertje.
NOTEN

*Kees Bol, Tekeningen en notities, september 1991.

BRONNEN

• Kees Bol , augustus 2007.
• Kees Bol, Tekeningen en notities , september 1991.
• Henriëtte Verburgh, Kees Bol, portretten van Toos, Stichting Kees Bol,
2001.
• Peter Bol (e.a.), Kees Bol, Stichting Kees Bol, 2005 .

Uit het archief gelicht
DOOR CARLA DE GLOPPER-ZUIJDERLAND

In de archiefbewaarplaats van de gemeente Oegstgeest prijkt
aan de muur een fraai tegeltableau, dat jaren lang in de hal
van het raadhuis aan het Wilhelminapark heeft gehangen.
Het toont het embleem van het Garderegiment Grenadiers,
met de toevoeging '3e Bataljon', het embleem van de 7
December-divisie, waartoe dit bataljon behoorde, en het
wapen van Oegstgeest, met daarboven de jaartallen 1946 en
1949 en het opschrift 'In oprecht medeleven hecht verbonden'. Welk verhaal hier achter steekt, wordt duidelijk aan de
hand van stukken uit het gemeentearchief. De Garde, het
orgaan van de koninklijke vereniging van grenadiers en
jagers, van januari-februari 1950 en een krantenknipsel van
29 december 1949 leverden beide een uitvoerig verslag,
waaruit de onderstaande compilatie is samengesteld:

Afb.1 Burgemeester J.e. Baumann inspecteert het 3e Bataljon
Grenadiers; 28 december 1949.

GEADOPTEERDE GRENADIERS DANKTEN OEGSTGEEST
200 GEREPATRIEERDE MILITAIREN BRACHTEN EEN
BEZOEK

Omstreeks half twee arriveerden op 28 december 1949 uit alle
hoeken van het land circa 200 Grenadiers, behorende tot het 3e
Bataljon, met nagenoeg alle hunne officieren en de Koninklijke
Militaire Kapel, met de drumband, onder leiding van directeur
kapitein Rocus van Yperen, in de gemeente Oegstgeest, welke dit
troepenonderdeel in 1946 heeft geadopteerd, teneinde aan de
burgerij hun dank over te brengen voor alles, wat deze gedurende
ruim drie jaren voor dit bataljon gedaan heeft. Deze militairen zijn
onlangs uit Indonesië teruggekeerd.
Zij werden ontvangen door het bestuur van de destijds gevormde
adoptie-commissie, de heren e. van der Horst en M. Elshof, in het
Patronaatsgebouw en rijkelijk voorzien van koffie en brood.
Al spoedig arriveerden ook de burgemeester, de heer J.e. Baumann
en de heer L. de Neef, wethouder, en verschillende officieren met hun
dames.
Nadat de eerste kennismaking had plaats gevonden en de inwendige
mens was versterkt, begaf het gezelschap zich naar een laan langs
het gemeentehuis. Het Bataljon zou aldaar worden opgesteld, terwijl
zij, die niet zouden meedefileren, van tevoren van de gelegenheid
gebruik maakten om het nieuwe gedeelte van het raadhuis te bezichtigen, waarbij vooral de mooie gebrandschilderde ramen, een
geschenk van de bevolking, een ieders bewondering droegen.
Inmiddels kwam het Bataljon met aan het hoofd de Kon. Mil. Kapel
na een mars door de parken aangemarcheerd. Na de opstelling van
de troepen heeft burgemeester Baumann de troep geïnspecteerd
(afb. 1).
In een korte rede heeft daarop de bataljonscommandant zijn
oprechte dank uitgesproken voor de steun en het betoonde medeleven
van de gemeente Oegstgeest tijdens de diensttijd van het 3e Bat.
Grenadiers in Indonesië. Als blijvende herinnering aan deze band
werd een tegeltableau aangeboden. In zijn tot de troep gerichte
toespraak zeide burgemeester Baumann o.m. dat bij het 3e Bat.
Grenadiers ook enige Oegstgeester jongemannen waren ingelijfd,
waarom destijds een adoptie-commissie werd gevormd door
ingezetenen, waardoor regelmatig contact werd onderhouden met
hen die van 1946-1949 zo trouw hun plicht hebben vervuld voor het
vaderland. De aanbieding van dit fraaie tegeltableau getuigt van
grote erkentelijkheid en daarom wilde spreker namens het
gemeentebestuur dit geschenk gaarne aanvaarden (afb. 2).
Direct daarop heeft de troep voor de autoriteiten gedefileerd, waarna
de Kon. Mil. Kapel zich in het park opstelde en nog enige tijd
opgewekte muziek ten gehore bracht.
Zeer voldaan keerden de gasten wederom terug naar het Patronaatsgebouw, waar allen werden getrakteerd op koffie, thee met koekjes
en volop sigaren en sigaretten.
Enkele citaten uit de Oegstgeester Cour,ant van 1947, waarin
regelmatig stukjes over het Bataljon verschenen, maken het
beeld compleet:

10 januari 1947, uit het verslag van de heenreis :
We hebben uit volle zee nog een radiogroet gezonden naar
Nederland, speciaal bestemd voor de inwoners van Oegstgeest.
31 januari 1947:
Oegstgeest heeft zich niet onbetuigd gelaten toen er een beroep op
de bevolking werd gedaan de naar Indonesië vertrekkende jongens
een bibliotheek te verschaffen en later kerstpakketten te zenden.
De Grenadiers hebben dit zeer gewaardeerd en als tegenprestatie
komen ze (4e Bataljon) nu een bonte avond geven in het Sint
Willebrordusgebouw.
27 juni 1947:
Maar wanneer de jongens vrijen tijd hebben, ontbreekt het hen
vaak aan de middelen, om deze niet in ledigheid door te brengen.
Daarom, Oegstgeestenaren, ligt hier voor ons weer een prachtigen
taak en dat is: Gezelschapsspelen sturen naar onze jongens in
Indië.
4 juli 1947:
Zij die nog woordenboeken bezitten, mogen ook die aan de Padvinderij meegeven, daar de Grenadiers in Indië, in verband met
cursussen die gegeven worden, ook hier groot gebrek aan hebben.
Hebt u geen spel of woordenboek, geef dan een geldelijke bijdrage,
dan zullen wij wel spelen kopen.
10 oktober 1947:
Evenals vorig jaar zal de adoptie-commissie Oegstgeest-III Bat.
Grenadiers ook dit jaar weer een kerstpakketten-actie houden.
De commissie meent te mogen verwachten dat een aanbeveling niet
meer nodig zal zijn. Immers iedere Oegstgeestenaar weet waar een
Grenadier in Indië behoefte aan heeft, n.l. contact met Holland,
wat wil zeggen, contact met Oegstgeest.

Af b . 2 De bataljonscommandant overhandigt het tegeltableau
aan de burgemeester van Oegstgeest. Op de achtergrond zien we de
toenmalige jelgersmakliniek, het huidige gemeentehuis.
28 december 1949.

