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De ligging van de oude waterburcht ’de 

Oudenhof’ wordt gemarkeerd door het 8 

meter hoge beeld ’de Verhalenverteller’, van 

het kunstenaarsduo Bas Lugthart en Marée 

Blok.

Linksonder:

De gevelsteen ’de Hazenhof’ aan de Hofdijck.

Van de redactie
Van een betrokken lid, die in Oegstgeest geboren (1947) en getogen is, ont-

ving de redactie een enthousiaste bijdrage over haar herinneringen aan ons 

dorp onder de titel ’Heimwee’, waarvoor wij haar dank zeggen. Leest u maar 

blz. 23.

Aan het thema van de Monumentendag 2008 ’Sporen....’ wordt kort aandacht 

besteed aan de hand van zes minder bekende geveltekens in ons dorp.

K a a r t  1   Gedeelte van kadastrale minuutkaart 1818 Oegstgeest Sectie C kaart 2,

met daarin aangegeven het buiten Duinzigt zoals gekocht door C.H.Wolff in 1828

De “Chemin de la Haye à Haarlem” is de Rhijngeesterstraatweg

De “de Laage Voort”, de huidige Wyttenbachweg en Terweeweg.

Goed te herkennen is de vijver (c77) in het Bos van Wijckerslooth en het huis (76, nu 

Klein Curium).Verder de vorm van het Bos van Wijckerslooth gevormd aan de Oostkant 

door de huidige Louise de Colignylaan en aan de Zuidkant door de huidige Oranjelaan.

Het Zuidelijk deel van het Bos van Wijckerslooth was indertijd nog weiland (perceel 78)
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Het spoor van Casparus Henricus Wolff 
in Oegstgeest, van 1828 tot 1996
Mijn betbetovergrootvader Casparus Henricus Wolff heeft van 1828 tot 1851 in Oegstgeest gewoond en als plattelandsheel-
meester gewerkt. Hij heeft in het dorp, eigenlijk meer in de archieven, een spoor achter gelaten, dat ik in dit artikel wil beschrij-
ven. 
In 1774 wordt Casparus Henricus Wolff geboren in Gesmold bij Osnabruck. Op 17 jarige leeftijd wordt hij in Amsterdam inge-
schreven in het Knechtboek van het Chirurgijngilde als leerling-knecht bij meester Joseph Ragge. Hij vestigt zich in Lisse als 
chirurgijn en in 1797 trouwt hij aldaar met Huberta Verdegaal, dochter van de zeer bemiddelde boer Jan Verdegaal. Het paar 
krijgt in Lisse veertien kinderen, waarvan acht dochters en drie zonen de volwassen leeftijd bereiken. 

door  Chr is  Wolff

Duinz icht

Het spoor in Oegstgeest begint op 15 november 1828. Op 

die dag (notaris Valk te Leiden), koopt Casparus Henricus 

Wolff, chirurgijn te Lisse voor 10.000 gulden het buiten 

Duinzigt van de erfgenamen van Cypriana Anna Marga-

retha van Royen, weduwe van den Heer Mr. Pieter van Lely-

veld Pietersz. De kadastrale kaart uit 1818 geeft ons inzicht 

hoe Duinzigt  er toen uitgezien heeft. (Kaart 1). Het totale 

oppervlakte is 6,81 ha. Merk op dat er behalve nr. 76 (nu 

“Klein Curium”), nog een huis stond nr.76a. 

De verhuizing van het gezin Wolff-Verdegaal naar Oegst-

geest moet ongeveer in augustus 1829 plaatsgevonden heb-

ben, want op 7 augustus trouwt dochter Wilhelmina nog 

in Lisse en op 29 augustus trouwt dochter Wijnanda in 

Oegstgeest.

Op 24 februari 1834 verkoopt C.H.Wolff Duinzigt aan Mon-

seigneur Van Wijkerslooth voor een bedrag van 14.000 gul-

den (notaris Cramerus te Lisse).

De  Gruner ie

Een maand later is hij weer bij de notaris, ditmaal om de 

Grunerie te kopen. Notaris Th. van Bergen te Leiden 

schrijft: 

Op 1 april 1834 verschijnen Jan Dobbe van Bergen, Metzelaar, 

wonende in numero 24a aan den Heeren of Straatweg onder Oegst-

geest,…, als verkoper en 

Casparus Hendricus Wolff, zonder beroep, wonende in nummer 24, 

mede aan de Heeren of Straatweg onder Oegstgeest, ……, als 

koper,……

Dan volgt een beschrijving van het gekochte groot 3,56 ha 

en de koopsom van 3600 gulden.

Opnieuw laat de kadastrale kaart van 1818 ons zien hoe 



4

het gekochte er dan uit ziet. (Kaart 2) De gekochte percelen 

van de Grunerie liggen netjes tussen de Rhijngeesterstraat-

weg en de Pastoorswetering ingeklemd. Merk op dat er een 

soort slotgracht rondom het huis ligt.

In 1835 maakt het kadaster een nieuwe hulpkaart en wor-

den de percelen hernummerd (Kaart 3). Het meest opval-

lende is dat de plaats van de brug is opgeschoven en dat er 

een gebouw verdwenen is en er een ander bijgekomen is. 

In 1845 wordt perceel 503, een weiland, door het kadaster 

gesplitst omdat er een koepel (=theehuis) is gebouwd in de 

NO hoek aan de Straatweg. Over een theehuis moet meer 

belasting betaald worden dan over een weiland.

In de erfenis van Huberta Verdegaal in 1849 komt de Gru-

nerie voor met de waarde geschat op 6000 gulden. 

Op 17 juli 1851 verkoopt C.H. Wolff de Grunerie aan Benja-

min du Moulin, koopman te Amsterdam voor 8500 gulden 

(notaris Wijnstroom te Leiden).

Het  Gez in 

Als het gezin in 1829 vanuit Lisse naar Duinzigt verhuist is 

vader 55 jaar, moeder 52 en zijn er al vier kinderen 

getrouwd en het huis uit. De andere zeven kinderen varië-

ren in leeftijd van 23 tot 8 jaar. In de jaren die volgen trou-

wen vier van de resterende dochters in Oegstgeest, behalve 

op het gemeentehuis ook in de r.-k.Willibrord kerk. Doch-

ter Dorothea, of Doortje zoals haar vader haar in zijn testa-

ment noemt, blijft tot zijn dood bij hem en trouwt pas 

daarna in Leiden. 

Op 12 januari 1848 overlijdt Huberta Verdegaal op de Gru-

nerie, in de leeftijd van 70 jaar.

Een paar dagen tevoren heeft haar man voor 50 gulden een 

graf voor haar gekocht op het kerkhof bij de r.-k.Willibrord 

kerk, alwaar zij wordt begraven. 

De boedelbeschrijving die notaris C. Klaverwijden uit Zoe-

terwoude maakt voor het afhandelen van de erfenis geeft 

ons een interessante kijk in de bezittingen van het echt-

paar.  Het meest markante element hiervan is de boerderij 

die ligt tussen het dorp Lisse en de Keukenhof. De boerderij 

staat er nog steeds en ligt nu tussen de bollenvelden. In de 

gevelsteen staat de naam ‘De Wolff’. 

De  ch irurgi jn

In de officiële documenten vinden we diverse benamingen 

voor het beroep van mijn voorvader, zoals chirurgijn, ‘apo-

thecar’ en plattelandsheelmeester. Het is niet waarschijn-

lijk dat zijn beroep in de loop van de tijd is gewijzigd. Veel 

waarschijnlijker is dat door de veranderende wetgeving hij 

verplicht was om andere benamingen op te geven. Zijn 

opleiding kreeg hij immers nog in de gildentijd bij het Chi-

rurgijngilde te Amsterdam terwijl in de franse tijd de 

gezondheidszorg in nieuwe wetgeving gevat werd. 

In 1834 (60 jaar oud) geeft hij in diverse aktes al op “zonder 

beroep” te zijn, maar dat blijkt toch niet helemaal waar. In 

de archieven van de gemeente Oegstgeest wordt bewaard 

een briefwisseling beginnende in 1844 tussen de burge-

meester van Oegstgeest en de Commissie voor Geneeskun-

dig Toevoorsigt in Den Haag betreffende de plattelands-

heelmeester C.H.Wolff. Hij is dan al 70 jaar. De strekking 

van de correspondentie is dat de Commissie uit hoofde van 

haar taak de medische administratie van de ‘Apothecar’ 

moet inspecteren. Maar telkens als ze in Oegstgeest ver-

schijnt blijkt de betrokken apotheker afwezig te zijn. De 

Commissie beklaagt zich erover bij de Burgemeester dat 

dit niet meer toevallig kan zijn en dat het riekt naar opzet. 

De burgemeester schrijft terug: “dat het hem persoonlijk niet 

bekend is dat de betrokkene ook geneesmiddelen bereidt en levert. 

Daar hij de praktijk weinig uitoefent is het moeilijk om daarom-

trent iets met zekerheid te kunnen zeggen.”   Er is zelfs een brief 

bij waarbij gesproken wordt over het organiseren van een 

onaangekondigd bezoek. Deze episode eindigt in 1847 met 

K a a r t  2

K a a r t  3
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een brief van de 73 jarige aan de Burgemeester van Oegst-

geest waarin hij toezegt zijn praktijk van plattelandsheel-

meester ‘finaal’ te beëindigen.

Naar  Le iden  en  terug  naar  Oegstgeest

Het is zeer waarschijnlijk dat Casparus Henricus Wolff 

meteen na de verkoop van De Grunerie in 1851 samen met 

zijn dochter Doortje naar Leiden verhuist. In 1853 koopt 

hij in Leiden een huis op de Breestraat, (op de plaats van) 

het huidige nr 53. In dat huis overlijdt hij op 8 augustus 

1856, 81 jaar oud. Volgens zijn laatste wil wordt hij begra-

ven in zijn eigen graf in Oegstgeest en “dat evenals bij het 

overlijden mijner vrouw de plechtige lijkdienst aldaar zal plaats 

hebben door de weleerwaarde heer Arnoldus Cornelis Quant, deken 

en pastoor te Leiden”. Pastoor Quant is van 1840 tot 1846 pas-

toor geweest van de r.-k.Willibrord kerk in Oegstgeest. De 

pastoor wordt ook benoemd tot “uitvoerder van mijn laatste 

wil en beredderaar van mijn boedel”. Blijkbaar hebben de beide 

heren in Oegstgeest en later in Leiden een zeer goede ver-

standhouding gehad.

Grafsteen

Het laatste spoor van het echtpaar Wolff-Verdegaal in 

Oegstgeest is van heel recente datum. Tot 1996 heeft er op 

het kerkhof van de r.-k Willibrordkerk een knekelhuisje 

gestaan. Maar omdat de jeugd af en toe met de knekels 

begon te spelen werd besloten om het knekelhuisje te slo-

pen. In het archief van de kerk zit een notitie die zegt, dat 

op 22 januari 1996 de beheerder van het kerkhof bij het 

slopen van het knekelhuisje een ontdekking heeft gedaan. 

Het knekelhuisje was afgedekt met een oude grafzerk van 

ongeveer 2,5 bij 1 m. Op de onderzijde van de deksteen, die 

helaas vernietigd is, bleek te staan

Hier rust het stoffelijk overschot van

HUBERTA VERDEGAAL

Overleden 12 januari 1848

In de ouderdom van ruim 70 jaren

Deszelfs echtgenoot van de heer

CASPARUS HENRICUS WOLFF

Overleden te Leyden den

8e augustus 1856

In den ouderdom van bijna 82 jaren

Ik woon nu aan de Rhijngeesterstraatweg tegenover het 

Bos van Wijckerslooth. Geheel toevallig ben ik in Oegst-

geest komen wonen. Het heeft bijna twintig jaar geduurd 

voordat ik de overdaad van bronnen in Oegstgeest, Leiden, 

den Haag en het Kadaster betreffende deze voorouders ont-

dekt heb. Er is heel veel materiaal beschikbaar. Rest mij 

nog te melden dat ik al een dertig jaar lang portretschilde-

rijen van Huberta Verdegaal en Casparus Henricus Wolff in 

mijn bezit heb (zie de afbeeldingen).

Tot slot: Als ik met mijn kleinkinderen in het bos aan de 

overkant van de straat aan het wandelen ben, dan wande-

len wij, dat zult u nu begrijpen, niet in het Bos van Wijc-

kerslooth maar in ‘het bos van Opa Caspar’.

 Bron

■  In het Gemeentearchief van Oegstgeest ligt een uitge-

breide versie van het bovenstaande met bronvermeldin-

gen. 

Wie weet waar en/of wanneer?
Door  Jan  Ruys  en

Carla  de  Glopper -Zu i jderland

In juli 1953 werd in het kleine plantsoen op de splitsing van 
Marelaan en Prins Bernhardlaan in Oegstgeest een stenen 
beeld onthuld, getiteld “De Haan”, van de beeldhouwer Jan 
Kalsbeek (geboren 16-08-1922 te Leiden).

Uit oude bronnen blijkt dat het beeld heel kort daarna 

(nog in 1953) door spelende kinderen is beklommen, waar-

bij een jongen met de kop van de haan in het gras 

belandde.

Wat er daarna met het beschadigde kunstwerk is gebeurd 

is tot nu toe onbekend. 

Wie kan ons over het beeld en/of over de beeldhouwer 

nadere informatie geven?

Reacties richten aan de redactie L.van Alkemade 1, 2341 

Oegstgeest of per e-mail: spieksma.ftm@wxs.nl 
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H.D. Terwee
1853 - 1895

J.M. de kempenaer
1895 - 1900

J.G.M. van Griethuysen
1900 - 1930

A.J. van gerrevink
1930 - 1942
1945 - 1946

Burgemeesters van Oegstgeest

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. C.T.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 wordt de langdurige ambtsperiode van burgemeester Van Griethuijsen beschreven, dertig jaar.

Burgemeester Van Griethuijsen 
(1900-1930)

door  Mari jke  Teppema

Onherroepelijk dringt zich de vergelijking op met burge-

meester Terwee . Beiden zaten jarenlang op de burgemees-

tersstoel van Oegstgeest. Naast hun burgemeesterschap 

vervulden ze ook de functie van secretaris met handge-

schreven notulen, waren ze ook burgemeester van Voor-

hout (van Griethuijsen tot 1920) en woonden ze vlakbij 

hun gemeentehuis. 

Maar met het voortgaan van de tijd doen zich wel degelijk 

verschillen voor en die zullen in de loop van dit artikel 

naar voren komen. Met name zal met de oprichting in 

1928 van de Oegstgeester Courant een nieuwe wind gaan 

waaien:voor het eerst komt er kritiek op het reilen en zei-

len van de Gemeente (Bestuur zowel als Raad, die in 1902 

wordt uitgebreid van 7 naar 11 leden). 

Maar als van Griethuijsen in 1900 burgemeester van Oegst-

geest wordt is het lang zover nog niet.

Dat hij in 1897 van burgemeester toch weer gemeentese-

cretaris werd -een ongebruikelijke stap- zal op uitnodiging 

van de Kempenaer zijn geweest, die hem tijdens de 

bestuursperiode in Voorschoten goed had leren kennen.

Volgens eigen zeggen was zijn sollicitatie ingegeven door 

de ligging van Oegstgeest en ook in verband met zijn kin-

deren. Daar had hij er een respectabel aantal van: 12 kinde-

ren, 2 zonen en 10 dochters. Om zijn omvangrijke familie A f b .  1   Portretfoto van J.G.M. van Griethuijsen.
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J.C. Baumann
1946 - 1949

H.L. du boeuff
1949 - 1968

Jhr. tj.a.j. van eysinga
1968 - 1979

Mr s.h. Scheenstra
1979 - 1998

een goed onderdak te geven liet hij in het Wilhelminapark 

een huis bouwen (nu nr 15, afb. 2) Na de voortijdige dood 

van de Kempenaer werd hij op 28 februari 1900 burgemees-

ter van Oegstgeest, dat toen 3109 inwoners had.

Op diezelfde dag, 28 februari werd  het nieuwe Gemeente-

huis in het Wilhelminapark geopend 

Het dorp zal grote ontwikkelingen tegemoet gaan op veler-

lei terrein in de komende 30 jaar.

Wegen,  vervoer

Auto, tram en fiets doen hun intrede. Grind-en basaltbe-

stellingen zijn aan de orde van de dag om wegen berijd-

baar te maken. Ze waren een zegen, die nieuwe vervoers-

middelen,  maar tegelijkertijd ook een groot gevaar, want 

ze gingen te hard (er vielen doden), mensen en dieren 

schrokken van het lawaai als de stoomfluit van de tram 

niet werd afgesloten. De motorrijtuigen verordening van 

28 april 1909 speelde daarop in: binnen de bebouwde kom 

mocht niet harder dan 15 km. per uur worden gereden.

Niet alleen boven de grond ook ondergronds was er veel 

activiteit. Aanleg van de riolering ging vooraf aan het leg-

gen van de rails voor de elektrische tram. Het ongelukkige 

was dat de Rijnsburgerweg naar Leiden in bezit was van de 

erven Beijer, die pas na 8 jaar onderhandelen een contract 

wilden sluiten met de gemeente in 1910. De tol aldaar 

werd door de provincie en de gemeente Leiden afgekocht 

en de weg kwam in eigendom en onderhoud van de 

gemeente.  

Eindelijk konden de rails voor de lijn Leiden-Katwijk 

gelegd worden.. Bij de plechtige opening op 17 oktober 

1911 werd hulde gebracht aan B&W voor de vele moeite bij 

het tot stand komen hiervan. Dat de burgemeester dwars 

had gelegen toen de rails door het door hemzelf bewoonde 

rustige Wilhelminapark dreigden te gaan, werd hem ken-

nelijk vergeven: een beetje eigenbelang mocht toch wel bij 

zoveel betrokkenheid!

Ook na het opheffen van de tol aan de Rijnsburgerweg was 

Oegstgeest nog niet bevrijd van obstakels: de tol aan het 

Haagsche Schouw werd pas in 1915 opgeheven . En dan 

nog was Oegstgeest geen heer en meester op eigen grond-

gebied: de Poelgeesterweg-Abtspoelweg en de Kwaaklaan, 

tot dan toe in bezit van Mej. Willink, werden tenslotte in 

1926 van haar overgenomen.  

Verl icht ing ,  waterle id ing  r ioler ing,  gas  en 

telefoon

Vanaf begin 1900 wordt de Oegstgeester grond als door 

woelratten doorploegd. Buizen en kabels worden gelegd. 

Buizen voor riolen, waterleiding en gas, kabels voor elektri-

citeit en telefoon. Dat nog niet iedere inwoner meteen van 

de duinwaterleiding kon profiteren was duidelijk, maar de 

burgemeester stelde in april 1905, dat, ook al konden niet 

alle ingezetenen er in delen, deze voorzieningen in het 

algemeen belang waren, en dat niet alleen de geïnteres-

seerden in de kosten zouden hoeven bij te dragen.

Het was de tijd van grote veranderingen op gebied van ver-

Afb. 2 Een eeuw oude prentbriefkaart met een aantal leden van de 

familie van Griethuijsen voor hun huis.
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lichting: van petroleum via gas naar elektriciteit. Mondjes-

maat werden de nieuwe lantaarns over de gemeente ver-

deeld, want zuinigheid was troef en op minder belangrijke 

plaatsen konden petroleumlampen nog best dienst doen.

In 1926 tenslotte kreeg het Oude Dorp (de kerkbuurt) als 

laatste elektriciteit.

 

Onderwi js  en  J eugdzorg  

Zorg voor het onderwijs is er genoeg: een commissie tot 

het tegengaan van schoolverzuim werd ingesteld in 1900, 

maar een modern verschijnsel als gymnastiekles was een 

stap te ver. Dit achtte men niet opportuun daar andere 

vakken belangrijker waren en “de kinderen in de regel ver 

van school woonden, dagelijks flinke wandelingen maak-

ten en dus genoeg lichaamsbeweging hadden”.

Gezondhe id ,  hyg iëne  en  welz i jn 

Nieuwe ideeën over hygiëne werden neergelegd in 1904 in 

een Bouw-en Woningverordening: zo moesten de wanden 

van de privaten binnen in het huis van steen zijn en open 

putten waren verboden. In bedsteden mochten geen krib-

ben aanwezig zijn. In 1922 verdwijnt de hondenkar en ver-

schijnt er een vrachtauto in de Oegstgeester straten om het 

vuilnis op te halen.

In 1925 vierde de Burgemeester zijn 25-jarig ambtsjubi-

leum. Hij werd alom geprezen o.a. voor zijn optreden tij-

dens de mobilisatie in 1914 toen de gemeente een krediet 

gaf voor de onkosten van de inkwartiering van soldaten en 

paarden. Voor de opvang van Belgische vluchtelingen was 

f. 1000.- beschikbaar gesteld. Kortom, hij had Oegstgeest 

goed door de oorlog heen geloodst. Hij kreeg een bronzen 

plaquette met zijn beeltenis; in 1929 zijn beeltenis in steen 

(afb.3).

Politiek was niets voor de burgemeester, prees de feestrede-

naar. Zijn functie vroeg natuurlijk ook om onpartijdigheid 

en dat was, zoals hij zelf zei, waar hij altijd naar gestreefd 

had.

Zelfs bij een felle discussie in de Raad in april 1920 over de 

invoering van het gebed voorafgaand aan de raadsvergade-

ringen neemt hij, hoewel President-Kerkvoogd van de 

Nederlands Hervormde gemeente geen positie in. Het gaat 

om de aanhef in het gebedsformulier.De een beschouwt 

het gebed op zich als te ‘heilig’, een ander vindt alleen het 

gebed met als aanhef ‘De Drieeënige God’ aanvaardbaar.

Weer  anderen kunnen alleen de woorden de ‘Almachtige 

God’ accepteren. Geen van beide goden kon het winnen en 

zo werd van het hele gebed afgezien.

                  

Bouwen  en  Wonen

De bouwlust was groot vanaf 1900. Natuurlijk, er was 

grond te over. Afgezien van de bouw van het Wilhelmin-

apark, een echt villapark op initiatief van particulieren, zal 

in de twintiger jaren  het huidige “oude Oegstgeest” ont-

staan, ook op particulier initiatief. De gewiekste wethou-

der Rübenkamp nam het initiatief de tuinbouwgronden 

die er in overvloed waren te exploiteren; en zo ontstonden 

in de twintiger jaren het  Prins Hendrik-, Juliana- en Oranje 

Park (afb. 4). 

Hoewel er veel grondgebied was afgeknabbeld door de 

annexatie van 1920 en dientengevolge ook een groot aan-

tal inwoners Leidenaar was geworden, was het aantal inwo-

ners toch door inbreiding gegroeid. Dit was in het alge-

meen een ander slag mensen dan de oude bevolking, mon-

diger misschien, met andere wensen en ideeën. Daar is in 

de in 1928 opgerichte Oegstgeester Courant  de weerslag 

van te vinden.Een abonnement kostte f’1,- per jaar, maar 

daarvoor kreeg je dan ook een uitgebreid buitenlands 

nieuwsoverzicht met commentaar en een nauwgezet ver-

slag van de raadsvergaderingen. Het is duidelijk dat er een 

nieuwe wind was gaan waaien en er kennelijk inwoners 

zijn (gekomen) die de gemeentepolitiek kritisch volgen. En 

zo is de krant het levende bewijs dat democratie zonder 

lokale krant niet goed kan functioneren. 

Het gaat natuurlijk vaak, lijkt het, om kleinigheden. 

Op 24 mei 1929 vraagt men  zich in de Raad af of het niet 

beter zou zijn om in het stratenplan der N.V. Prins Hendrik 

3 rijen tegels op de paden te leggen vanwege de modder.  

Tegenstanders meenden verontwaardigd dat het landelijk 

karakter van de gemeente dan verloren zou gaan. Anderen 

wilden tegels  over de volle breedte. Hoe dan ook, het 

kwam er op neer dat dit extra financiële offers zou vergen 

Afb. 3 Op het van Griethuijsenplein staat sinds 1929 deze in steen 

gehouwen beeltenis van Burgemeester van Griethuijsen.
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van de Heer Rübenkamp. De Raad 

besloot unaniem (op Rübenkamp na) 

om tegels op de volle breedte te eisen 

op kosten van de grondexploitant. Dit 

alles werd keurig in de krant beschre-

ven met de boodschap erbij dat de 

gang van zaken een goed voorbeeld 

was van hoe een gemeente ingepakt 

kan worden door bouw-exploitanten. 

Niets nieuws onder de zon dus. Hier 

stonden de persoonlijke belangen van 

wethouder Rübenkamp tegenover die 

van de gemeente, waar hij zelf wet-

houder van was.

Twee weken later berichtte de redactie 

vol leedvermaak dat de trottoirkwestie 

veel nieuwe abonnees had opgeleverd 

en de belangstelling voor het openbare 

leven kennelijk gegroeid was. 

In hetzelfde jaar 1929 was bij de gemeente een verzoek bin-

nengekomen om een voorschot voor het bouwen van 70 

arbeiderswoningen in Buitenlust. De krant signaleert:”Een 

bewonderenswaardig initiatief om de achterstand binnen 

onze gemeente met betrekking tot de woongelegenheid 

voor de minder met aardse goederen bedeelden in te 

halen.” Berustend: het zal wel even duren, want “in onze 

gemeente komt men nu eenmaal alles, wat niet uit de 

oude bevolking voortkomt met weinig gastvrijheid tege-

moet. Het “Wilhelminapark” ziet inderdaad kennelijk niet 

veel in de voorstellen van de Vereniging Gemeentebelang.  

Medewerking wordt geweigerd, sterker nog de bestrijding 

van de plannen culmineert in het antwoord van de burge-

meester, die botweg zegt “alle rekesten in de prullenmand te 

zullen deponeren”. De krant stelt het duidelijk: “hadden wij, 

toen het onze gemeente duidelijk werd wat eenmaal haar bestem-

ming zou zijn een vooruitziend bestuur gehad, dan zou alles zich 

anders hebben ontwikkeld”. Nu liep de gemeente steeds achter 

Afb. 4 Eveneens in 1929 is deze gedenksteen gemetseld op het brug-

getje naar de L. de Colignylaan. Opschrift luidt: “NV PRINS HEN-

DRIK stichtte in het jaar 1929 dit park onder directie van H.M. 

RÜBENKAMP”.

Jan Gijsbert Martinus van Griethuijsen
3 september 1856 geboren in Tull en ’t Waal. 
Vanwege het vroegtijdig overlijden van zijn moeder naar 
de kostschool van de Hernhutters in Zeist gestuurd en 
daarna naar de HBS in Utrecht. Hoewel opgeleid voor 
notaris zag hij toch meer in een ambtelijke functie.
1884 huwelijk met Willemine van Griethuysen, een verre 
nicht, die in 1913 zal overlijden 
Na de positie van gemeentesecretaris van Amerongen en 
later Voorschoten werd hij burgemeester  van Bleiswijk 
en Moerkapelle.
1897 gemeentesecretaris van Oegstgeest.
1900 burgemeester van Oegstgeest.
Uit de stamboom van de familie blijkt dat de schrijfwijze 
van hun naam zich nogal eens wijzigt. Door de geslach-
ten en families heen komen de schrijfwijzen met een ij of 
y, met een s of z allebei voor.

de feiten aan. De weinig doortastende Raad bleef ook niet 

buiten schot: “gebrek aan onderlinge waardering en een tekort 

aan saamhorigheidsgevoel. Zij missen de stuwende kracht van 

enige mensen uit het volle leven die door hun praktische levenser-

varing een meer  onbevangen blik op gemeentezaken zouden kun-

nen hebben.”

Of het nu de kritiek van de laatste tijd was of gewoon de 

vergevorderde leeftijd, de consternatie was groot toen van 

Griethuijsen zijn aanvraag voor eervol ontslag aankon-

digde.

Bij zijn afscheid waren er vele lovende woorden.

Wethouder Zandbergen: “U heeft met hart en ziel gewerkt 

en de Gemeenterekening is gestegen van f. 30.000 (in 1900) 

naar f. 274.000 (in 1930)”. Raadslid Bakker: “U was van 

Christelijk Historische achtergrond, hebt nooit populari-

teit gezocht en bent nooit partijdig geweest” waarvoor 

hulde (plus een zilveren sigarenkist).     

Zelfs de Oegstgeester Courant gaat zo ver de burgemeester 

te prijzen om het vele dat hij voor elkaar heeft gekregen.                   

In 1933 overlijdt van Griethuijsen.

                   

Ds. A.J. Ruys ( In Memoriam in het Leidsch Jaarboekje 1933-

34) is wel heel verdrietig :

‘Indien ooit iemands ontslapen groote ontroering heeft veroor-

zaakt, dan is dat wel het geval geweest met het sterven van de Heer 

J.G.M. van Griethuijsen’.

Bronnen

■ Canon van Oegstgeest, uitgave van de VOO, 2007.

■ Gemeentearchief Oegstgeest, Gemeenteraadsverslagen van de periode 

van Griethuijsen.

■ Website van de familie van Griethuij(y)s(z)en.
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door  Sylv ia  Braat

Op maandag 4 augustus 2008 ontving ik een e-mail van 

Kathinka Rebling dat haar vader Eberhard op 2 augustus in 

de leeftijd van 96 jaar was overleden (afb. 1). De meeste 

kranten hebben hier aandacht aan besteed. Maar wat wei-

nigen weten is dat Eberhard Rebling van juli 1944 tot mei 

1945 in de Emmalaan in Oegstgeest ondergedoken zat en 

dat wellicht het meest bijzondere moment in z’n leven 

zich juist hier heeft afgespeeld: het weerzien met zijn 

vrouw Lin na de bevrijding.

Als kind al had ik gehoord over huisconcerten tijdens de 

hongerwinter bij de Blomsma’s, want mijn moeder heeft 

daar vaak voorgedragen. Deze huisconcerten zijn ook 

genoemd in  ‘Oegstgeest in bange dagen’ door Riet van 

Dort en Bert Driessen (p. 191).

Naast muziek van grammofoonplaten werd er gemusiceerd 

door beroepsmusici en amateurs. O.a. door de  bekende 

hoboïst Haakon Stotijn en een zekere meneer Verhoeve, 

die bij de Blomsma’s ondergedoken was.

In 1999 is mijn moeder, G.W.J. Braat-Bertel, overleden en 

pas toen vonden wij haar dagboek uit de oorlogsjaren. Uit-

gebreid heeft ze daarin over die huisconcerten geschreven, 

over welke gedichten ze ging voordragen, haar speculaties 

over de mysterieuze pianist Verhoeve. Maar het meest ont-

roerend was haar verslag van een van de laatste concerten 

kort na de bevrijding.

De mysterieuze meneer Verhoeve had meteen na de bevrij-

ding zijn ware identiteit bekend gemaakt. Het bleek Eber-

hard Rebling, Duits pianist en musicoloog te zijn, die van-

wege het opkomend nazisme in 1936 naar Nederland 

gevlucht was. Hier had hij zijn vrouw Rebekka Brilleslijper 

leren kennen, een joodse danseres en zangeres van Jiddi-

sche liederen die onder de naam Lin Jaldati optrad. Hun 

dochtertje Kathinka werd in 1941 geboren. Op 10 juli 1944 

is het gezin in hun woning in Huizen, samen met twaalf 

onderduikers, verraden en gearresteerd. Rebling wist later 

te ontsnappen en vond via het kunstenaarsverzet een 

onderduikadres in Oegstgeest. Zijn vrouw Lin kwam via 

Westerbork en Auschwitz in Bergen Belsen, waar ze 

bevriend raakte met Margot en Anne Frank. Baby Kathinka 

was net op tijd ‘gekidnapt’ door een vrouw uit het verzet 

en kwam terecht bij een gezin in Hazerswoude.

Lang tevoren hadden Lin en Eberhard afgesproken dat 

mocht er ooit iets gebeuren, zij elkaar op een bepaald 

Eberhard Rebling (1911-2008)
Duits musicus, oud-verzetsman, ondergedoken in 

Oegstgeest van juli 1944 tot mei 1945.

adres in Amsterdam na de oorlog zouden treffen. En zo 

rijdt Rebling meteen na de bevrijding per fiets, zonder ban-

den natuurlijk, naar Amsterdam. Op het afgesproken adres 

laat hij een briefje achter, waarin hij laat weten dat hij in 

de Emmalaan in Oegstgeest verblijft. Maar het huisnum-

mer vergeet hij te vermelden.

Kort daarop is het voorlaatste huisconcert op Emmalaan 5 

(afb.2). Rebling had inmiddels al via het Rode Kruis verno-

men dat zijn vrouw Bergen Belsen had overleefd, vlektyfus 

had gehad en  herstellende was, maar ze hadden elkaar 

nog niet gezien of gesproken. Bij aankomst in Amsterdam 

vindt Lin het briefje en een bevriende arts biedt aan haar 

met de auto naar Oegstgeest te brengen. In de Emmalaan 

aangekomen, rijden ze heel langzaam langs alle huizen 

totdat Lin hobomuziek hoort en roept: “Hier is het”, en 

voor het huis van de Blomsma’s springt ze uit de auto. 

Mevrouw Kramer is dan net met het recitatief ‘Das Glück, 

es ist gekommen’ uit de Bruiloftscantate van Bach begon-

nen, als er tegen het venster gebonsd wordt. 

En ik citeer uit mijn moeders dagboek: …“Wij zagen een 

flits van een donkere jonge vrouw en … wip, daar vloog 

Rebling bliksemsnel van zijn pianokruk af, dwars door de 

anderen heen, naar buiten en in de armen van zijn vrouw 

die zojuist uit Duitsland gearriveerd was. Groot was de ont-

roering onder het publiek maar op verzoek van het her-

enigd echtpaar werd het concert voortgezet. Toen de 

Afb. 1  De 95-jarige Eberhard Rebling in zijn huis in Ziegenhals.
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joodse vrouw binnentrad stond iedereen op en applaudis-

seerde en toen de zangeres, mevrouw Kramer, het onder-

broken recitatief hervatte, barstte het applaus weer spon-

taan los en velen hadden tranen in de ogen”…

Bovenstaande gebeurtenis was bijna te mooi om waar 

gebeurd te zijn en bleef me bezighouden. Op internet vond 

ik informatie over de familie Rebling. Het bleek dat Eber-

hard Rebling in de voormalige DDR leefde, dat zijn vrouw 

Lin in 1988 overleden was en dat ze vanaf 1979 in tal van 

landen opgetreden waren met een Anne Frank programma 

van teksten en muziek, waaraan ook de dochters Kathinka 

en Jalda meewerkten. Op een foto van Lin Jaldati bij het 

artikel, herkende ik haar als de vrouw die ooit in een TV 

uitzending over haar herinneringen aan Anne en Margot 

Frank verteld had.

4 mei 2007. Toevallig viel ik, al zappend op de TV, in een 

uitzending van ‘Een vandaag’. Ik kon mijn ogen en oren 

niet geloven, want daar zat Eberhard Rebling, 95 jaar oud, 

vanuit z’n huis even buiten Berlijn, het verhaal te vertellen 

van zijn wonderbaarlijke ontsnapping na zijn arrestatie in 

1944, over zijn onderduiktijd in Oegstgeest en waarom ze 

in 1952 besloten hadden zich in de DDR te vestigen.

Op weg naar de dodenherdenking in het bos van Wijc-

kerslooth passeerde ik Emmalaan 5. Toen besloot ik con-

tact op te nemen met de redactie van Een Vandaag. Na 

enige tijd ontving ik een allerhartelijkste e-mail in het 

Nederlands van Kathinka Rebling. “Ja, vader herinnerde 

zich nog van alles uit zijn tijd in Oegstgeest en zou graag 

contact hebben”. Kathinka en ik hebben een tijdje met 

elkaar gemaild en in een van mijn e-mails had ik iets over 

‘Oegstgeest in bange dagen’ geschreven. Ze wilde dit boek 

dolgraag hebben en vroeg of ik het voor haar kon kopen. 

We besloten toen naar Berlijn te gaan en hen te verrassen 

met een van onze eigen exemplaren. 

En zo heb ik op 3 juli 2007 Eberhard Rebling ontmoet. Het 

zou een bijzondere dag worden. Wij hadden om een uur of 

12 afgesproken in Kathinka’s flat in het schilderachtige 

Nicolaiviertel vlakbij de Alexanderplatz. Vandaar reden we 

naar het dorpje Ziegenhals ten zuid oosten van Berlijn. 

Rebling woonde sinds de dood van Lin, alleen in de ruime 

villa aan de oever van een meer, waarin hij tot enkele jaren 

geleden nog elke dag zwom, zo vertelde hij. Vanwege Par-

kinson liep hij moeilijk en kon hij geen piano meer spelen, 

maar zijn geest was nog levendig en gezond. Hij had zich 

erg op ons bezoek verheugd en was zichtbaar geroerd toen 

we hem ‘Oegstgeest in bange dagen’ aanboden. Helemaal 

verguld was hij, toen hij ontdekte dat zijn eigen biografie 

‘Sag nie, Du gehst den letzten Weg’ er als bron in vermeld 

stond. 

Uren heeft hij zitten vertellen over zijn leven, zijn overtui-

ging, de vele vredesconferenties die hij met Lin bezocht 

had in de jaren vijftig en over zijn optredens met Lin en 

zijn dochters. Het was weliswaar duidelijk dat de familie 

Rebling, als kunstenaars en buitenlanders, een uitzonde-

ringspositie in de DDR innamen. Narren Freiheit, zo 

noemde Eberhard dit zelf. Het besluit om in 1952 naar de 

DDR te verhuizen was ingegeven door het feit dat hij als 

overtuigd communist, pacifist en medewerker van De 

Waarheid tijdens de Koude Oorlog steeds minder werk 

kreeg in Nederland. Ook in CPN kringen was men hem des-

tijds, ondanks zijn anti nazi verleden, toch als Duitser blij-

ven zien. Voor Lin, die immers enige jaren tevoren uit een 

Duits concentratiekamp was teruggekeerd, is dit de moei-

lijkste beslissing van haar leven geweest. Zij waren en ble-

ven een Hollands gezin, ook in de DDR, waar thuis Neder-

lands werd gesproken en de wand in de keuken met Delfts 

blauwe tegeltjes, dit nog eens extra benadrukte (afb.3).

Tegen half zeven namen we afscheid van een zichtbaar ver-

moeide Eberhard Rebling. 

Op 10 oktober 2007 heeft hij een onderscheiding van de 

Israelische ambassadeur namens  Yad Vashem mogen ont-

vangen. Op het eind van zijn leven erkenning voor het feit 

dat hij tientallen joden heeft laten onderduiken in zijn 

gehuurde villa ‘Het Hoge Nest’ in Huizen, waardoor vele 

joodse levens zijn gered.

Bronnen:

■ Dagboek van G.W.J. Braat-Bertel (privé bezit)

■ ‘Oegstgeest in bange dagen’, Bert Driessen en Riet van Dort, 1995

■ Internet: Rebling

■ Gesprekken met Kathinka Rebling-Greiner en Eberhard Rebling 2007

Dit artikel is een bewerking van een eerder verschenen 

artikel in de Oegstgeester Courant van 17 september 2007.

Afb. 3  De Delfts blauwe tegeltjes in zijn keuken.

Afb. 2  Het onderduikadres aan de Emmalaan.
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door  Freek  Lugt

In de vorige aflevering van dit tijdschrift bent u geïnfor-

meerd over de voorgeschiedenis van boerderij Melkersrust, 

die lag op de plaats waar nu de woningen liggen aan het 

nieuwe deel van de Poelgeesterweg, op de hoek met de 

Kwaaklaan. Over de jaren van 1936 tot 1955 aldaar zijn wij 

bijgepraat door boerenzoon Aad Treur, die er tot zijn acht-

tiende jaar heeft gewoond. Hier volgen nog enkele frag-

mentarische herinneringen, waarbij de oorlogsjaren een 

onuitwisbare indruk blijken te hebben gemaakt.

Ant je

Over overgrootmoeder Antje –zij staat in klederdracht op 

de foto in de vorige aflevering– gaat de anekdote dat zij 

eelt in haar ellebogen had. Het was haar taak de melk voor 

het maken van de kaas naar de melkkelder te brengen. Ze 

maakten Leidse kaas, en die was maar 40+. De melk moest 

daarom eerst worden gekoeld, in de kelder, en afgeroomd. 

Daarna ging die weer naar boven om tot kaas te worden 

verwerkt (afb.1). De deur van de melkkelder was niet breed 

genoeg om de zware melkemmers naast haar te houden en 

Antje kon ze ook niet voor zich tegen zich aan houden, 

aangezien ze dan niet zou kunnen traplopen. De emmers 

voor zich omhoog houden kon al helemaal niet. Het 

gewicht was immers enorm: twee zinken 20-literemmers 

wegen in totaal zo’n 40 à 50 kilo. Antje hing dus de 

emmers in haar ellebogen, kruiste de armen voor de borst 

en liep zo de trap af. En op. Hoeveel keren elke dag? Zo 

kreeg Antje eelt in haar ellebogen. 

De laatste boer op Melkersrust (deel 2)

Het  kwart je  van  S ikkens

Een markante herinnering uit de laatste oorlogsjaren 

wordt gevormd door al die extra mensen die iedere dag 

aan tafel zaten. Dat waren elke dag anderen, behalve een 

zekere ome Piet, die bij iedere maaltijd zijn servet 

omknoopte. Op een boerderij als Melkersrust was er 

immers altijd iets te eten, en aan melk was er natuurlijk 

helemaal nooit gebrek. Daarom kwamen de mensen uit 

het dorp melk bij hen halen, buiten het bonnenstelsel om. 

Zijn lidmaatschap van de NSB weerhield burgemeester Sik-

kens, de opvolger van de door de Duitsers ontslagen Van 

Gerrevink, er niet van met een pan in de rij te gaan staan 

voor een litertje melk. Menigeen legde een fooi neer, 

meestal een kwartje. Het kwartje van Sikkens liet Jan Treur 

dan liggen. ‘Maar,’ voegt Aad hier aan toe, ‘aan het eind 

van de dag was het wel weg.’

Onderduikers

Pas na de oorlog kreeg Aad te horen dat ze een onderdui-

ker hadden gehad. Piet Montagne heette hij, en Aad weet 

vandaag nog niet waar op de boerderij hij precies heeft 

gezeten. Volgens Piet zelf was het op een zolder, waar met 

schotten en strobalen een schuilplaats voor hem was 

gemaakt. In 1942 was hij in het kader van de Arbeitsein-

satz naar Berlijn gestuurd. Na een jaar mocht Piet met ver-

lof naar zijn ouders in Leiden, waar hij besloot niet meer 

terug te gaan. Hij dook onder bij Treur. Aad staat nog het 

verhaal bij dat Piet op een dag bijna werd gesnapt door de 

Feldgendarmerie. Piet aarzelde geen seconde, liet zijn 

klompen staan en rende op kousenvoeten naar het huis 

van Sira, een buurman aan de overkant van de Kwaaklaan. 

Daar werd hij verstopt achter een schot in een hoek van de 

slaapzolder. De Duitsers hebben daar, bij de buren en ach-

ter het huis nog wel gezocht maar niets gevonden. Piet 

durfde bijna geen adem te halen, hij kon hen via de kieren 

tussen de dakpannen horen. Uiteindelijk dropen de Duit-

sers af, en toen de kust weer veilig was kon Piet terug naar 

Melkersrust (afb.2). De kleine Aad had eerder al aangebo-

den de klompen van oom Piet te gaan halen, maar zijn 

moeder had hem op niet mis te verstane wijze duidelijk 

gemaakt dat dit geen goed idee was.

Ook van andere onderduikers kreeg Aad pas na de oorlog 

te horen. De hoofdrol speelt hier het echtpaar Den Hollan-

der, dat in de tuinmanswoning van Oud-Poelgeest woonde. 

Deze woning staat er nog. Tot 1898 fungeerde die als koets-

huis, wat aan het uiterlijk nog is te zien. Herman den Hol-

lander was een steile, rechtschapen man. Hij wist precies 

hoe het hoorde, en handelde daar ook zelf naar. In zijn 

omgeving werd hij ‘de baas’ genoemd. Aad bracht hen 

regelmatig zuivel en groenten uit de moestuin en derge-

lijke. Het viel hem volstrekt niet op dat het eigenlijk wel 

veel was dat hij naar deze twee mensen moest brengen.

Toen de Den Hollanders kort na het begin van de oorlog 

Afb. 1  Naast de boerderij staat het spoelhuis. Foto ongeveer 1946.
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werd gevraagd onderduikers op te nemen, aarzelden zij 

geen moment. Herman maakte een vernuftige schuilplaats 

in de kelder, waar onder het oog van de Duitse bezetter op 

Oud-Poelgeest de joodse broers Dagobert en Robert Levie 

tot het eind van de oorlog verbleven. ‘We deden niet meer 

dan onze Christenplicht,’ zou mevrouw later zeggen. De 

heer en mevrouw Den Hollander kregen na de oorlog een 

hoge Israëlische onderscheiding.

Theo  van  den  Oord

In 1945 gebeurde er iets vreselijks. Een jonge jongen, voor 

zover Aad weet 14 jaar, volgens zijn vervalste persoonsbe-

wijs 17 en in werkelijkheid 19 jaren oud, kwam uit de 

Kwaaklaan en werd door Duitsers achtervolgd en bescho-

ten. Hij vluchtte over het land van Treur langs de vijver bij 

de Laan van Alkemade, en werd dodelijk getroffen op de 

plaats waar nu een goal van hockeyveld 1 staat. Onderdui-

ker Piet Montagne, die zich vanwege de Duitsers in zijn 

schuilplaats had teruggetrokken, was min of meer getuige. 

De twee Duitsers hadden hun fiets bij Treur laten staan en 

Piet kon ze bespieden via het zolderluik. ‘Das war ein 

prima Schuss’ hoorde hij de een tegen de ander zeggen. De 

achtjarige Aad kreeg te horen dat er een jongen was dood-

geschoten en dat hij en zijn jongere zusjes en broertjes die 

middag niet van het erf mochten.

Theo van den Oord, zo heette de jongen, had alleen maar 

geprobeerd aan de Arbeidsdienst te ontsnappen. Misschien 

had hij ook een karweitje gedaan voor het Verzet, iets naar 

Warmond gebracht. We weten het niet precies. Omdat er in 

de Hongerwinter geen hout voor een kist meer te krijgen 

was, werd hij in een laken gewikkeld en zo begraven. Hij ligt 

er nog, op de begraafplaats achter de r.-k. Willibrordkerk.

Opruimen  Oud-Poelgeest

Uit de plastische beschrijvingen van Jan Wolkers weten wij 

hoe kasteel Oud-Poelgeest er aan het eind van de oorlog bij 

lag. Van binnen was het enorm versmeerd. Omdat de Cana-

dezen het in gebruik zouden nemen, moest het worden 

schoongemaakt. Aad hielp. Hij koos, onder supervisie van 

zijn vader, voor een praktische oplossing. Hij schepte de 

troep in een kruiwagen en kiepte alles door de zijdeur de 

vijver in.

Voetbal  op  Oud-Poelgeest

Na de oorlog staat Aad nog een gebeurtenis bij de Oranje-

rie van Oud-Poelgeest voor de geest (afb.3). Dit gebouw 

stond in de huidige situatie achter de achtertuinen van de 

Afb. 2  Tussen boerderij en spoelhuis. Foto in ongeveer 1946 geno-

men vanaf de achterkant. In de stoel links zit de kleine Aad Treur.
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huizen aan de Poelgeesterweg en was het enige dat scheef 

stond ten opzichte van de andere gebouwen. Dit, om zo 

optimaal mogelijk van de zon te kunnen profiteren. Ervoor 

lag een grasveld. Aad weet nog dat hier een voetbalwed-

strijd plaatsvond tussen volwassen mannen, waarvan er 

een af en toe op een trompet blies, blijkbaar de scheids-

rechter.

Wat Aad Treur zich hier herinnert, is een voetbalwedstrijd 

tussen bekende Nederlandse literatoren van het literaire 

tijdschrift Podium begin december 1951 georganiseerd 

door dichter/schrijver J.B. Charles, pseudoniem van Oegst-

geestenaar Willem Hendrik Nagel.  

Tot  slot

Tot zover de observaties van een boerenzoon. Aad Treur 

ging in 1955 mee naar Noordhorn, nam in 1973 het bedrijf 

van zijn vader over en ging in 1989 rentenieren in Roden. 

De gemeente Oegstgeest vestigde de gemeentewerf op het 

terrein van Melkersrust en het hoofd van de gemeentelijke 

plantsoenendienst, Theodorus van Werkhoven, kwam in 

de boerderij te wonen. In 1964 brandde deze af (afb.4). Voor 

Van Werkhoven werd een noodwoning gebouwd, een zoge-

heten Fort-bungalow, waarin hij tot 1974 woonde. In 1989 

Afb. 4  De laatste foto van Melkersrust.  De brand ontstond op ‘7 

juli 1964 te 0.30 uur.’ Vlak daarna is deze foto gemaakt.

verhuisde de gemeentewerf naar de Haarlemmerstraatweg 

en begin jaren ’90 werden de huidige woningen aan de ver-

legde Poelgeesterweg gebouwd.

Bronnen

■ Riet van Dort en Bert Driessen, Bange dagen in Oegstgeest, eigen uitgave, 

Oegstgeest 1994, 66.

■ Gesprekken met Aad Treur, september 2006 en januari/februari 2008, en 

met Piet Montagne en Gerard Sira, februari 2008.

■ Gemeentearchief Oegstgeest, Carla de Glopper.

■ Freek Lugt, Oorlogsgraven in Oegstgeest, Oorlogsgravencomité Oegst-

geest 2005, 15, 27.

Afb. 3  Begin december 1951. Op de achtergrond links de boerderij 

van de familie Treur en rechts de oranjerie van kasteel Oud Poel-

geest. Scheidsrechter W.F. Hermans (met trompet) en staande J.B. 

Charles (ps. van W.H. Nagel, tweede van links) en H. Mulisch 

(zevende van links) zijn duidelijk te herkennen.
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Uit het archief gelicht
Belgische vluchtelingen in Oegstgeest
door  Carla  de  Glopper -Zu i jderland

Op 11 november aanstaande is het 90 jaar geleden dat de Eer-

ste Wereldoorlog werd beëindigd.

Nederland bleef in de periode 1914-1918 weliswaar neutraal, 

maar de gevolgen van de oorlog waren ook hier merkbaar. In 

het gemeentearchief van Oegstgeest bevinden zich uit die 

periode ondermeer stukken over de distributie van voedings-

middelen en brandstof, over de mobilisatie van het leger en 

over de opvang van Belgische vluchtelingen.

Dat men vanaf oktober 1914 deze vluchtelingen hier zo goed 

mogelijk probeerde op te vangen, komt uit de destijds door 

burgemeester Van Griethuijsen gevoerde correspondentie 

duidelijk naar voren. Zo schrijft hij op 13 oktober 1914 aan 

zijn ambtsgenoot te Amsterdam het volgende:

“Bij deze verzoek ik U beleefd mij zoodra U hiertoe in de gelegenheid 

mocht zijn wel te willen meedeelen, of zich binnen de gemeente 

Amsterdam ook bevindt eene Eugène Verbist, volgens opgave oud 22 

jaren, laatst gewoond hebbende te Antwerpen. Zijn verloofde, 

genaamd Angeline Morren, houdt zich in deze gemeente op en deelde 

mij mede dat hij met de trein doorgegaan zou zijn naar Amsterdam. 

Zoodra U omtrent deze persoon iets met zekerheid bekend mocht zijn, 

verzoek ik U beleefd mij daarmede in kennis te willen stellen ten 

einde zijne verloofde te kunnen inlichten.”

Twee dagen later al kan de burgemeester aan Angeline laten 

weten dat Eugène gevonden is. Hij is ondergebracht in een 

loods aan de IJkade in Amsterdam.

Op 20 oktober 1914 stuurt de burgemeester een kaartregister 

betreffende de zich in deze gemeente bevindende Belgische vluchtelin-

gen naar het Centrale Commissie tot behartiging van de 

belangen van naar Nederland uitgeweken vluchtelingen te 

Den Haag.

In de daarop volgende week geeft hij aan dat er onder de 

vluchtelingen geen onderwijzers of onderwijzeressen, en geen 

gevaarlijke of ongunstige elementen zijn. Ook zijn er nog geen 

gevallen van besmettelijke ziekten geconstateerd. 

Op 3 en 9 november laat Van Griethuijsen aan de Commissa-

ris van de Koningin weten dat 

1.  de houding der bevolking in deze gemeente tegenover de vluchte-

lingen was medelijdend en tot helpen bereid;

2.  bijzondere maatregelen ten aanzien van de komst of aanwezig-

heid der vluchtelingen zijn niet noodig gebleken;

3.  in de laatste dagen der vorige maand zijn ruim 50 vluchtelingen 

teruggekeerd en waren op 1 november nog circa 100 in deze 

gemeente aanwezig.

4.  dat veel van de door de vluchtelingen in gebruik zijnde voorwer-

pen door de ingezetenen zijn bijeengebracht. Als ter beschikking 

der Regeering –bij eventueel vertrek der vluchtelingen- zullen 

gehouden worden de voor hen aangeschafte twee voederfornuizen 

en 18 stroozakken;

5.  dat binnen de grenzen dezer gemeente moeielijk gelegenheid te 

vinden is voor de inrichting van een kamp;

6.  dat de ruim 50 thans nog in deze gemeente zich bevindende arm-

lastige Belgische vluchtelingen zijn opgenomen in eene particu-

liere woning, waarvan de eigenaar zulks belangeloos toestond 

voor enkele dagen. Nu dit van dagen weken is geworden, is het te 

verwachten, zoo hij het gebruik nog verder mocht toelaten, dat hij 

eene schadeloosstelling zal vragen, daar verhuizing nu voor hem 

onmogelijk is. Spoedige overbrenging van dit 50-tal, dat allerlei 

bezwaren voor terugkeer opgeeft, naar groote gebouwen of kam-

pen elders, zal alzoo ook uit finantieel oogpunt zeer gewenst zijn.

Op 21 november zijn hier nog slechts zeventien armlastige 

Belgische vluchtelingen die van gemeentewege onderhouden 

moeten worden. Daarvan worden er op 11 december vijftien 

naar Doetinchem overgebracht. De twee anderen zullen 

evenals de veldkeukens naar het vluchtoord in Nunspeet 

gestuurd worden. Over de minder armlastige vluchtelingen 

meldt de burgemeester pas iets in januari 1915. Dan blijken 

er hier nog dertig te zijn. Gedurende de jaren 1915-1917 

schommelt hun aantal rond de twaalf, terwijl hun aantal 

eind 1918 terugloopt naar zeven. De laatsten, op een wees 

geworden meisje na, keren in januari 1919 terug naar België.
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door  Mari jke  B i j l

Op 1 november 1926 begon Simon Bijl zijn manufacturen-

handel in Oegstgeest. Hij vestigde zich destijds aan de Ter-

weeweg 36.

In 1929 verplaatste hij zijn handel naar het pand aan de De 

Kempenaerstraat 30 (afb.1). 

Zijn zoon, Lourens Bijl had in die jaren, samen met zijn 

vrouw Jannetje van der Aar, ook een manufacturenhandel, 

maar dan in het dorpje Maasland (vlakbij Maassluis).

Toen vader Simon Bijl aangaf te willen stoppen met zijn 

manufacturenhandel, besloten Lourens en Jannetje dat er 

voor hun opgroeiend gezin, bestaande uit de zonen Simon 

jr. (1926), Kees (1928) en dochter Willy (1931) betere toe-

komstmogelijkheden waren in Oegstgeest, dan in Maas-

land. Zij verhuisden in 1932 naar de De Kempenaerstraat 

en namen de manufacturenhandel aldaar over. Zij zetten 

het bedrijf voort onder de naam ‘L.J.Bijl’. Simon Bijl Sr ver-

huisde met zijn vrouw, Willemina van der Lelie, naar de 

Emmalaan, en later naar de Duivenvoordestraat.

Jannetje Bijl-van der Aar werd echt het boegbeeld van de 

winkel.

Veel oud Oegstgeestenaren weten nog precies hoe ze altijd 

in  haar winkel stond, achter de toonbank (afb. 2). Lourens 

Bijl werkte voornamelijk “achter de schermen” mee. Hij 

bezorgde goederen thuis bij de klanten, en hij verzorgde 

de administratie. 

Er was altijd personeel in dienst. Zelfs in de oorlogsjaren 

’40-’45  in de persoon van Alie Varkevisser. De winkel was 

toen op aangepaste tijden open en de handel ging op tex-

tielpunten. Die punten moesten natuurlijk geteld worden 

en ingeleverd. Simon Bijl jr. kan zich nog herinneren dat 

Kroniek van de Firma ‘Bijl Textiel’

hij op zijn verjaardag (31 januari) een dag van de MULO 

thuis mocht blijven, om deze punten te tellen.

Tijdens razzia’s hadden hij, en zijn broer Kees soms een bij-

zondere schuilplaats: de etalage van de winkel stond op 

pootjes, en de loze ruimte daaronder was groot genoeg om 

hen beiden te verbergen.

Door de jaren heen is het pand aan de De Kempenaerstraat 

ingrijpend verbouwd. Er was behoefte aan opslagruimte, 

dus de grote tuin achter het huis (waar Lourens Bijl ook 

duiven hield) werd grotendeels opgeofferd voor de aan-

bouw van 2 magazijnen en een garage.

Met een eigen winkel blijft er weinig tijd over voor de huis-

houding. Sari Voets kwam daarvoor in dienst bij de familie 

Bijl, en heeft nog tot ver na haar pensionering mee gehol-

pen wanneer er een verjaardag te vieren was. De kleinkin-

deren van Lourens en Jannetje noemden haar ‘Tante Sari’; 

ze werd dan ook echt een stukje van de familie.

Simon Bijl jr. had, voordat hij zijn vrouw leerde kennen, 

alle benodigde diploma’s gehaald om het bedrijf van zijn 

ouders over te nemen. Maar had altijd tegen zijn moeder 

gezegd: “Dat doe ik alleen maar wanneer ik een vrouw tref, 

die daarin mee wil werken”.Zijn moeder kon haar geluk 

niet op, toen hij Annie Overbeek uit Haarlem ontmoette, 

coupeuse van beroep, en zeker bereid om mee te werken, 

als de tijd daar was.

Simon jr. en Annie trouwden in 1955, en gingen in de 

Duinzichtstraat wonen. Daar werden hun 3 oudste doch-

ters geboren. In 1963 werd Simon jr. Bijl vennoot in het 

Afb. 1  Advertentie in  het Kerkblad van de Ned. Herv. Gemeente 

van 23 mei 1929.

Afb. 2   Echtpaar Bijl - van der Aar beiden achter de toonbank bij 

de heropening van de winkel in 1955.
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bedrijf van zijn ouders, en vanaf dat moment werd  ‘Bijl 

Textiel’ de bedrijfsnaam (afb. 3). 

Hij verhuisde met zijn gezin naar de De Kempenaerstraat. 

Lourens en Jannetje Bijl betrokken een huis aan de Kamp-

huizenlaan, waar ze jarenlang samen met veel plezier 

gewoond hebben.

Het uitzicht over de weilanden (nu sportvelden) was vooral 

aan Lourens erg besteed. Met een verrekijker in de hand 

genoot hij van de vogels die daar neerstreken. 

Lourens en Jannetje verrichtten nog lang werkzaamheden 

voor de winkel. Lourens wikkelde de nieuwe stoffen die 

binnenkwamen, en Jannetje maakte de stofknoopjes waar 

de klanten om vroegen.

Afb. 4  Met het burgemeesterspaar van Eysinga tussen hen in pose-

ren twee generaties Bijl in de winkel t.g.v. de vernieuwing van het 

interieur  ‘BIJL TEXTIEL’.

Afb. 3  De winkel in de jaren zestig 

Afb. 5  Opheffing van de zaak in het najaar van 2008. 

Bij Simon jr. en Annie Bijl was de rolverdeling eigenlijk 

hetzelfde als bij hun voorgangers; Annie werd het gezicht 

van de winkel, Simon werkte voornamelijk ‘achter’ de win-

kel. Eind jaren zestig werd het interieur van de winkel nog 

eens aangepast (afb.4). In 1966 breidde hun gezin zich uit 

met een vierde dochter.

En deze dochter, Marijke, trof u tot voor kort achter de 

toonbank van de winkel aan. Zij kwam in 1987 bij haar 

ouders in de winkel werken en nam in 1994 het bedrijf 

over. In 1988 verhuisden Simon en Annie naar de Anemo-

nenlaan, waar zij nu nog steeds wonen. Ook zij bleven, net 

als hun ouders, hand-en spandiensten verrichten voor de 

nieuwe generatie.

En nu, na bijna 82 jaar, is er een eind gekomen aan  het 

bedrijf ‘BIJL TEXTIEL’(afb.5), dat gedurende vier generaties 

hecht verbonden was met de familie Bijl.

Bronnen

■ Handelsregister van de Kamer van Koophandel

■ Kerkblad van de Nederlands Hervormde Gemeente

■ S.C. Bijl en J.A. Bijl - Overbeek
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Monumentendag 2008
Het thema luidt ‘sporen’. Enkele sporen uit vroegere tijden aan de gevels van huizen in ons dorp kunt u hieronder bewonderen.

M.C.W. van Gent, van Assendelftstraat Atie en Frits Hotz, Geversstraat

De Halte, Dorpsstraat

‘Actaea’, Terweeweg

‘Hazenhof’,  Hofdijck
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Toornveld anno 1771, Wijttenbachweg

‘Fonds Moederlijke Liefdadigheid’, 
anno 1905
door  Gerard  Schwencke

Het was één van de vele initiatieven van Vrouwe Gevers 

van Endegeest: de oprichting in 1862 van de Vereeniging 

“Moederlijke Liefdadigheid”, die op 21 juli 1865 de Konink-

lijke goedkeuring van haar statuten en daarmee rechtsper-

soonlijkheid ontving. Doel van de vereniging was, behoef-

tige protestantse kraamvrouwen in de gemeente te onder-

steunen door raad en bezoek, hun kosteloos ligging- en 

kledingstukken te verstrekken en zo mogelijk ook verster-

kende middelen en brandstoffen. De verwezenlijking van 

deze doelstelling zal ongetwijfeld in belangrijke mate 

mogelijk zijn gemaakt door financiële bijdragen van de 

beschermvrouwe, die door een legaat ten gunste van de 

vereniging garandeerde dat ook na haar overlijden in 1895 

de werkzaamheden konden worden voortgezet. 

Wie lid wilde worden van de vereniging verplichtte zich, 

‘tot wederopzeggens toe’, tot ‘een bijdrage naar verkie-

zing’, die op 1 mei en 1 november werd opgehaald. Het 

bestuur werd gevormd door vijf dames van goeden huize. 

(Dat laatste ontleen ik overigens niet aan de statuten of het 

huishoudelijk reglement, want daarin is slechts sprake van 

‘minstens vijf vrouwelijke leden’.) Het is op deze ‘dames 

bestuurderessen’, dat de plaatselijke verloskundige een 

beroep deed, vanuit haar bekommernis over de situatie 

van de armlastige kraamvrouwen die zij in haar praktijk 

ontmoette. Het is een brief die het waard is om aan de ver-

getelheid te worden ontrukt. Er wordt een stukje Oegst-

geester historie in blootgelegd waaraan we in het Oegst-

geest van onze dagen nauwelijks meer herinneringen 

bewaren en die ik daarom graag via het tijdschrift van de 

VOO onder de aandacht wil brengen. Ik vond deze brief in 

het archief van de ‘Moederlijke Liefdadigheid’, dat als 

‘gedeponeerd archief’ bewaard is gebleven in het archief 

van de Hervormde gemeente.

Zie verder op pagina 20.
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De brief luidt als volgt.

Aan
Dames bestuurderessen van ’t fonds

“Moederlijke Liefdadigheid”
Alhier

Naar ik hoop zal ’t de ondergeteekende niet euvel geduid worden met een verzoek tot Ued: te 
komen. Dat ’t mij zeer aangenaam is, bij mijne arme patienten hulp te zien verstrekt, behoef ik 
niet te verzekeren. Maar bij die hulp wordt m.i. éen ding over ’t hoofd gezien en ik geloof het 
voornaamste, ik bedoel n.l. de verpleging. Is die in den werkmans stand al treurig, bij die patien-
ten is ’t in treurig, voornamelijk op de Morsch. Over het geheel zijn daar de vrouwen niet van de 
zindelijkste, maar zooals een kraamvrouw wordt verpleegd is beneden alles. De patient heeft ge-
woonlijk geen voorraad van doeken, geen handdoeken, sommigen geen lakens. - Ik zorg natuur-
lijk dat zij na de bevalling schoon liggen, maar O, Dames, kom volgende dagen eens kijken. De 
zoogenaamde hulp, soms eene vrouw uit een groot gezin, komt even kijken, een doek geven, het 
kindje even helpen en verdwijnt dan weder. De jonge moeder, soms uiterst zwak, ligt daar dan 
omgeven van ander kroost, waarvan de één huilt, de ander zingt, kortom alles behalve rust ge-
nietende. Ik ben tenminste altijd zeer blij, wanneer er een dag of tien na de bevalling verloopen 
zijn en er geen verschijnselen van infectie zich voordoen of oververmoeienis der patiente.
Maar een geval, begin April bijgewoond, is verschrikkelijk. Vrouw Hanno Morsch 71, moeder 
van 10 kinderen, had geen baker (de eerste dagen alleen een heel oude vrouw) en zoowaar den 
derden dag zat genoemde patiente den geheelen dag op en huiswerk verrichtende. Dat ik haar 
het roekelooze van haar toestand onder ’t oog bracht, is te begrijpen, maar toen zij mij vroeg 
“wie er voor haar zou zorgen, als zij ’t zelf niet deed”, moest ik het antwoord schuldig blijven. 
Zij was voor mij een “pro-deo” patiente, dus middelen waren er in ’t geheel niet om baker of 
buurvrouw te bekostigen. Dit is maar een voorbeeld van de vele gevallen, Dames! en daarom 
durf ik met een verzoek voor den dag te komen.
Is ’t n.l. niet mogelijk, dat het bestuur eene vrouw betaalt, om in zulke huishoudingen een dag of 
tien baker te zijn? Wanneer ’t dan eene zindelijke vrouw is, die ik gaarne met de verpleging van 
vrouw en kind op de hoogte breng, geloof me, dat dan zoo’n verpleging eene ongekende weelde 
is voor de kraamvrouwen.
Voorts zou ik nog zoo gaarne de dames iets onder het oog willen brengen. Ik hoor zoo dikwijls 
klagen van patienten uit den kleinen burgerstand, dat zij niet in de termen vallen voor de uitdee-
ling van uw fonds omdat de man iets meer verdient dan het door u gestelde weekloon. En dat 
meerdere moet dikwijls verdeeld worden onder zooveel meer kinderen, meer levensbehoeften, 
meer huur en dan hebben die vrouwen, zoveel meer zorgen, zoodat zij na eene bevalling zelf 
veel te kort schieten. Versterkende middelen kunnen zij zich niet verschaffen, want daar is geen 
geld voor en o, die vrouwen hebben ’t soms zoo nodig.
Kan nu niet elke kraamvrouw, die ’t mij vraagt, iets van uwe milddadigheid genieten?
Ik zou ’t zoo gaarne willen! om menig huismoeder na haar bevalling weêr gezond en wel aan 
hare drukke bezigheden te zien.-

Hoogachtend,
Uw d.w.

N. van Meurs-Weersma
Verloskundige

Oegstgeest April 1905



21

Geschilderd in Oegstgeest
In deze aflevering besteden wij aandacht aan het leven en werk van de Oegstgeester kunstschilder Matthijs Hendrik (Theo) 
Schreuder.

Theo Schreuder werd geboren op 7 mei 1893 in Oegstgeest, in de buurt van de Maredijk, als vierde kind van Hendrik Matthijs 
Schreuder en Maria van Dijk. Ruim een jaar later vertrok het gezin naar Leiden, waar de kleine Theo de lagere school doorliep. 
Nadien ging hij in het boekbindersbedrijf van zijn vader werken. Hoewel hij al op jonge leeftijd begon te schilderen, duurde het 
tot 1940 voordat hij zich hier helemaal aan kon gaan wijden. Inmiddels was Schreuder getrouwd met Cornelia Maria van Heijnin-
gen en woonde hij weer in Oegstgeest, waar hij tot 1980 zou blijven. In het grote huis aan de De Kempenaerstraat 80 had hij 
zijn atelier en ontving hij vaak collega kunstschilders zoals W.J. Pasman, G. Bos, Alexander Rosemeier en Gerard de Wit. Het 
echtpaar Schreuder had geen kinderen en verhuurde kamers aan 
studenten. In de Tweede Wereldoorlog boden Theo en Corrie 
Schreuder tijdelijk onderdak aan Joodse kinderen, tot voor hen 
een permanent adres gevonden was. Hiervoor zijn zij in 1975 
door Yad Vashem onderscheiden als “Rechtvaardige onder de 
Volkeren”.

Ineke  Oele -  Kap

 

Landschappen  en  st i l levens

Zijn eerste lessen kreeg hij van Wim Wijnman. Aanvanke-

lijk werkte Schreuder in de trant van de Haagse School. Hij 

had een grote bewondering voor het werk van Floris Ver-

ster en Arend Jan van Driesten. 

Schreuder trok er graag op uit om in de natuur te schilde-

ren. Vaak schilderde hij direct op het doek, dat met punai-

ses op zijn ezel was bevestigd. In enkele van zijn schilde-

rijen zijn de gaatjes nog zichtbaar. Samen met Alexander 

Rosemeier schilderde hij in de omgeving van Oegstgeest en 

de Nieuwkoopse plassen. Op één van deze tochten is het 

schilderij van de Groene Kerk (afb. 1) ontstaan.

Theo Schreuder had een grote liefde voor het schilderen 

van stillevens, en dan speciaal voor vrolijke, kleurige 

bloemstillevens. Vooral in zijn latere leven, toen hij te 

stram was om de natuur in te trekken, beleefde hij veel 

plezier aan het schilderen van stillevens in zijn atelier aan 

de voorkant van het huis aan de De Kempenaerstraat. Vaak 

schikte zijn vrouw de bloemen die hij dan op het doek vast-

legde (afb. 2). Soms nam een collega schilder een stuk mee 

waar ze dan ieder voor zich mee aan het werk gingen.

Nadat hij in 1949 gedurende enige maanden lessen van Jan 

van Heel had gevolgd aan de Vrije Academie in Den Haag, 

neigde zijn schilderstijl steeds meer naar het expressio-

nisme. Theo Schreuder voelde zich aangetrokken tot het 

1. Groene Kerk met korenschoven, olie op doek, 40x50 cm., 

1937/1938, particuliere collectie.

2. Stilleven met hyacinten, olie op doek op paneel. 38x33 cm., ca. 

1935, particuliere collectie
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werk van de Rotterdamse expressionist Hendrik Chabot. 

Zijn werk werd donkerder, kreeg forsere contouren en 

zwaardere schaduwen. De kleuren zijn als kleine vlekken 

opgezet en lijken niet langer van zonlicht doorschenen. 

Besche iden

Theo Schreuder en zijn echtgenote leefden sober en terugge-

trokken. Mevrouw Schreuder stuurde bezoekers weg wan-

neer haar man aan het werk was en niet gestoord mocht 

worden. Van tijd tot tijd organiseerden zij verkoopexposities 

aan huis. Schreuder verkocht aan een kleine kring vaste 

klanten. Hij was zeer kritisch op zijn eigen werk. Vaak door-

stond een stuk de toets der kritiek niet en werd er weer 

overheen geschilderd. Ook zijn zuinigheid speelde hierbij 

een rol. Zo is veel van zijn werk verloren gegaan. Wanneer 

iemand belangstelling voor een van zijn schilderijen had 

kon Schreuder de klant gerust adviseren het niet te kopen. 

Was een schilderij daarentegen wel helemaal naar zijn zin, 

dan wilde hij er eigenlijk evenmin afstand van doen. De 

Schreuders leefden dan ook voornamelijk van de verhuur 

van kamers aan studenten. 

Schreuder was zeer bescheiden en wilde absoluut niet naar 

buiten treden met zijn werk. Slechts een enkele keer heeft 

hij zijn werk buiten de deur geëxposeerd. Hij was lid van 

Ars Aemula Naturae in Leiden en van de Nederlandse Kunst-

kring. Eénmaal, in 1944, heeft hij deelgenomen aan een 

groepstentoonstelling van deze Kunstkring in het Stedelijk 

4. Golgotha, aquarel, 38x28 cm., 1955, Geschonken door de weduwe 

Schreuder aan de Pauluskerk, nu in de Regenboogkerk, met dank 

aan de oplettende koster dhr. G. Verhaar.

Museum in Amsterdam. Schreuder was met zeven werken 

vertegenwoordigd. De prijzen die hij voor zijn schilderijen 

vroeg lagen tussen de 500 en 900 gulden. Tweemaal heeft 

hij geëxposeerd in het gemeentehuis in Oegstgeest. Eénmaal 

omstreeks 1948 en éénmaal in 1971. Naar aanleiding van de 

eerste tentoonstelling heeft de gemeente Oegstgeest het 

schilderij ‘Zonsondergang Oegstgeest’ aangekocht. Op dit 

doek zien wij het Oude Raadhuis aan de Wijttenbachweg 

met op de voorgrond een bloembollenveld (afb.3). 

Informat ie

Theo Schreuder overleed in 1980 op 87-jarige leeftijd in De 

Wilbert in Katwijk. Zijn weduwe bleef nog enige jaren wonen 

aan de De Kempenaerstraat. Zij schonk twee aquarellen van 

haar man aan de Pauluskerk te Oegstgeest. Bijbelse onderwer-

pen waren niet gebruikelijk voor Schreuder. De aquarellen 

‘Golgotha’ en ‘Opstanding’ dateren uit 1955 en getuigen van 

de invloed van het werk van Hendrik Chabot (afb.4).

Een veel gehoorde uitspraak van Theo Schreuder was “Ze 

schrijven maar over mij als ik dood ben.” Deze levensinstel-

ling en zijn zeer kritische houding ten opzichte van zijn 

eigen werk hebben dit onderzoek naar hem zeker niet een-

voudig gemaakt. Aanvullende informatie is dan ook zeer 

welkom bij de redactie. Mensen die in het bezit zijn van 

werk van Theo Schreuder kunnen zich eveneens melden. 

Een (zelf)portret van de schilder, dat wij gewoontegetrouw  

afbeelden bij artikelen in deze serie, ontbreekt deze keer 

omdat niet bekend is of er ooit een is gemaakt.

Bronnen:

■ Gemeente Archief Oegstgeest

■ Dhr. en Mevr. A. Bolk, Leiden

■ Dhr. J. Bos, Oegstgeest

■ Leidsch Dagblad 6 mei 1963

■ Nieuwe Leidsche Courant 31 maart 1950

■ Mevr. N. Beekman, Yad Vashem

3. Zonsondergang Oegstgeest, olie op doek, 49x59 cm., z.j., collectie 

Gemeente Oegstgeest.
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Door  Aemil i e  de  Jong

Onlangs zag ik in het blad van de vereniging oud Oegstgeest 
een foto van de Tol bij Poelmeer in de sneeuw. Een oude foto 
want er was nog geen bebouwing te zien op de achtergrond. 
Op dat moment kreeg ik heimwee. Heimwee naar het Oegst-
geest wat ik uit mijn jeugd ken, nu meer dan 50 jaar geleden.

Dat Oegstgeest bestaat niet meer, hoewel, op zo’n 50 licht-

jaren hiervandaan zijn deze beelden uit mijn jeugd er nog. 

Ze bewegen zich met de snelheid van het licht door het 

heelal van ons af en wanneer je 

sneller dan het licht zou kunnen reizen zou je terug in 

de tijd kunnen reizen.

Dan zie je de liefdeloze nieuwbouw netjes afgebroken wor-

den. Daar onderuit komt weer het ongerepte landschap 

met slootjes, greppels, bosjes, struiken en rustgevende 

vergezichten over een prachtig coulissen landschap. 

Je ziet het asfalt van wegen opgeruimd worden waarna 

het tracé zelfs geen lidteken in het landschap nalaat. Mijn 

dorp wordt weer mijn dorp waar de meeste mensen elkaar 

kennen. Waar  eeuwen oude huizen langs een stille land-

weg staan. Op die landweg is  een beetje verkeer maar zo 

weinig, dat kinderen er kunnen spelen. Die oude huizen 

krijgen hun verloren, weidse, uitzicht terug. Zo ver dat je 

het haantje van de toren van Warmond in de zon kunt 

zien schitteren en de trein naar Amsterdam soms wel en 

soms niet zichtbaar is door de bosjes waar hij doorheen 

rijdt.  Je zou je de geuren van weleer kunnen voorstellen. 

Koeien, paarden, kolenkachels, een vuurtje, de verse melk 

maar ook de net uitgereden gier of een vieze stinksloot.

De stad zou weer een stad zijn. Een intieme verzameling 

van oude, vaak verwaarloosde, gebouwen waar in ver-

schrikkelijke achterbuurten verslonsde kinderen op straat 

spelen. Waar in een smalle winkelstraat naast het verkeer 

de tram zich in twee richtingen een weg baant. Simpele 

HEIMWEE

winkels met gewone gebruiksvoorwerpen, nauwelijks luxe, 

gedreven door individuele winkeliers die er ieder een eigen 

stijl op nahouden. Als topper in zo’n winkelstraat een 

warenhuis, V&D of de HEMA en mooie modehuizen zoals 

Gerzon en Witteveen.

In de tuin van mijn ouderlijk huis voel ik het zand tussen 

mijn vingers door glijden. Ik kijk naar torretjes en regen-

wormen. Ik bouw er weer hutten, klim in bomen, tover 

samen met andere kinderen de schuur om tot rechtbank, 

gevangenis of paleis net zo als het ons uit komt. Ik zou met 

de buurkinderen weer alle spelletjes spelen die we kennen, 

hinkelen, standbal, knikkeren, verstoppertje, landjepik 

touwtje springen en nog veel meer. 

Bij een helder slootje zou ik naar het geheimzinnige land-

schap tussen de waterplanten kijken waar allerlei kleine 

beestjes rondzwemmen of ik zou met mijn schepnet stekel-

baarsjes proberen te vangen.

Heimwee naar de rust, de stilte, de vergezichten, mijn 

oude dorp. (Zoals hiernaast een foto genomen vanaf de 

Hofdijk in de richting van de molen.) Helaas is deze reis 

niet mogelijk. Ik ben veroordeeld tot het heden en elke 

keer wanneer ik zie dat er weer een uitzicht verloren is 

gegaan of een lelijke flat naast een eeuwenoud huis wordt 

gebouwd kan ik wel huilen van heimwee. De enige zeker-

heid die ik heb en die mij rust geeft is het feit, dat al die 

beelden ergens in het heelal nog aanwezig zijn op zo’n 50 

lichtjaren hiervandaan. Ik kan ze niet bereiken, ik moet op 

mijn herinneringen varen en die zijn er gelukkig nog maar 

soms zou ik zo graag even kijken al is het maar om mijn 

herinneringen even op te frissen.




