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Ruim 11 jaar lang is Marise Spieksma eindredacteur geweest van ons Verenigingsblad. Met de haar kenmerkende, niet-aflatende ijver en plichtsbetrachting
heeft zij in al die jaren 23 nummers uitgebracht, die iedere keer weer uitblonken in de verscheidenheid van de artikelen. Artikelen gewijd aan de brede en
vaak weer verrassende historie van Oegstgeest. Gewijd aan mensen die wij kennen en kenden, aan gebouwen en gebeurtenissen van vroeger, die betekenis
hebben voor vandaag. Hele series heeft Marise opgezet, om daarmee lijn te brengen in opeenvolgende gebeurtenissen en de trouwe lezer nieuwsgierig te
maken naar wat er dan wel in het volgende nummer in de serie zou staan.
Series die, in het geval van de straatnamen, heeft geleid tot een aparte, succesvolle uitgave van het Straatnamenboek.
Hoewel persoonlijk liefhebber van zwart-wit, is Marise enkele jaren geleden
gezwicht voor kleur in ons tijdschrift, dat er ineens weer heel anders en verfrissend uitziet. Gelukkig blijven sommige foto's in zwart-wit en wordt er geen photoshoppen toegepast.
Marise gebruikte de Afdeling Historie als toets voor de conceptinhoud van het
komende nummer en haalde bij deze groep actieve leden ook kopij voor het
tijdschrift. Maar ook uit alle mogelijke andere hoeken wist zij mensen te bewegen hun (toegezegde) bijdrage te leveren. Dat deed ze subtiel en .immer aanhoudend totdat de bijdrage binnen was. Zij heeft met de vele schrijvers er voor
gezorgd dat "Over Oegstgeest" een onderscheidend tijdschrift is geworden en
een kwaliteit heeft waar de Vereniging trots op is.
Nu gaat Marise "met pensioen". Om ongetwijfeld weer iets anders aan te pakken. En met haar gaat haar man Frits het ook wat kalmer aan doen. Frits zorgde
voor veel foto's en archiefmateriaal, waardoor het tijdschrift mooier en leesbaarder en ook een beetje van hem werd. Ook aan Frits veel dank voor alle
inspanningen en het daaruit voortkomende resultaat. Afscheid is altijd een
beetje weemoed. Gelukkig is het maar een deelafscheid , omdat Marise heef aangegeven haar activiteiten in voorlichtingsbijeenkomsten over de geschiedenis
van Oegstgeest voort te zetten, met Frits aan haar zijde. De Vereniging Oud
Oegstgeest is Marise Spieksma veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij
vele, vele jaren de inwoners van Oegstgeest en andere belangstellenden inzage
heeft gegeven in onze plaatselijke historie, tot verrijking van eenieder.

Mr. J.J.L. de Soeten (1994)
L. Driessen (1998)
Ir. P. Hellinga (2006)
OMSLAG

In september 2006 loopt uw redacteur met haar
jongste kleindochter langs de draaiende molen
in de Klaas Hennepoelpolder, ook wel genoemd
molen 't Poeltje of molen Elisabet (deze naam
staat op de gevelsteen). De Rietkraag in de wijk
Poelgeest is nog in aanbouw.
Linksonder:
Het trafohuisje tegenover Emmalaan 3 uit 1927.

Harry Vissers, voorzitter

Van de redactie
Voor u ligt weer een extra dikke aflevering van ons tijdschrift, van uw huidige
redacteur het laatste n ummer. Behalve de min of meer vaste rubrieken/series
vindt u diverse oorspronkelijke bijdragen. De in november 2007 verschenen
'Canon van Oegstgeest' blijkt zo'n succes, dat in januari jl. een derde druk is
veschenen.

Mscheid & een nieuw bewind
Na ruim elf jaar redacteurschap is het tijd om het redactie-stokje door te geven. Dit voor u liggende tijdschrift is het laatste
nummer wat ik als eindredacteur voor u als lezer heb gemaakt.
In januari 1998 werd ik gebeld door Pieter Hellinga, de vorige voorzitter van de VOO, of ik iets voelde voor het redacteurschap.
Ik kon toen niet bevroeden hoe dat zou uitpakken.
De afgelopen jaren heb ik genoten van de onschatbare bijdragen van vele auteurs zonder wie het tijdschrift niet kan bestaan.
Een aantal van hen -heel trouwen enthousiast voor hun 'eigen' rubriek- wil ik noemen zonder de anderen ook maar iets tekort
te willen doen.
De rubriek 'Uw straatnaam verklaard' van Gerard Schwencke (in 2003 is hieruit het Straatnamenboekje van Oegstgeest ontstaan). 'Uit het Archief gelicht' van CarIa de Glopper-Zuijderland, gemeentearchivaris van Oegstgeest en 'Geschilderd in Oegstgeest' van Ineke Oele-Kap, tevens oud bestuurslid van de VOO.
Voor de doorlopende rubrieken zoals 'De Groene Ring', 'Burgemeesters van Oegstgeest' en 'Verdwenen kleuterscholen' heb ik
steeds verschillende auteurs gevraagd.
Een van de redactionele hoogtepunten was het mederedigeren van de 'Canon van Oegstgeest'.
In minder dan een jaar tijd lag dit boekje in de winkel door fikse inspanningen en nauwe samenwerking van 13 schrijvers,
twee redacteuren en het bestuur van de VOO .
Dit alles heeft mij een schat van herinneringen opgeleverd aan inventieve, getalenteerde, en aardige mensen, die zich bijna
altijd hielden aan de deadline voor de inlevering van het manuscript,
waarvoor hulde aan eenieder.
Dit tijdsbestek van bijna twaalf jaar laat ook een enorme ontwikkeling zien in het technisch maken van het tijdschrift. Ik ben
begonnen met getypte vellen met aparte foto's bij de drukker in te leveren; gevolgd door de periode waarin teksten op zgn.
floppies en foto's apart werden ingeleverd en nu wordt er een schijf aangeleverd, waarop het geheel staat ingebrand, zowel
teksten als illustraties, waardoor we nu een tijdschrift bezitten in full colour.
Mijn eigen zorg betrof vooral de volgende twee zaken. Enerzijds het tijdschrift moest qua inhoud 'voor elk wat wils' bevatten
en anderzijds het zoeken van duidelijke, goede en zo mogelijk leuke illustraties voorzover niet door de auteur zelf geleverd .
Nu valt dat voor historische artikelen niet altijd mee. Foto's zijn op z'n vroegst uit eind 19de eeuw, tekeningen en schilderijen
zijn soms moeilijk te vinden.Vanaf jaren vijftig vorige eeuw is er een keur van afbeeldingen op foto's, dia's enz. en bijna alles is
te scannen en door te sturen per mail.
Wat afbeeldingen van het heden betreft ben ik veel dank verschuldigd aan mijn man, die altijd bereid was zowel voor het
straatnamenboekje als het tijdschrift als de canon gewapend met een camera op de fiets te stappen.
Het redacteurenpad loopt natuurlijk niet alleen maar over rozen, dat begrijpt u. Vooral in mijn beginperiode was het zoeken
van voldoende kopij en auteurs helemaal niet makkelijk. Soms moest ik schrijvers teleurstellen door inkorting of splitsing in
delen van hun artikel. Ik herinner me drie keer, dat ik een artikel geweigerd heb. Overlijden en/of ongelukken van mensen,
waarmee je nauw samen werkt, zijn soms moeilijk te bevatten.
Ik sluit afmet u allen hartelijk te danken voor uw aandacht, inbreng en positieve reacties Vooral dank zij u heb ik voor mezelf
een heel goed en voldaan gevoel over deze periode. Mijn opvolgster, Anke Casteel wens ik veel succes.

Marise Spieksma-Boezeman
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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. 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.
De ambtsperiode van Burgemeester A.J. van Gerrevink (1930-1942 ; 1945-1946) wordt beschreven in twee gedeelten. De oorlogsperiode verschijnt in het volgende tijdschrift

Burgellleester Van Gerrevinl{
(1930-1942; 1945)

Deel 1: Vóór de oorlog
DOOR F REE K LUGT

VOORAF

'Het heeft H.M. onze geëerbiedigde en geliefde Koningin
behaagd mij te benoemen tot burgemeester van de zeer
schoone gemeente Oegstgeest, gelegen in het hart van Holland, onder den rook van onze ldassieke academiestad, in
een landstreek die ongetwijfeld is en in steeds meerdere
mate belooft te worden, de belangrijkste van ons land.' Zo
kondigde de burgemeester van Oldemarkt zijn vertrek aan
naar zijn volgende standplaats. Energiek en daadkrachtig,
godsvruchtig en koningsgezind, toog hij naar het westen
des lands, waar hij met fanfares werd ontvangen (afb. 1).
Het was een ander mens dan de oude burgervader die vijftien jaar later met stille trom vertrok, ziek, eenzaam en
vooral heel erg moe.
BURGEMEESTER VAN OEGSTGEEST

Afb .

1

Portreifoto van J.G.M. van Griethuijsen.

De Commissaris van de Koningin had Van Gerrevink de
'wenk' gegeven zich wat meer met het openbare leven te
bemoeien dan zijn voorganger Van Griethuijsen had
gedaan. Dat deed hij.
Oegstgeest bleek meer dan 50 organisaties van allerlei aard
en soort te bevatten, die allemaal werden bestu urd door
mensen die wisten hoe dat moest en die daarnaast allerlei
comités ad hoc oprichtten, waarvan de burgemeester bij
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zijn entree in de gemeente al een voorproefje had gekregen. Naast de meeste nu nog bestaande clubs waren er bijvoorbeeld de christelijke zangverenigingen Debora en Halleluja en organisaties als de Burgerwacht, de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm en later de Vereeniging voor de
Luchtbescherming. Dat er zoveel verenigingen waren, was
ook een gevolg van de toen nog optimaal heersende maatschappelijke verzuiling, waardoor Oegstgeest bijvoorbeeld
twee geitenfokverenigingen telde. Alom tegenwoordig
waren de harmonie Triumph van de Willibrordparochie en
de Tramharmonie van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij . De burgemeester liet zich voor alle vergaderingen en evenementen van de 50 organisaties uitnodigingen, en sloeg alleen een bijeenkomst af als het de
derde van die avond zou worden. Hij maakte er een
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gewoonte van pas tijdens de loop van een vergadering te
verschijnen en kreeg dan veelal meteen het woord. Want
spreken moest hij, maar hij deed dat graag en goed, hoewel het vaak veel meer voorbereidingstijd vergde dan de
aanwezigen vermoedden. De organisaties waren zo enthousiast over de burgemeester, dat zij bij zijn 25-jarig ambtsju-

Afb. 1 Bij de installatie van Van Gerrevink als burgemeester van
Oegstgeest is de raadszaal aan het Wilhelminapark gevuld. Hijzelf
zit aan de tafel (derde van rechts). Staande voor de schoorsteen en
zittend daarvóór zijn familie. De heer met de baard is oud-burgemeester Van Griethuijsen (rechts vooraan), die nog een aantal
maanden zal aanblijven als gemeentesecretaris.

Afb. 2. Het echtpaar Van Gerrevink 25 jaar getrouwd. Op 16
november 1936 vieren de heer en mevrouw Van Gerrevink hun
zilveren huwelijksfeest.

bileum, waarvan hij toch maar een jaar ofvijfin Oegst·
geest had doorgebracht, spontaan een comité vormden om
dat jubileum groots en met de hele bevolking te vieren. In
1936 was het echtpaar Van Gerrevink 25 jaar getrouwd
(afb. 2).
MINDER MOOIE KANTEN

Er zaten echter ook minder mooie kanten aan het burgemeesterschap van Oegstgeest. De honorering bijvoorbeeld
was ver beneden de maat. Hij had een duur huis in het
Wilhelminapark, nummer 29, moest zich aanpassen aan
de Oegstgeester levensstandaard en had vier opgroeiende
kinderen. Naar zijn eigen schatting had hij voor dat alles
ongeveer 10 000 gulden per jaar nodig. Het burgemeesterssalaris bedroeg echter slechts 4000 gulden. Hij vulde dat
aan door het geven van lessen aan een opleiding voor
gemeenteambtenaren, waar hij ongeveer een halve werkweek aan besteedde. Zijn voorganger had veel meer verdiend , aangezien deze de functies van burgemeester en
gemeentesecretaris combineerde, en die twee salarissen
zonder meer bij elkaar werden opgeteld. Maar doordat de
gemeente sinds kort meer dan 5000 inwoners telde, was
dat niet meer toegestaan. Door de Raad werd wel moeite
gedaan om bij Gedeputeerde Staten te bewerkstelligen dat
het salaris van de burgemeester omhoog kon, maar dit was
tot mislukken gedoemd, zeker toen de salarissen van alle
gemeentefunctionarissen omlaag moesten in verband met
de economische crisis waarin ook Nederland toen was
beland.
Een ander probleem lag in het volstrekt door elkaar lopen
van privé- en publieke belangen bij de ontwikkeling van
onroerend goed, waarmee het dorp zo druk in de weer was .
De gemeentelijke regelgeving op dat gebied was ver beneden de maat en binnen alle categorieën gebruikers van het
gemeentehuis werd wel eens gespeculeerd met een stukje
grond. Van Gerrevink zag onmiddellijk dat dit onacceptabel was. Hij begon met een algehele herziening van de

bouwverordening. Dat was tegen het zere been van de vele
grote en kleine aannemers en projectontwikkelaars die het
dorp kende, waarvan wethouder Rübenkamp niet de minste was. Deze werd alom gewaardeerd voor zijn ontwikkeling van het Hendrik- en julianapark en de Oranjebuurt, en
het was duidelijk dat hij eerder belang had bij minder dan
bij meer regels . Maar de burgemeester zette door, en de
nieuwe verordening kwam er.
Minder succes had de burgemeester aanvankelijk met zijn
pogingen Rübenkamp ertoe te bewegen zijn persoonlijke
en publieke belangen beter te scheiden. Dit probleem loste
echter zichzelf op. Toen naar buiten kwam dat de wethouder grote bedragen aan provisie had aangenomen voor verkoop van grond aan de gemeente, de grond waarop zojuist
de Terweeschool was gebouwd en de boerderij van juffermans waardoor de flessenhals aan het eind van de Geversstraat kon worden weggenomen, nam deze ontslag. Het
hele verhaal werd door een commissie uit de Gemeenteraad in een rapport vastgelegd, dat onder grote publieke
belangstelling uitgebreid werd besproken in een gewone
en een bijzondere raadsvergadering en dat unaniem door
de Raad werd aangenomen. De ten onrechte ontvangen
provisie betaalde de ex-wethouder aan de gemeente door,
voor een deel in de vorm van obligaties ten laste van de
'Leidsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen.' Hierdoor werd de gemeente obligatiehouder van die
vennootschap, wat de burgemeester de gelegenheid gaf om
tijdens een obligatiehoudersvergadering in het Amsterdamse Krasnapolsky druk uit te oefenen op het bestuur
van deze ietwat louche vennootschap. De in die periode
tevens tegen Rübenkamp ingezette strafrechtelijke procedure werd overigens niet doorgezet.
Rlibenkamp had veel gemak gehad van de gemeentearchitect, die geen opleiding had genoten, geen tekeningen kon
maken, alles goed vond wat hem werd voorgelegd en nergens toezicht op hield. Toen de burgemeester dat in de
gaten kreeg en eens ging kijken bij een bouwproject waarvoor de bouw van tien woningen was goedgekeurd en hij
elf in aanbouw zijnde woningen telde, was de maat vol. De
'gemeentearchitect' werd vervangen, zoals dat bij een reorganisatie van de secretarie ook met anderen gebeurde.
ANDERE ACTIVITEITEN

De burgemeester was betrokken bij een veelheid van activiteiten in een Oegstgeest waarvan het bevolkingstal zo
ongeveer verdubbelde. Belangrijk waren de verbreding van
het noordelijke eind van de Geversstraat en het verleggen
van de tramlijn. Veel voldoening had hij van de uiteindelijke verwerving van landgoed Oud-Poelgeest, waarvoor hij
zich vanaf de eerste dag had ingezet. Van de vele andere
bezigheden van Van Gerrevink kan nog worden genoemd
het voorzitterschap in 1935 van een stembureau in het
Saargebied, waar bij referendum moest worden besloten of
het gebied zich bij Duitsland zou aansluiten.
Door de oorlogsomstandigheden werd Van Gerrevink
gedwongen om af te treden als burgemeester (afb. 3), waaraan in deel 2 van dit artikel aandacht zal worden besteed.

Afb. 3 Het gedwongen afscheid van burgemeester Van Gerrevink
in 1942. De wethouders T. van Egmond en N. Zandbergenflankeren het echtpaar.

BRONNEN

Annes Johannes van Gerrevink werd op 6 juli 1878 in
Deventer geboren in het gezin van een groothandelaar in
tropische producten. Hij werd na de middelbare school
beroepsmilitair en kreeg in Arnhem een officiersopleiding. Daarna volgde hij de opleiding voor de gemeenteadministratie aan de gemeentesecretarieën in Bathmen ,
Epe en Dalfsen, waar hij tot 1910 gemeentesecretaris
was. Hij was lid van de Christelijk Historische Unie en
sinds 1910 burgemeester van Oldemarkt, in de kop van
Overijssel. Van Gerrevink werd per 1 maart 1930
benoemd burgemeester van Oegstgeest. Hij was gehuwd
en had vier kinderen tot.

• Dagbladen uit de periode 1930-1946; inzake de LEMVOG-kwestie en de
affaire-Rübenkamp in het bijzonder Het Vaderland 3 juni 1932.; Nieuwe
Leidsche Courant 1. 3 en 14 juni 1932; Leidsche Courant 21 oktober 1932;
• Riet van Dort en Bert Driessen , Oegstgeest in bange dagen, Riet van Dort
en Bert Driessen, Oegstgeest 1994;
• Gemeentearchief Oegstgeest. waar mevrouw Carla de Glopper zeer
behulpzaam is geweest;
• Annes Johannes van Gerrevink, handgeschreven memoires, niet gepubli·
ceerd , waarvan de heer Han Noorlander zo vriendelijk was delen ter
inzage te geven ;
• Freek Lugt, Oorlogsgraven in Oegstgeest, Oorlogsgravencomité Oegstgeest 2005;
• Wilhelminapark en Omgeving 100 jaar, WP Boekcommissie, Oegstgeest
2006.

B~eldreportage

van een
eeuwenoud lcruispunt
DOOR MARISE SPIEKSMA - BoEZEMAN.

Op deze uitsnede van de kaart uit 1615 van Floris Balthasars
staat de voorloper van de huidige Leidse Buurt als Vyfhuysen
aangegeven. Een stukje grond, dat sinds die tijd steeds een
belangrijk kruispunt van wegen is gebleven. Naar Den Haag
of naar Leiden, naar zee of naar de bollenvelden, vanuit het
dorp Oegstgeest moest men dit kruispunt passeren.
In deze beeld reportage ziet u enkele foto's vanaf het begin
van de vorige eeuw van deze buurt tot en met de huidige
Willibrordrotonde. Een hele ontwikkeling.

Prentbriefkaart van het kruispunt Geversstraat (li) I Haagsche straatweg (re) . Rechts zien we een slagboom over de Haagsche straatweg. De stoomtram naar Katwijk reed vanuit de Geversstraat achter het wachthuisje (bestemd voor de baanwach ter) en de aanhangwagen vlak langs de boerderij van de familie ]uffermans in de richting van de Groene Steeg (na
1924 Rijnzich tweg genoemd). De slagboom werd neergelaten door de baanwachter om het verkeer uit de richting Haagsche straatweg tegen te hou den. Links van de slagboom zien we boerderij van de familie]uffermans.

Uilgava Joh . Sch oneveld.
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Groeten uit OEGSTGEEST. ·

Bijna dertig jaar later zien
we een veel ruimer kruispunt. De boerderij van
]uffermans staat er nog
wel. Deze zal in 1933 ter
verbreding van de weg
worden afgebroken. Het
wachthuisje en de baanwachter zijn verdwenen.
De nadering van de tram
wordt aangegeven door
een belsignaal (zie rechts
boven de weg)

Op deze prentbriefkaart is
te zien dat ook de Rijnzichtweg (tot 1924 Groenesteeg)
wordt verbreed en aangepast aan het verkeer van
tram en auto. Het driehoekige stukje grond is volgestouwd met bouwmaterialen.

\-,
Het verkeer op het kruispunt
wordt geregeld door een politieagent. Verschillende voertuigen
zoals fietsen en zelfs een sportauto zijn te zien. De tramrails
zijn nog niet verwijderd. Met
ingang van 8 oktober 1960 heeft
de bus het openbaar vervoer overgenomen.

Een prachtig overzicht van
het kruispunt. Let op
Huize Curium (tegenover
de r.-k. kerk), dat in 1978
zal worden afgebroken.
(Uiteindelijk heeft dit
geleid tot de oprichting
van de VOO). Eveneens is
de eerste uitvoering van
de gebouwen van het
Bejaardencentrum 'Rustenborch' en het Verpleeghuis 'Van Wijckerslooth'
duidelijk zichtbaar.

Overzicht vanuit de toren van de Willibrordkerk.
Druk verkeer van auto's, bestelauto's, vrachtauto's enz.
Appartementencomplex 'de Gevershof is in aanbouw
en het huidige gemeentehuis staat in de steigers.
[Montage van twee foto's)

2003

Een heuse rotonde heeft zijn intrede
gedaan op de kruising die in 2002 Willibrordrotonde wordt genoemd. Dit naar
aanleiding van het afscheid van pastoor
C. van Vliet, waarbij hij aan burgemeester
Timmers de suggestie meegaf om de
rotonde zo te noemen.

Vanuit de toren van de Willibrordkerk de hedendaagse
aanblik van de rotonde -sinds 2007 uitgebreid met een
bypass- met de vij f aan-en afvoerende wegen. Het hedendaagse, drukke verkeer van allerlei soorten voertuigen
passeert nog altijd de Leidse Buurt.

BRONNEN .

• Van Krieken, B. 1971: Oegstgeest in oude ansichten. Deel!.
• Driessen L.: De 'wandelende' Leidse Buu rt. VOOp Se jrg.no.2. sept. 1993.
• Oegstgeester Cou ra nt, 27 okt. 1999. Het Oegstgeest van toen .
• Archief VOO. Collectie oude prentbriefkaarten.
• Gemeen tearchief, luch tfoto jaren zeven tig. 20ste eeuw.

Het weidse uitzicht vanuit de torenspits van de Willibrordkerk over het zuidelijke deel van Oegstgeest op zaterdag 7 f ebruari 2009.

Honderd jaar
elelrtriciteit in Oegstgeest
Transformatorhuisjes in Oegstgeest
DOOR H E RM A N O O S T

Een eeuw geleden deed elektriciteit zijn intrede in Oegstgeest. De Stedelijke Lichtfabrieken (SLF) in Leiden begonnen in 1909 met de levering van stroom aan Wernink's
Betonfabriek aan de (Lage) Morschweg (toen grondgebied
van Oegstgeest). Deze fabriek kreeg een individuele aansluiting op het Leidse net.
In 1911 kreeg de SLF een algemene concessie voor het leveren van stroom in Oegstgeest aan particulieren en overheden. Hiervoor werd een eerste kabelnet aangelegd vanuit de
hoogspanningskabel van Leiden naar Noordwijk langs de
Haarlemmertrekvaart. Deze werd afgetakt ter hoogte van
de Kwaaklaan en vandaaruit werd een hoogspanningskabel
gelegd langs de Kwaaklaan, de Warmonderweg, de Hooge
Voortweg (nu De Kempenaerstraat), Geversstraat, Wilhelminapark en Haagsche Straatweg (nu Rhijngeesterstraatweg)
tot achter de kliniek Rhijngeest (nu Gemeentehuis).
Vandaar ging de kabel verder terug naar de Rhijngeesterstraatweg en via de Endegeestertraatweg naar het terrein

van Endegeest, om precies te zijn het toenmalige Idiotengesticht Voorgeest.
Vanuit Rhijngeest en Voorgeest gingen laagspanningskabels voor huishoudelijk gebruik naar de omgeving.
Het kabelnet voor Oegstgeest werd vanaf het begin ondergronds aangelegd , met als enige uitzondering in 1920 een
bovengronds laagspanningsnetje langs de De Kempenaerstraat vanaf nummer 11 tot de Warmonderweg en een
stukje langs de Warmonderweg naar het noorden. Dit
netje werd in 1930 vervangen door een grondkabel.
TRAN S FORMATORH U I SJ ES

De zichtbare bovengrondse elementen van het elektriciteitsnet waren de transformatorstations en de schakelkasten. Transformatorstations dienen voor de omzetting van
hoogspanning (voor transport) naar laagspanning (voor

Afb. 1 Het trafohuisje op het terrein van Endegeest uit 1911

gebruik) en zijn, met het oog op de hoogspanning, stevige
bouwsels van plaatstaal. metselwerk ofbeton met een
degelijke fundering en dak. Schakelkasten dienen voor het
koppelen en splitsen van kabels, zowel hoog- als laagspanning. Schakelkasten voor laagspanning zijn eenvoudige en
kleine kasten van metaal of ku nststof.
In de beginperiode had men voor de hoogspanningsstations de keuze tussen de zuil. een plaatstalen cilinder met
dak ofhet huisje van metselwerk met een pannendak. Voor
de dakbedekking kom t vanaf de jaren '30 ook beton in aanmerking. De zuil werd met name gebruikt in de steden,
omdat deze relatief weinig ruimte innam. Na de Tweede
Wereldoorlog begon men gebruik te maken van prefab
technieken met betonnen of stalen platen en geleidelijk
aan kregen die geheel de overhand. In de jaren '50 werd
nog een aantal h uisjes van metselwerk gerealiseerd, maar
daarna werd deze bouwwijze nog zelden gebruikt, alleen
nog maar uit esthetische overwegingen. Voorbeelden hiervan zijn de vervanging in 1970 van het transformators tation bij de ]elgersmakliniek, de verbouw van het huisje bij
de Kwaaklaan in 1977 en een aanbouw aan een woning in
de Salvialaan. En recent werd nog een huisje in metselwerk
geplaatst bij de Ommevoort, passend bij de nieuwbouw
aldaar.
Transformatorzuilen in Oegstgeest zijn gebruikt op een
beperkt aantal plekken. In 1911 werd een zuil geplaatst bij
Rhijngeest en later onder meer ook op de hoek Almondeweg-Dorpstraat en langs de Haarlemmertrekvaart bij het
Warmonderhek. Het zijn er nooit meer dan vier tegelijk
geweest en inmiddels zijn ze allemaal vervangen door een
transformatorhuisje of gewoon weggehaald.
Vanaf het begin werden betrekkelijk veel transformatorhuisjes gebouwd in Oegstgeest. De huisjes en de grond
waarop ze gebouwd werden, waren eigendom van de SLF,
dat wil zeggen de gemeente Leiden. In 1911 werden er
twee gebouwd: één op de hoek van de Haarlemmertrekvaart en de Kwaaklaan (voor de aftakking van het kabelnet
naar Oegstgeest) en één op het terrein van Endegeest afb. 1).
In 1940 waren er 19 huisjes en in 1975 waren het er 61.
Hieronder verdiepen we ons verder in de nog bestaande
huisjes van metselwerk. We lopen ze langs in volgorde van
ontstaan.
VOOROORLOGSE TRANSFORMATORHUISJES

Om te beginnen het oudste exemplaar, staande op het terrein van Endegeest, gebouwd in 1911 en zo te zien van buiten nog geheel onveranderd. Helaas zijn geen gegevens
over de bouw te vinden, anders dan het bou~aar, maar er
zijn ook geen aanwijzingen gevonden voor verbouwingen,
dus het lijkt waarschijnlijk dat Endegeest 1 (zoals het nu
wordt aangeduid) nog in zijn originele staat verkeert. Het
is het meest huiselijk ogende transformatorhuisje, mede
door de ramen en de hoge kap (afb.l).
Het andere huisje uit 1911, bij de hoek Haarlemmertrekvaart-Kwaaklaan, is in 1977 opnieuw opgebouwd. De bouwtekeningen uit 1911 laten een aardig gebouwtje zien met
diverse ramen en een plat dak met een lage ombouw, heel

Afb. 2 Het huidige trafohuisje aan de Kwaaklaan uit 1977.

wat aardiger dan de bakstenen doos met deur en ventilatieroosters die er nu staat (afb. 2).
In 1927 werd een nieuw huisje gebouwd op de zuidwesthoek Emmalaan-Terweeweg, achter de huizen op de Terweeweg. Het was en is een strak gebouwtje met als kenmerkende elementen een soort friesje van dwarsgemetselde stenen in de gevel en een dakconstructie met een
platte opbouw van betonelementen. We zien hier voor het
eerst de twee gevelstenen die door de SLF werden geplaatst
in hun bouwwerken vanaf deze periode: een steen met
opschrift 'SLF LEIDEN' en een met het Leidse wapen (zie li .
en re. van de titel en de voorkant van dit tijdschrift).
Met het oog op de stroomvoorziening van de aanwonenden
van de Rijnsburgerweg (westkant Oegstgeest) werd in 1930

Afb. 3 Het trafohuisje aan de Oude Rijnsburgerweg uit 1930.

dakplaat met een lage punt. Opvallend is dat het friesje in
het metselwerk op driekwart hoogte veel nadrukkelijker
aanwezig is , ook doordat het metselwerk erboven iets naar
buiten komt. De gevelstenen van SLF en Leiden ontbreken
ook hier niet.
Een paar jaar later werd in 1938 een huisje in gebruik
genomen aan de zuidkant van de Duinzichtstraat. Het vertoont de kenmerken van de huisjes achter de Rijnzichtweg
en Emmaplein: wanden van metselwerk, friesje op driekwart hoogte, betondak met lage punt en de gevelstenen
van de SLF en Leiden.
NA-OORLOGSE TRANSFORMATORHUISJES.

Afb. 4 De fundering van het trafohuisje aan het huidige
Emmaplein uit 1929/'30.

In 1953 verrees een nieuw huisje aan de Rijnzichtweg ter
hoogte van de Pastoorswetering (nu de Apollolaan) ten
behoeve van de R.K. Meisjesschool. Door de gemeente werd
gesteld dat het om een esthetisch verantwoord bouwsel

een huisje gebouwd op de zuidoosthoek RijnzichtwegRijnsburgerweg (nu Oude Rijnsburgerweg) Ook hier een
strak gebouw met het friesje en met een betonnen dak. dit
keer in een lage puntvorm. Te zien is dat deur- en raampartijen aangepast zijn, vereenvoudigd of dichtgemetseld (afb.
3). Een sprekend detail zijn de trapjes naar de deuren en de
gevelstenen van de SLF en Leiden.
In 1934 en 1935 verrezen twee huisjes (Regenboogkerk en
Hofdijck) die uitgebreid aan de orde zijn geweest in een
vorig nummer van dit tijdschrift (1ge jaargang, nummer 2,
september 2007, p. 8-9). Het zijn de enige voorbeelden van
huisjes in de stijl van het naastliggende gebouw.
In 1935 werd nog een huisje in gebruik genomen. Het
stond achter de huizen aan de oostzijde van wat toen het
eind van de Regentesselaan was en nu Emmaplein is (afb.
4). Dit huisje is weer geheel in de stijl van 1930: een strak
opgetrokken rechthoek van metselwerk met een betonnen

Afb. 5 Het trafohuisje aan de Rijnzichtwegfhoek Apollolaan.
Afb. 6 Detail in het metselwerk.

moest gaan gezien de ligging aan de Rijnzichtweg. Resultaat was een wat eleganter gebouwtje met een pannendak
en een fraai detail in het metselwerk nl. een trapsgewijze
overgang van de muur naar de zijkant van het dak(afb. 5
en 6). De gevelstenen van SLF en Leiden ontbraken in dit
geval, mogelijk vanwege complicaties rond het eigendomsrecht. Zoals gezegd was het uitgangspunt dat de SLF eigenaar werd van huisje en grond. Aangezien voor dit huisje
de ruimte in de berm van de weg niet volstond , moest het
geplaatst worden op grond die eigendom was van het r.-k.
kerkbestuur. De gemeente Oegstgeest was van mening dat
het kerkbestuur deze grond om niet moest afstaan aan
Leiden als eigenaar van de SLF. Het kerkbestuur kon zich

Afb. 7 Het begin van de afbraak in november 2005 van het trafohuisje op het voonnalige MEOB terrein gunt ons een blik in het
inwendige van zo'n elektriciteitshuisje.

daar niet zonder meer in vinden en de zaak liep tot 1969,
toen partijen het uiteindelijk eens werden over de overdracht voor een symbolisch bedrag. Op de valreep dreigde
nog een nieuwe complicatie. De vertegenwoordigers van
het kerkbestuur werden bij het tekenen van de overdrachtsakte ten gemeentehuize van Leiden geconfronteerd
met de verbijsterende mededeling dat de kosten van overdracht voor hun rekening zouden zijn. Het kerkbestuur
nam daar natuurlijk geen genoegen mee en de overdracht
werd uitgesteld tot de gemeente Leiden uiteindelijk de
overdrachtskosten voor zijn rekening nam.
Het ontwerp voor het huisje aan de Rijnzichtweg werd ook
benut voor dat aan het westeind van de Karel Doormanlaan in 1954. Opvallend is dat hier de gevelstenen van SLF
en Leiden wel aanwezig zijn.
Het volgende nog bestaande huisje werd gebouwd in 1955
in het nieuwbouwproject tussen Wijttenbachweg en
Korenbloemlaan. Hier werd teruggegrepen op de stijl uit
de jaren '30: strak rechtopgaand metselwerk en een betonnen dak met lage punt. Verschillen zijn dat het friesje ontbreekt en dat het metselwerk bovengronds begint op een
doorgetrokken betonfundering. Verder is het wat langwerpiger in verband met het feit dat er ook een gasregulateurstation in gehuisvest was. De gevelstenen van SLF en
Leiden zijn ook hier weer aanwezig.
Bij wijze van uitzondering besteden we ook aandacht een
huisje dat niet meer bestaat. In 1940 was op het latere
MEOB-terrein links van de toenmalige Rijksstraatweg (nu
tussen A44 en Haarlemmerstraatweg) aan de rand van de

Elsgeesterpolder een transforma torsta tion
geplaatst ten behoeve van een aantal militaire gebouwen (afb. 7). Dit werd in 1957 uitgebreid in de stijl van de huisjes aan de Rijnzichtweg uit 1953 en de Karel Doormanlaan
uit 1954. De gevelstenen van SLF en Leiden
ontbraken hier weer, mogelijk omdat het
huisje en de grond rijkseigendom waren.
Zoals hierboven al vermeld werd in 1970 de
transformatorzuil bij de ]elgersmakliniek
(voorheen kliniek Rhijngeest en thans
gemeentehuis) vervangen door een huisje
aan de noordoostkant. Kennelijk prevaleerden hier ook esthetische overwegingen. want
er werd een eenvoudig maar prettig uitziend
huisje van metselwerk met een pannendak
neergezet. Kenmerkend is de brede dakoverhang.
In 1978 werd een eenvoudig huisje van metselwerk met een plat dak neergezet in de
zuidwesthoek Kennedylaan-Salvialaan. Het
huisje sluit vrijwel naadloos aan bij de uitbouw van het hoekhuis op de Salvialaan. Dezelfde baksteen
is gebruikt, maar het huisje is iets hoger en er zit een (dilatatie)voeg tussen het huisje en de uitbouw van de woning.
Laatste aanwinst is dan het al genoemde huisje aan de
Ommevoort. verschenen in het kader van de nieuwbouw
aldaar en aansluitend bij de architectuur daarvan (afb. 8).
BRONNEN .

• Notulen r.-k. kerkbestuur Willibrordpa rochie dd . maart en juli 1969
• Gemeen tea rchief Oegstgees t
• Archiefva n de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit, Regionaal
ArchiefLeiden

Afb. 8 Het jongste trafohuisje aan de Ommevoort.

In heel wat dorpen en steden in Nederland hebben oude gebouwen een nieuwe bestemming gekregen en veelal ook een nieuwe
functie. Zo ook in Oegstgeest. Mits verantwoord uitgevoerd doet hergebruik van een oud complex of een afzonderlijk gebouw
traditie en vernieuwing samengaan en tevens wordt verlies van cultureel of industrieel erfgoed hiermee voorkomen.
Als eerste voorbeeld hiervan in Oegstgeest is gekozen voor de garage van Kamsteeg aan de Geversstraat.

Kalllsteeg's autolllobielbedrijf aan de
Geversstraat: beeldbepalend
DOOR JETTEKE BOlTEN-REMPT

Op 3 december 1925 sturen Huub Rooyakkers enJan Kamsteeg hun bouwaanvraag naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest. Zij verzoeken het College beleefd vergunning voor het bouwen van
een autogarage c.a. [cum annexis (Lat. met bijbehoren)] met
twee bovenwoningen op een terrein aan de Geversstraat
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alhier (sectie E nr. 2413) volgens bijgaand tekening in
tweevoud . Het briefpapier is opvallend en toont een plaatje
van een gezelschap in een Studebaker met, naar het zich
laat aanzien, de Parijse Notre Dame op de achtergrond (afb.
1).Omstreeks 1920 was Jan Ka.msteeg naar Parijs gegaan
met Aldert van Nieuwkoop, ondernemer van de gemotoriseerde ziekvervoer in Oegstgeest in de Deutzstraat. Wellicht ligt daar de bron voor dit bijzondere briefhoofd.
De bouwaanvraag wordt op 4 december 1925 ontvangen.
Op de achterzijde ervan staat het positieve concept
advies d.d. 7 december, terwijl het officiële besluit
volgt op 11/12 van datzelfde jaar. Binnen een week
antwoord ... those were the days . Volgens de verordening is er geen bezwaar tegen de verlening op voorwaarde dat het garagegedeelte wordt voorzien van
een brandvrij plafond en een waterdichte vloer. Ook
de aansluiting op de waterleiding, gasbuizen, elektriciteitskabels en het gemeenteriool mag niet geschieden zonder voorkennis en toestemming van de
gemeenteopzichter. De teerling is geworpen. De beide
ondernemers richten per 2 maart 1926 een 'vennootschap van koophandel' op voor de duur van 5 jaar,
waarin ieder onder andere 'zijn arbeid, kennis en vlijt'
inbrengt en met succes. De vergunning volgens de Hinderwet tot 'het oprichten van een autoreparatieinrichting en
het plaatsen van een benzinepompinstallatie met ondergronds
reservoir [van 400 liter] en twee bovengrondse aftapinrichtingen' volgens tekening van de Bataafse Import Mij. (v/h
N.V. "Acetylena") gevestigd Carel van Bylandtlaan 16,
Den Haag, wat nu de Shell is, volgt spoedig na de verklaring van de arbeidsinspectie d.d. 28 juni 1926 dat de
aanvraag 'zal voldoen aan de eischen krachtens art. 6 der
Veiligheidswet gesteld'.
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Afb. 1 Aanvraag bouwvergunning
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Afb. 2 Advertentie Garage Kamsteeg in Gids voor Oegstgeest

FIRMA ROOYAKKERS

& KAM STEEG

Op zaterdag 31 juli 1926 wordt het nieuwe gebouw van de
Firma Rooyakkers & Kamsteeg met een oppervlakte van 650
m2 en ruimte voor 35 wagens feestelijk geopend. Nog geen
drie jaar later, per brief van 27 april 1928 (bij de gemeente
ingekomen op dezelfde dag) verzoekt A.T. Kraan, architect
en woonachtig in de De Kempenaerstraat 68 (nu 88) namens
dezelfde heren Rooyakkers en Kamsteeg vergunning tot het
uitbreiden van de garage volgens bijgaande tekening. Het
garagegedeelte wordt daarmee twee maal zo groot. Weer
luidt het antwoord 'geen bezwaar'. Het gaat goed met de
automobielen, want in 1929 volgt de bouw van een kantoor
en magazijn in de garage. Deze aanvraag vergezeld door
blauwdrukken van bestaande en gewijzigde situatie wordt
gedaan door aannemer A.P. de Rooy en alleen namens en
voor de heer J. Kamsteeg. De Firma Rooyakkers & Kamsteeg
is per 1 september 1929 opgeheven en Jan Kamsteeg wordt

als enige eigenaar President-Directeur. In de Gids voor Oegstgeest, uitgave van de Vereeniging "Gemeentebelang Oegstgeest"
van ca 1930, biedt de trotse voorgevel van Garage Kamsteeg
stalling voor 70 auto's aan (afb. 2). Hetzelfde gidsje presenteert Oegstgeest op zijn best: 'Op alle gebied is ruime keuze. De
voornaamste winkelstraat is de Kempenaerstraat, die de verbinding
vormt tusschen den grooten straatweg en den Warmonderweg.
Verder vindt men verschillende winkels in de Geversstraat, de
Deutzstraat en het oude dorp.' En weer is van de Geversstraat
dat gedeelte geïllustreerd waar de monumentale gevel van
Garage Karnsteeg domineert.
BOUWGESCHIEDENIS

De bouwgeschiedenis van Garage Kamsteeg aan de Geversstraat begint dus in 1925. Het gaat van meet af aan - en
voor het eerst in de regio - om een gebouw specifiek ontworpen voor het tonen, verkopen en onderhouden van
automobielen, met twee bovenwoningen. De eerste functie
neemt in de tachtig jaar waarin de garage aan de Geversstraat gevestigd is, in omvang en aanzien explosief toe.
De 'toegevoegde waarde' van de bovenwoningen blijft een
constante. Deze combinatie van bedrijfsruimte met een
woonfunctie -die tot op heden een beproefd recept ismaakt het gebouw niet alleen commercieel extra rendabel.
De bewoning geeft het gebouwen in dit geval vooral de
gevel, ook buiten werktijd levendigheid.
Architect A.T. Kraan pakt creatief uit met het on twerp voor
de garage voor auto's, de heilige koe van de twintigste

Afb. 3 Kamsteeg Garage na 1948. In de verticale stroken in de

torens stond oorspronkelijk de belettering 'GARAGE'.

eeuw. Het gebouw opent op de Geversstraat en bestaat uit
een breed, horizontaal volume ingesloten tussen twee
platte torens (afb. 4). De voorgevel is -boven het trasraam in
rode baksteen- in gele steen liggend opgemetseld, door
smalle betonlagen doorsneden en beslaat de hele breedte
van de beschikbare kavel. Het middengedeelte bestaat uit
drie bouwlagen, geaccentueerd door horizontale betonnen
lijnen. De begane grond -de garage- is verticaal in drieën
geleed. In het midden is, tussen twee steunpunten, de inrit
naar de werkplaats, met aan weerszijden de etalages die
onder een hoek van 115 graden uit de gevel naar voren
komen. De relatief hoge ramen hiervan zijn horizontaal
geaccentueerd door twee rijen glas in loodramen aan de
bovenzijde.
De eerste verdieping - de bovenwoningen - is in vier geledingen verdeeld, elk met een vierdelige raampartij (openslaande deuren met aan weerszijden iets lagere vensters).
De betonnen laag waarop de verdieping rust, steekt hier
naar voren om enerzijds dienst te doen als balkon en tegelijkertijd de naar voren stekende etalages afte dekken.
Boven de woonlaag volgt het met rode dakpannen gedekte
zadeldak, dat is voorzien van ongeveer een meter hoge,
horizontale borstwering in rode, verticaal opgemetselde
baksteen. De borstwering fungeert als drager van de belettering 'AUTOMOBIEL en MOTORHANDEL' , later alleen nog
'KAMSTEEG'.
De platte, vierkante torens aan weerszijden zijn op hun
beurt afgedekt door eenzelfde overstekende, smalle betonnen laag. De donjonachtige, kubische volumes zijn symmetrisch en rijzen vrijwel recht omhoog. De linker toren is
identiek aan de rechter, maar ten opzichte van de rooilijn
10° naar linksachter gekanteld , de rechter toren staat
onder eenzelfde hoek naar rechtsvoor. Deze subtiele ver-

Afb. 5 Geversstraat richting Leiden, met tram, 1930
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Afb. 4 Bouwtekening 1972 bij aanvraag vergunning wijziging
voorgevel Geversstraat.

draaiing is wellicht het gevolg van de maten en richting
van de bouwkavel ten opzichte van de Geversstraat, maar
versterkt in ieder geval het monumentale effect. Vlak
onder de betonnen afdeklaag is aan de voorzijde een 'eentraps' versmalling gemaakt. Om de stoere volumes verder
naar boven toe lichter te laten lijken, zijn de vertikale openingen of accenten erin naar boven toe smaller op elkaar
'gestapeld'. Op de begane grond zijn de beide voordeuren,
met bovenlicht. Op de eerste verdieping komt de breedte
van de deuren in de muur terug, maar de ramen zelf, ook
met bovenlichten, zijn smaller om in het bovenste deel uit
te monden in een enigszins terug liggend reliëf, dat functioneert als bedding voor de belettering 'GARAGE', aan
weerszijden gelijk (zie afb. 2). In de verticaal oprijzende
torens komen de horizontale lijnen van de voorgevel terug,
boven de voordeuren in drievoud, boven het raam onderbroken en bovenop overstekend. Daarmee wordt eenheid
in de gevel verkregen.
Getuige zijn andere werken is Kraan eerder een traditionalist dan aanhanger van het Nieuwe Bouwen. Toch ontleent
hij voor een noviteit als een garage elementen aan de dan
actuele modernistische stijl. Hij vereenvoudigt de vorm tot
een samenspel van horizontale en verticale elementen en
volumes . De integrale verwerking van de horizontale en
verticale belettering past eveneens in dit concept.
VERBOUWINGEN EN AANPASSINGEN

De laatste verbouwing van de werk- en showruimten van
de garage aan de Geversstraat voordat Kamsteeg autobedrijf (dan VW en Audi dealer) in 1994 naar Voorschoten
verhuist, dateert van 1987. Dat is dan sinds de oprichting
in 1925 in 62 jaar de zestiende aanpassing aan de behoeften van het steeds groeiend bedrijft De alleenverkoop van
Volkswagen voor de regio vanaf 1948, met de Kever als
troef, is een meesterzet. Vijftien bouwvergunningen worden zonder veel bezwaar snel verleend. De enige uitzondering geldt de bouwvergunning d.d. 28 mei 1949 voor de
oprichting van een montagehal op het eigen binnenterrein
sectie E, nr 2760, binnen de bebouwde kom (begrensd door

Afb. 6 Geversstraat komend vanuit Leiden, 2009

de percelen aan het Wilhelminapark. de Rhijngeesterstraatweg en de Deutzstraat). Het college van B&W
beschikt. na advies van de Hoofdingenieur Directeur van
de Provinciale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting. per schrijven d.d. 7 december afwijzend. tegen het
advies in van de directeur gemeentewerken per brief van 8
september van het zelfde jaar. Na aanpassing van de plannen wordt in 1950 de vergunning alsnog verleend .
Tot 1972 blijft de voorgevel aan de Geversstraat ongewijzigd. Naar aanleiding van de bouwaanvraag van Th.N.JA.
Geels en G(radus) Kamsteeg van 22 september 1972 wordt
binnen een maand door B&W. per brief d.d. 20 oktober.
vergunning verleend conform het advies van W. Doedes.
dan directeur gemeentewerken: 'De ramen van de showrooms
hebben een driehoekige vorm en steken voor de gevel uit. Het is de
bedoeling deze raampartijen te wijzigen en deze in het gevelvlak
aan te brengen. Tegen deze voorgestelde wijziging bestaan geen
bezwaren. Het aanzien van de gevel wordt nauwelijks gewijzigd
(afb. 4). Bouwkosten f 7000.-.' Aldus geschiedt.

Aardig om hier te vermelden is dat de Openbare lagere
School aan de Terweeweg (1930) ontworpen werd door
dezelfde Oegstgeestse architect Arnoldus Teunis Kraan
(Den Haag 3-12-1877 - 25-12-1939 Oegstgeest). In 1928

Met het rechttrekken van het horizontale deel van de voorgevel verdwijnt ook het balkon boven de showruimte en
worden de openslaande deuren van de bovenwoningen.
inmiddels kantoorruimte. vervangen door grote vaste vensters. Hoewel met de wijziging van de voorgevel in 1972
aardige details verloren gaan. zoals de driehoekig uitstekende etalageramen met glas in lood en het licht- en schaduwspel van het overstekend balkon. blijft het karakteristieke beeld van het gebouw intact. Dat architect Kraan bij
het ontwerpen van wat wij nu industrieel erfgoed noemen.
zich ook bewust is van de moderniteit van het verschijnsel
automobiel. is te zien aan zijn keuze voor een zakelijke
stijl zonder veel opsmuk. Zo hij versiering toepast. zijn het
de hoekig uitstekende etalages en de belettering. Dat laatste integreert hij. geheel in stijl. met het gebouw zelf. Dat
architect Kraan zich eveneens bewust was dat zijn garagegebouw een prominente plaats inneemt aan de Geversstraat bewijst het beeld van het gebouw: de monumentale
gevel met de twee symmetrische. platte torens geven een
modern antwoord op de rij huizen langs de Geversstraat
richting Leiden, die nog bij het oudere Wilhelminapark
behoren: de huidige nummers 40 tot en met 50 (afb. 5).
Gezien vanuit Leiden is dan ook het gebouw van Garage
Kamsteeg aan de Geversstraat uniek in zijn soort als vroeg
industriële architectuur, een belangrijk werk in het oeuvre
van de Oegstgeestse architect Arnoldus Teunis Kraan sr., en
beeldbepalend, ook door de bedding in zijn omgeving
(afb.6).
Dank aan Rob Kamsteeg en Carla de Glopper.

verhuisde hij binnen Oegstgeest naar een van de huizen
van eigen hand (nrs 74 tot 96) aan de de Kempenaer-
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straat nummer 68, het huidige nummer 88. Van 1933

• Gemeentearchief Oegstgeest: Bouwdossier 2626. Hinderwetvergun·

dateert het ontwerp voor de Regenboogkerk aan de

ning1813·1930, nr.1283

Mauritslaan.

• Gemeentegids, Gids voor Oegstgeest uit 1930

Dezelfde A.T. Kraan sr. bouwde in leiden o.a.de meelfa-

• KAMSTEEG Archief Oegstgeest

briek Zijlstroom (nu restaurant) aan de Zijl in leiderdorp

• De Auto, 18 augustus 1926, p. 1597

(1916), de Kaasmarktschool (1922/1923, extra verdie-

• VOOpjrg. 19, nr. 2, sept. 2007, p19

ping, extra ingang aan de Koppenhinksteeg) en het meer

• Marina Lameris, Mooi Gebouwd. Oegstgeest 2006, p. 208

op barokke bouwstijl geïnspireerde bioscooptheater

• www.Leidsejaartallen.nl: www.Bioskoopgeschiedenis.nl

lido/Studio in de Steenstraat in leiden (1934).

De Vissersbrug

De totale investeringskosten van f 502.000 voor de ruim 29

DOOR AAD VAN KAMP E N , GERARD S IRA EN

km lange trekvaart met het trekpad, de bruggen, de tolhuizen en andere gebouwen werden destijds gedragen door de
steden Leiden en Haarlem. In de periode vanaf 1 november
1657 tot 1 januari 1860 werden maar liefst ruim 13 mil-

FRI T S SPIEKSMA

joen passagiers met de trekschuit vervoerd.

Bij een trekvaart hoort een jaagpad. Toen in 1657 de Mare
werd vergraven tot het zuidelijke stukje van de trekvaart
tussen Leiden en Haarlem, moest er langs deze nieuwe
vaart een ononderbroken weg komen voor de jaagpaarden
die de trekschuiten trokken. Over sommige sloten die op
de trekvaart uitkwamen werden in 1657 vijf bruggen
gebouwd. Ook werden er in totaal tien bruggen gebouwd
over de trekvaart ten behoeve van de doorgaande wegen
over de vaart, waarbij soms ook het jaagpad van oeverzijde
wisselde. Uit die tij d stamt de eerste Vissersbrug, gelegen
aan de westzijde van de Haarlemmertrekvaart ter hoogte
van de h u idige j achthaven 'Welgelegen' (afb. 1). Niet alleen
de trekvaart tussen Haarlem en Leiden vierde twee jaar
geleden een jubileum, ook de Vissersbrug en de andere
veertien bruggen langs en over deze tot 1860 zeer succesvolle waterverbinding tussen Leiden en Haarlem bestonden 350 jaar.

Afb. 1 De huidige situatie rond de Vissersbrug, gezien vanaf de

Hendrik Heukelsbrug.
Rechts en op de voorgrond de Haarlemmertrekvaart; midden het
huis 'Hol Maren'; links woonhuis bij de jachthaven Welgelegen'.
De zeer provisorische overbrugging voor voetgangers is rechts
onder de hoogspanningsmast zichtbaar.

DE BOUW VAN DE VISSERSBRUG IN 1657

Op 25 april 1657 werd de aanbesteding van het arbeidsloon
van het metselwerk van alle bruggen via een plakkaat aangekondigd. De aanbesteding vond plaats te Lisse in de herberg van Willem Pieter Keessen. Uit de aantekeningen op
de aanbesteding valt te lezen dat de 'brug in de treckweg

benevens de treckweg op Huigen sloot met een steenen wulfsel'
wordt aangenomen door Jacob van Onsel en wel voor een
bedrag van zegge en sch rijven f 150. We hebben het hier
over onze Vissersbrug (afb. 2). Het karwei diende binnen
twee maanden te worden voltooid . De materialen voor de
brug werden door de gemeenten bekostigd. Zelf diende de
aannemer te zorgen voor 'steijger gereedschap, het sij van sparren, bussings, deelen, touwen, spijckers om te steijgeren, opper-

manders, kalcktobbens, besems, witquasten, emmers ende op der
aennemers haer eigen bier'.
De sloot die overbrugd moest worden liep van de huidige
jachthaven 'Welgelegen', in westelijke richting naar een
aantal tuinderijen en kleine boerenbedrijven aan de Abtspoelweg, ongeveer waar zich nu de Abtspoelhofbevindt.
Deze sloot is eind jaren zestig gedempt, en verdwenen
onder de bebouwing van het oostelijke eind van de Lange
Voort en omgeving, onder andere het toenmalige openlucht-zwembad.
In 1657 werd over trekvaart ook de zogenaamde nieuwe

Afb. 2 Gedeelte van kaart nr. 4 van de landmeters Van der Walle
en Gerstecoren, gemaakt in december 1656.
Het water links op de kaart richting de molen is de huidige nog
bestaande sloot naar de huidige jachthaven 'Welgelegen '. Over
deze sloot is de brug gebouwd. Het iets rechts hiervan afgebeelde
huis stond boven op het geprojecteerde jaagpad en diende afgebroken te worden. Voor het erf en dit te amoveren huis werd een onteigeningsvergoeding betaald van 600 guldens. In dit huis woonde
Jan Willemsz. van Assen, van beroep visser. De naam Vissers brug
was geboren. Uit andere archiefstukken is bekend dat de afgebeelde molen als functie had het zogenaamde 'Claes Jans Poldertje'
droog te houden.
Ook het verderop staande molentje stond precies op het geprojecteerde jaagpad. Deze molen werd afgebroken en op een andere
plek weer opgebouwd. Rechts op de kaart valt de tolbrug naar
Warmond waar te nemen. De ingetekende weg is de van Warmond
via Oegstgeest naar Leiden, de huidige Abtspoelweg.

Kwaakbrug aangelegd ter vervanging van de 190 m. noordelijker liggende oude zogenaamde kwakelbrug. De oude
Brouckweg kruiste namelijk hier het water van de oude
Mare en vervolgde haar weg richting de huidige Abtspoelweg. De nog bestaande weg veranderde in de loop der jaren
van naam in Kwaaklaan en doet ons herinneren aan deze
kwakelbrug.
De Poelbrug ofPoelgeesterbug over het oude trekpad,
direct gelegen aan deze weg, en in 2008 nog geheel vernieuwd, is eerst tussen 1785 en 1806 gebouwd.

in 1785 opdracht aan de metselaar Johannes la Lau om de
oude brug, toog en vleugelmuren afte breken en een
nieuwe toogbrug met vleugelmuren te metselen. In 1785
begint men eerst met de aanleg van een 'laase brug bij de
paalingboer'. Deze noodbrug diende om de passerende
jagers met hun paarden en andere passanten doorgang te
verlenen. Daartoe wordt een vlonder aangelegd en wordt

Afb. 3 Datumsteen. In eerste instantie was de ontcijfering van de

datum een probleem. Maar na tips van diverse mensen en in
samenhang met de geraadpleegde archiefstukken viel de vermelde
datum op zijn plaats. Tussen de cijfers 17 en 8VI staat boven het
cijfer 10 van de maand oktober en daaronder dag 22.
Omdat de brug eerst in 1786 werd voltooid heeft men het eerdere
cijfer 5 weggeslepen en simpelweg vervangen door het Romeinse
cijfer VI, waarbij de Ven de I onder elkaar werden geplaatst. Eind
2007 bleek helaas dat de steen met het jaartal was verdwenen.
Wellicht in het water gevallen? Of heeft een verzamelaar de steen
zich toegeëigend?

1785
Na ruim 125 jaar is de brug door het intensieve gebruik
van jaagpaarden en ander over de weg reizend verkeer over
het trekpad aan vervanging toe. De gemeente Leiden geeft
VERNIEUWING VISSERSBRUG IN
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de steen het een en ander is veranderd, zoals op de foto
(afb. 3) te zien is.
SITUATIE EIND 20E EN BEGIN 21E EEUW

Afb. 4 De Vissersbrug in februari 2004, gezien vanaf het water van
de Haarlemmertrekvaart. Over het oorspronkelijke stalen brugdek
uit 1786 is in 1990 een tweede ontlastvloer aangelegd. De landhoof
den zijn ernstig verzakt. De beide datumstenen zijn nog aanwezig.

begonnen met de sloopwerkzaamheden. Tussen de
bewaarde rekening van de trekvaart komen we een rekening tegen van de steenhouwer Jacob Nuts, die op 15 oktober 1785 twee stukken steen heeft geleverd voor een prijs
van f 4. De ene steen vermeldde het woord 'ANNO' en de
andere steen de datum van 22-10-1785. Er moet iets mis
zijn gegaan. Om niet opgehelderde redenen waren de landhoofden op deze datum nog niet gemetseld. Uit een andere
bewaarde rekening blijkt namelijk dat het metselwerk
eerst in mei 1786 is gereedgekomen en dat de steen eerst
toen ingemetseld moet zijn. Dit verklaart ook waarom op

Afb. 5 Het provisorische brugdekje van steigermateriaal. Let op de
weggegleden houten plankjes (geheel rechts), die moeten dienen als
steunvloertje onder de steiger.

Nog eens tweehonderd jaar later, zo in de jaren tachtig van
de vorige eeuw (de trekschuitverbinding met Haarlem
bestaat al 120 jaar niet meer), verkeert de Vissersbrug in
slechte staat, en wordt als onveilig beschouwd: de landhoofden zijn aan het verzakken en het metselwerk vertoont ernstige scheuren. De stad Leiden, die dan nog voor
het onderhoud verantwoordelijk is, besluit om in 1990 een
noodreparatie uit te voeren, waarbij een extra draagconstructie als ontlastvloer over de brug wordt aangelegd (afb.
4). Na die tijd willen de steden Haarlem en Leiden de bruggen (en de trekvaart) overdragen aan de gemeenten waarin
ze liggen. Maar gezien de slechte staat van de drie bruggen
in Oegstgeest (Kwaakbrug, Poelgeester brug en Vissers brug)
voelt onze gemeente daar helemaal niets voor, tenzij Leiden eerst de renovaties voor haar rekening neemt. Leiden
heeft in 1999 al wel een uitgewerkt plan voor de renovatie
van de Vissers brug. De kwestie sleept zich voort tot in
2004, als Oegstgeest de bruggen toch maar overneemt. Als
eerste wordt in 2008 de Poelgeester brug vernieuwd; voor
de Kwaakbrug zijn er nog geen definitieve plannen in verband met afstemming op een verkeersverbinding met de
nieuwbouwwijk Poelgeest.
Intussen verslechtert de toestand van de Vissersbrug dusdanig, dat hij voor autoverkeer moet worden gesloten. Na
2006 blijkt ook de steen met de bouwdatum te zijn verdwenen: hoogst waarschijnlijk in het water gevallen! Zou de
gemeente Oegstgeest bereid zijn om deze historische steen
weer 'boven water' te halen?
De plannen voor herstel of nieuwbouw worden nu al enige
tijd opgehouden door ideeën om de jachthaven te sluiten,
de insteek te dempen, en de grond te ontsluiten voor een
nieuwbouwwijkje met een tiental woningen. De Vissersbrug zou dan niet meer nodig zijn en zou kunnen worden
afgebroken en verwijderd. Om de bouwvallige brug voor
voetgangers (eventueel met de fiets aan de hand) toch nog
open te houden werd eind 2008 een extra zeer provisorisch
brugdekje van steigermateriaal aangebracht (afb. 5), hetgeen veel aandacht krijgt in de plaatselijke en regionale
pers: oerlelijk, niet comfortabel, maar hopelijk wel veilig!
LANDBOUW, VISSERI) EN WATERSPORT

Rond het oostelijke eind van de vaarsloot, waarover dus de
Vissersbrug ligt, zijn er in de loop van de afgelopen eeuw
een aantal activiteiten en bedrijven geweest. Aan de zuidkant heeft sinds ca. 1912 Jan Juffermans een boerenbedrijf
met vee en een tuinderij, mogelijk met bollenteelt. De
boerderij is er nog: "Klein Bouwlust", bij de hoek van de
Haarlemmertrekvaart en de Kwaaklaan. Sinds beginjaren
tachtig worden de percelen in tweeën gesneden door de
aanleg van de verlengde Lange Voort met de oprit van de
Hendrik Heukelsbrug naar de nieuwbouwwijk Poelgeest
aan de oostzijde van de Haarlemmertrekvaart. Aan de
vaarsloot zelf is ook sinds ca. 1912 het agrarisch bedrijfvan

Afb. 6 De riviervishandel van Spaargaren in vol bedrijf Is het de
baas zelf, die vanaf rechts, bij de witte leuning van de Vissersbrug
zijn zaak overziet? Op de linker helft hangen visnetten te drogen.
Het witte huis rechts zal in 1891 worden vervangen door het huidige 'Hol Maren', meer naar achteren gelegen. Deze foto is van de
bekende Leidse fotograaf Goedeljee en is dus van vóór 1891.

Kerkvliet gevestigd, die er enkele boten had liggen. Deze
grond wordt later (waarschijnlijk kort na de Tweede
Wereldoorlog) overgenomen door zoon Kees juffermans,
die al vele jaren werkte in het bedrijfvan vader jan. Vader
en zoon hadden de mogelijkheid gezien van het beginnen
van een echte jachthaven, die later door kleinzoon jan
werd uitgebreid , zeker toen ook aan de noordzijde meer
grond beschikbaar kwam na beëindiging van het visserijbedrijfvan Spaargaren.
Aan deze noordkant van de vaarsloot was er al lange tijd
het visserijbedrijf/riviervishandel en palingrokerij van J.c.

Spaargaren (afb. 6). Het bedrijf zal wel succesvol zijn
geweest, gezien de bouw in 1891 van het huis 'Hol Maren',
ontworpen door de bekende Leidse architectjesse. In het
laatste jaar van zijn wethoudersperiode mocht hij nog
paling leveren aan de gemeente Oegstgeest (afb. 7).

BRONNEN

• De historische gegevens van de trekvaart Haarlem-Leiden en de Vissersbrug zijn ontleend aan de database van A.M. van Kampen. Het resultaat
van het archievenonderzoek is voor een deel terug te vinden op de website www.trekvaarthaarlem-leiden.nl.
• Hoogheemraadschap van Rijnland, Archief.
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• J.F. de Boer: De Historie en de Glorie van "Klein Bouwillst" te Oegstgeest.
Ongepubliceerde gesch iedschrijving, Lisse, januari 2004.
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• gemeente Leiden, afdeling Bouwen en Wonen: Vernieuwing brug 111'.131 ,
deVissersbrug, concept voortgangsrapportage, dd 16 maart 1999.
•

gemeente Oegstgeest, afdeling VROM/Civiele Werken, e-ma il correspondentie,200B.

• gemeente Oegstgeest, Gemeentearchief.
• gesprekken met de heer Jan Juffermans, 200B.
• Carla de Glopper-Zuijderland: Uit het archief gelicht. Tijdschrift VOOp ,

Afb. 7 Rekening uit
1927 van de Fa Je.
Spaargaren, voor bakpaling geleverd aan de
gemeente Oegstgeest.

jrg 16, no. 2, oktober 2004.
• Krantenartikel: 'Deze noodbrug is een levensgevaarlijk gedrocht'. Oegstgeester Courant, 3 december 200B.
• Krantenfoto : 'Omleiding: Oegstgeestse bruggen aa n renovatie toe'.
Leidsch Dagblad, 7 november 2006.
• Herman Meijer: In gesprek met ... Kees Juffermans. Tijdschrift VOOp, jrg
7, no 1, februari 1995.

Kasteel Oud-Poelgeest in
prentbriefl{aarten
Zijn in Oegstgeest prentbriefkaarten van Oegstgeest te koop? In het dorp zijn momenteel twee boekhandels en twee tijdschriften- en tabakszaken gevestigd. Ze hebben elk hun displays en kasten vol met kaarten: het is het aanbod van merken als Hallmark, Museum Cards en Parade die alleen landelijk en internationaal opereren. Vergeefs zoekt men naar een Oegstgeester
afbeelding. Een kaart van het bekendste plaatselijke monument, kasteel Oud-Poelgeest, lijkt alleen te koop bij de receptie van
het congreshotel zelf.

DOOR JAN PAUL HINR ICHS

Waar zijn ze gebleven: de boekhandels die zelfprentbriefkaarten uitgaven en de kaartenuitgeverijen met hun fotografen en handelsreizigers die de spullen in dezelfde boekhandels sleten? En waar zijn de mensen die kaartjes met lokale
beeltenissen verstuurden? Of is alleen de techniek veranderd
en hebben we nu de luxe om onze favOliete historische foto's
te downloaden van websites, zoals die nu ook van Oegstgeest
bestaan? Toch leek de wereld van de prentbriefkaart al ingestort voordat internet en mobiele telefoons de belangrijkste
communicatiemiddelen werden. Gelet op de kaartenproductie van de laatste vijfentwintigjaar lijkt Oegstgeest allang
geen bestemming meer om een levensteken uit te geven. Uitzonderlijk is dat niet: de prentbriefkaart was bij uitstek een
fenomeen van de twintigste eeuw dat de moderne tijd nauwelijks heeft overleefd.
Prentbriefkaarten bestaan vanaf ca. 1901. Toen was op de achterzijde alleen plaats voor een adres. De gouden tijd van de

Afb.1 Ingekleurde kaart van de Société Anonyme. Poststempel 1903.

kaart begon vlak daarna, met postale regelgeving in 1905 op
grond waarvan de vrije tekst niet meer, zoals daarvoor, op de
beeldzijde erbij gekrabbeld hoefde te worden, maar achterop
links van het adres werd geschreven. Kasteel Oud-Poelgeest
behoorde van begin af aan tot de meest geportretteerde
gebouwen van Oegstgeest. Afgezien van montagefoto's van
het type 'Groeten uit Oegstgeest' waarop naast Oud-Poelgeest
ook het oude raadhuis, de Oudenhofmolen, Endegeest en
andere gebouwen staan, zijn me van het kasteel, het interieur
en de bijgebouwen veertig kaarten bekend.
De scheidslijn in het materiaal ligt rond de Tweede Wereldoorlog die ook samenvalt met een wijziging in de functie van
het monument. Voor de oorlog was het kasteel vrijwel de hele
tijd een ongebruikt particulier bezit van de familie Willink,
daarna kwam het in handen van de gemeente. De scheidslijn
is vooral aanwijsbaar in het kaartmateriaal. Na de oorlog
maakte de ouderwetse kartonnen zwart-witte prentbriefkaart
plaats voor de slappe zwart-witte fotokaart en deze weer voor
de kartonnen kleurenkaart. De oudste kaart lijkt een uitgave
van de Société Anonyme (afb.l) die nog een ongedeelde achterzijde heeft. We bezitten een exemplaar met een poststempel uit 1903. De uitgever situeerde het kasteel blijkens de
opdruk in Leiden! Aanvankelijk deed ook de Leipziger firma
Trenkler goede zaken met Nederlandse bezienswaardigheden, maar al gauw werd Nau ta in Velsen de dominerende
leverancier, zo ook van de kaarten van Oud-Poelgeest. Na de
Tweede Wereldoorlog waagden plaatselij ke winkels, zoals
Haaxman 's Boekl1andel (later de Rij nlandse Boekl1andel),Van
der Veen's Boekl1andel, Kantoorboekhandel Van Welzen en
Fotohan del T. van Veldhuyzen zich ook op de kaartenmarkt.
De meeste kaarten na de oorlog zijn uitgegeven door OudPoelgeest zelf, achtereenvolgens door het ontmoetingscentrum, vormingscentrum en tenslotte, tot op heden , door het
congreshotel.
Het kasteel werd vanuit zeven perspectieven genomen, met
sterk wisselende frequentie: voorzijde gezien vanaf de Poelgeesterweg met het ijzeren toegangshek, voorzijde vanaf de
oprijlaan voorbij het hek, zijaanzich t, achterzijde vanaf de
oever van de slotgrach t, ach terzijde vanaf een positie vlak
achter de boogbrug, achterzijde vanaf het water op de Haarlemmer Trekvaart en vanuit de lucht. Er zijn me geen prentbriefkaarten met de oude waterpu t, de Boerhaave-boom, het
koetshuis of het boswach tershuis bekend.

Afb.2 Kasteel met boogbrug in het donkere bos. Poststempel 1920.

Afb.3 De Drakenzaal. Poststempel: 11-V-1954.

De kaarten zeggen vaak meer over de tijd waaruit ze komen
dan over het kasteel. In de alleroudste kaarten verschijnt OudPoelgeest vaak geïdealiseerd, als een sprookjeskasteel tussen de
elementen. Een fraai voorbeeld is de vanaf de trekvaart genomen foto door Schaefers Kunst-Chromo, met een volle maan en
dramatisch ingekleurde avondhemel, waarop ook de Kwaakbrug oplicht.Dezelfde foto werd ook door de firma Diefenthal
gebruikt, maar met een neutrale lucht. Het fraaist in deze sfeer
is een maar zelden opduikende kaart van een onbekende uitgever, waarin het kasteel opduikt uit een donker bos onder een
fel lichte hemel en de boogbrug idyllisch naar voren komt (afb.
2). Het park biedt de ideale entourage voor een wandeling van
geliefden. Op een in 1920 afgestempeld exemplaar dat we van
deze kaart bezitten, staat dan ook een tekst op de achtergrond
waarin een jongeman, die met 'your own boy' ondertekent,
kennelijk het Engels gebruikt om de postbode of hospita van
zijn verloofde buiten de zaken te houden.
De uitgaven van het interieur van het kasteel, zoals van de
Drakenzaal met een gedekte tafel en een harmonium (afb. 3),
en van het in de jaren vijftig opgeleverde bijgebouw dat oorspronkelijk Huize Metamorfose heette, dienden onmiskenbaar voor verkoop aan gasten en deelnemers van bijeenkomsten. De open en enigszins slordige sfeer van de jaren zeventig komt goed tot uitdrukking in een kaart van Van Welzen
(afb.4), waarop een 2CV voor de ingang staat geparkeerd, fietsen tegen de gevel aan staan en mensen op het voorgazon zitten: situaties die bij het huidige congreshotel al niet meer
denkbaar zijn. Deze kaart bewijst, evenzeer als de idyllische
opnamen uit het begin van de eeuw, dat kaarten vaak de
afspiegeling zijn van een bepaalde cultuurperiode.

Prentbriefkaarten tonen ons de wereld bij voorkeur zonder
elementen die de ontvangende thuisblijvers als storend zouden kunnen ervaren. Als de uitgever het nodig vond, werden
de benodigde luchten erbij gemonteerd ofvoorgronden aangepast. Het kasteel werd ook steeds van een dusdanige
afstand gefotografeerd dat het niet opviel dat het, als onbewoond huis, lange tijd in slechte staat was. Deze afstand hield
een bepaalde illusie in stand. Veruit de opvallendste kaart van
alle veertig die ik ken, is daarom een uitgave van de Utrechtse
uitgeverij Rembrandt uit de late jaren dertig die het kasteel,
als enige (!), vanaf de zijkant toont (afb. 5). Van alle foto 's is
deze het scherpste en toont deze het kasteel ook het meest
van nabij. Hier zien we het zoals het werkelijk was: vervallen,
met de luiken gesloten, en met een verweerde gevel. Geen
plaats voor een ontmoeting van verloofden maar een somber,
ontoegankelijk bouwwerk dat schijnbaar aan de elementen
was overgeleverd. Het kasteel is op deze kaart nadrukkelijk
tussen de takken gesitueerd: een blik op de vergankelijkheid
vanuit het perspectief van de eeuwige natuur.
Op bekende verkoopsites als Marktplaats.nl en Qoop.nl worden altijd wel twintig van de veertig kaarten van Oud-Poelgeest te koop aangeboden, maar deze kennelijk in lage oplage
gedrukte Rembrandt-kaart komt men daar niet tegen. Overziet men alle kaarten die van Oud-Poelgeest bestaan, dan lijkt
het ook of deze kaart een idylle enigszins verstoort. Maar dit
was wel het gebouw, zoals de ongenode nieuwe bewoners, nl.
de Duitse bezetters, het aantroffen. Ongetwijfeld zijn er ook
in de oorlog kaarten van het kasteel verstuurd, maar uit niets
blijkt dat gedurende de bezetting nieuwe kaarten zijn uitgegeven.

Afb.4 Deze kaart is gestempeld 22-VII-1974.

Afb.5 Gestempeld op 28-VII-1938.

De Haan van Jan Kals beel{
DOOR JAN

Ruys

Op het verzoek om informatie in de rubriek 'Wie weet waar
en/of wanneer?' over het beeld "De Haan" van jan Kalsbeek
en over de kunstenaar zelf is door verschillende lezers van
ons tijdschrift gereageerd, waarvoor onze dank. De meeste
informatie kreeg ik van mevrouw j. Kalsbeek-Kramers uit
Drachten, echtgenote van jan.

Jan Kalsbeek (16-8-1922 tot 7-3-1996) werd geboren in
Leiden, als zoon van het hoofd van de Lagere School aan de
Pasteurstraat. Hij volgde een opleiding aan de Rijks Tuinbouwschool in Boskoop. In de oorlog moest hij onderduiken. In die periode begon hij met boetseren en bleek zijn
talent voor de beeldhouwkunst. Na de oorlog werkte hij als
assistent in het atelier van de beeldhouwer Prof. O.L. Wenckebach in Noordwijkerhout en vervolgde zijn opleiding
enige jaren aan de Vrije Academie in Den Haag, gelijktijdig
met Jan Wolkers, met wie hij goed bevriend was. Hij
trouwde met Tineke Kramers en zij gingen wonen in Oegstgeest, aan de Frederik Hendrildaan. Zij lieten een atelier
bouwen aan de Abtspoelweg la, waar hij aan zijn opdrach-

Afb. 2 Jan Kalsbeek.

Afb. 1 De haan in het

plantsoentje.

ten werkte en les gaf in boetseren, pottenbakken, keramiek, tekenen en schilderen. Inmiddels is het atelier verbouwd tot woonhuis.
In juli 1953 werd zijn beeld "De Haan" geplaatst in het
kleine plantsoen op de splitsing van de Marelaan en de
Prins Bernhardlaan. Maar het was niet uit steen gehouwen
maar van gebakken klei en dus hol en zeer kwetsbaar en
eigenlijk niet geschikt om openbaar tentoon gesteld te
worden. Hetzelfde jaar nog werd het door spelende kinderen vernield. Jan was zeer ontdaan dat zijn eerste kunstwerk, dat in zijn gemeente Oegstgeest prijkte, direct
onherstelbaar was beschadigd en hij wilde er niets meer
mee te maken hebben. Het restant schijnt volgens zijn
echtgenote nog enige tijd in het gemeentehuis te hebben
gestaan, maar daarna ontbreekt ieder spoor.
Begin 1956 exposeerde hij in de Lakenhal in Leiden. In de
inleiding op de catalogus door de toenmalige directeur J.N.
van Wessem lees ik dat Jan Kalsbeek behoorde tot die kunstenaars, die met overtuiging wilden vasthouden aan een
(persoonlijke) weergave van de werkelijkheid en die niet
meegingen met de nieuwe non-figuratieve uitingen van die
tijd. "Een kunstenaar die zijn eigen weg gaat, zonder er op
te letten wat de mode vraagt ofwat de critici het meest
aanprijzen. Wanneer die kunstenaar dan bij voorkeur
gelukkige momenten weergeeft, en zijn onderwerpen dikwijls in zijn gezin, in de kinderwereld ofin de stille natuur
zoekt, wordt zijn persoon duidelijker omlijnd en zijn
plaats nader bepaald. Zo'n kunstenaar is Jan Kalsbeek" . De
expositie omvatte tekeningen, gouaches, grafiek, sculptuur
en keramiek.
Vanaf 1960 was hij als tekenaar en keramisch deskundige
verbonden aan het Instituut voor Palestijnse Oudheidkunde in Leiden. In die functie maakte hij enkele opgravingsexpedities mee in Jordanië en Syrië.
In 1970 verhuisde hij met zijn vrouw naar Warmond en in
1990 naar Drachten, waar hij in 1996 is overleden. Hij is
tot het eind van zijn leven blijven schilderen.

Uit het archief gelicht
DOOR CARLA DE GLOPPER - ZUIJDERLAND

Crisis! De kranten staan bol van berichten dat het slecht gaat met de economie. Steeds vaker wordt een beroep op de overheid
gedaan om de helpende hand te bieden in deze barre tijden.

I
I~

Uit stukken in het gemeentearchief van Oegstgeest blijkt dat ook in het verleden individuele burgers of arbeidersbonden
geregeld bij de gemeente aan de bel trokken. Zij klaagden hun nood over slechte levensomstandigheden en vroegen expliciet
om economische of maatschappelijke hulp.
Een voorbeeld van zo'n verzoek, precies 90 jaar geleden aan de gemeente verstuurd, wil ik u, inclusief spelfouten, niet
onthouden.

Oegstgeest 13 jannuari '19

Aan den Raad der gemeent Oegsgeest.
Geef eerbiedig te kennen de Commissie uit de Christelijke Aarbeiders beweging te
Oegstgeest, dat hoewel de veelen verzoeken tot u geacht Colege gericht zonder gevolg
blijven, komen wij weder tot u Colege met het billijk verzoek, erkennende de goeden
uitvoering van de distributiemaatregelen, dat er he de ontbreekt de vleeschdistutie.
Gezien de toestand en ellende die er onder de volksklasse heerst, verzoek genoemde
Commissie u geacht Colege de vleeschbeweging zooals in Leiden, namelijk schapen- en
paardenvleesch te doen distribueeren. Immers heeft ook de Minister dit voor ons
disponibel gesteld en dit vleesch te doen distribueeren voor de prijs zooals in Leiden
voor 0,50 cents. Daar de vrijen vleeschbeweging voor de arbeiders te duur is, verzoeken
wij u geacht Colege hierin tegemoet te komen, alvorens wij andere maatregelen
moeten gaan gebruiken. Tevens verzoeken wij u de geregelde toevoer van zeevisch te
bevorderen, daar dit ook nodig als volksvoedsel en de arbeiders met dit alles
gezamenlijk op krachten te houden. Hopende dat u dit verzoek goed onder de oogen
zuId zien en ons niet nodeloos zuId wegsturen.

Het welk doende,
Namens de Commissie uit de Christelijke Arbeidersbeweging
Voorz. AJ. Schoneveld
Secr. J. Witte

.
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Geschilderd in Oegstgeest
In deze rubriek kijken wij naar schilders die op een of andere manier verbonden zijn met Oegstgeest. Deze keer vragen wij uw
aandacht voor Gerardus Johannes Sala (1875-196o), huisarts van beroep, kunstliefhebber en begenadigd tekenaar.

D OOR INEKE DELE-KAP

reikt was hij een toegewijd arts, die opging in de schoonheid van de kunst.

FAMILIE

Gerardus johannes (Gé) Sala (afb.l) werd geboren in Leiden
als tiende kind van johannes Hendrikus Sala en Catharina
Petronella Knaapen. Omdat vader Sala hier een spiegel- en
lijstenmakerij had, kwam Gé van jongs af aan in contact
met de schilderkunst. De liefde die hij hiervoor ontwikkelde heeft zijn leven lang een grote rol gespeeld. Hij verzamelde kunst, tekende zelf en onderhield vriendschappelijke contacten met verschillende kunstenaars . Na het overlijden van vader Sala werd de zaak overgenomen door zijn
broers. Gé ging in Leiden medicijnen studeren en haalde in
1905 zijn artsendiploma. Hij werd huisarts in Den Haag.
De eerste jaren bezocht hij zijn patiënten op de motorfiets.
Getuige het bidprentje dat bij zijn overlijden werd uitge-

Afb. 1 Zelfportret, potlood op papier, lBx13 cm., particuliere collectie.

OEGSTGEEST

In 1930 trouwde hij in Den Haag met Adriana Elisabeth
Maria Oeanne) Nijdam (1890-1982). Zijn broer Simonjohannes, kunsthandelaar, was getuige. In 1942 kwamen zij in
Oegstgeest wonen aan het Van Griethuijsenplein 10. Gé
heeft meerdere malen het uitzicht vanuit zijn huis getekend (afb. 2 en 3). Het echtpaar kocht de boerderij in de
Leidse Hout, met het idee daar hun oude dag te slijten.
Door problemen met de pachters is het nooit zover gekomen. Gé overleed in Oegstgeest in 1960, waarna jeanne
terugkeerde naar Den Haag. Gé Sala werd begraven in Den
Haag. Hij was begiftigd met het Erekruis pro Ecclesia Et
Pontifice voor zijn werkzaamheden als secretaris (gedurende 25 jaar) voor de Agnesparochie in Den Haag en zijn
inspanningen voor de verfraaiingen van de kerk.
LIEFDE VOOR DE KUNST

Gé en zijn echtgenote jeanne reisden graag naar Italië,
waar de familie Sala haar wortels heeft. Gé Sala jaagde in
Warmond en voer veel op De Kaag, met zijn boot Imerese,
genoemd naar de plaats in Italië waar h un huwelijksreis
heenvoerde.
Gé bezocht veel kunstveilingen en legde in de loop der
jaren een mooie verzameling schilderijen aan. Tijdens zijn
leven schonk Gé Sala verschillende kunstwerken aan het
Stedelijk Museum De Lakenhal (onder andere werk van
Alexander Hugo Bakker Korf[ en Floris Arntzenius).
Ook had hij verschillende kunstschilders als patiënt, die
hem ook wel betaalden met een tekening of schilderij. Met
enkelen, zoals Arend jan van Driesten en de gebroeders
Christoph en Laurent van der Wind t onderhield hij ook
vriendschappelijke contacten. Zij trokken er samen op uit
om in de omgeving te tekenen (afb.4).
TEKENEN

Sala moet altijd een potlood bij de hand hebben gehad. Hij
tekende op alles: gebruikte enveloppen, de achterkant van
een uitnodiging en natuurlijk in zijn schetsboekjes. Hij
tekende zijn directe omgeving, De Kaag, enkele stillevens,
honden, badgasten op het strand en portretjes. Hij had duidelijk veel plezier in het tekenen, maar stelde ook hoge
eisen aan zich zelf. Hij kende zijn beperkingen en legde
zich vooral toe op het landschap, waar hij meer talent voor
had. Over het algemeen zijn de schetsen die hij aan De
Kaag maakte wat vlotter van toets, alsof de wind zijn
tekenhand wat losser maakte. Hij werkte bijna altijd met

Afb.
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Uitzicht vanuit het huis aan het Van Griethuijsenplein 10

(voorzijde), potlood op papier, 24x30 em., particuliere collectie.
Afb. 3 Uitzicht vanuit het huis aan het Van Griethuijsenplein 10

(achterzijde), aquarel op papier, 12x18 cm., particuliere collectie.

Afb. 4 Aan de Kagerplas. Van links naar rechts de gebroeders
Laurent en Chris van der Windt, Gerardus Johannes Sala.

potlood of zwart krijt. Slechts een enkele keer gebruikte
h ij waterverf (afb. 5). Sa la was een groot bewonderaar van
Christoph van der Windt (1877-1952) van wie hij ongetwijfeld aanwijzingen kreeg. Na het overlijden van zijn broer
en moeder trok Van der Windt zich steeds meer terug, hij

werd bijna een kluizenaar. Sala en hij bleven contact houden. Uit correspondentie blijkt dat Sa la ook schetsboekjes
leende van Van der Windt. Hij heeft hier goed naar gekeken (afb. 6 en 7). Sala's tekeningen zijn soms nogal houterig. Hij tekende niet uit de losse hand, zoals Van der Windt
dat zo goed kon.

Afb. 5 Bloembollen, aquarel op papier, 12x18cm., particuliere collectie.

Afb. 6 Christoph van der Windt, Studies van een man, potlood op
papier, 11,5x15,5 cm./15,5x11,5 cm., particuliere collectie.

Afb. 7 Studies van een man, potlood op papier, 13x20 cm.,
particuliere collectie.

BUURTGEZICHTEN

IN FORMATI E :

Zijn tekeningen van het uitzicht uit het huis aan het Van
Griethuysenplein lijken op het eerste gezicht nauwkeurige
weergaven van de werkelijkheid. Toch veroorloofde hij
zich de vrijheid een raampartij te wijzigen of zelfs een
gebouw te verplaatsen, als hem dit zo uitkwam. Afbeelding
2 toont het uitzicht op de vijver aan het Van Griethuysenplein. Het is winter, de bomen zijn kaal, de vijver is bevroren, er ligt een laagje sneeuw. Het huis dat wij van de zijkant zien is Coradjo, Oranjelaan 29. Iets meer naar links
staat een rij huizen aan de even kant van de Oranjelaan.
Sala heeft dit uitzicht vaker getekend. Eenmaal tekende
hij zelfs de oude pastorie bij de r.-k. Willibrordkerk op de
achtergrond. Het is echter onmogelijk deze vanafhet
Van Griethuysenplein te zien. Op afbeelding 3 zien wij het
uitzicht aan de achterkant. De huizen aan de Waldeck Pyrmontlaan stonden er nog niet en Sala had een vrije blik op
de achterzijde van de boerderij Ora et Labora (Terweeweg
53). Hij tekende de boerderij voor de brand van 1951. Ook
deze tekening is in de winter gemaakt. Als wij goed kijken
zien we de kruin van de grote boom, een Hollandse linde
die vroeger aan de voorzijde stond, boven het dak uitsteken. We kunnen ook zien dat het dak aan de voorzijde
bedekt is met riet en aan de achterzijde met pannen. Links
zien we de uitbouw van de keuken met de twee leibomen,
die er nog steeds staan. Ook de oude schuur en hooiberg
links bestaan nog steeds. De hooiberg direct achter het
huis is verdwenen. De overkant van de Terweeweg is nog
onbebouwd en biedt een landelijk aanzien.
Op een van de zeldzame aquarellen die Sala maakte zien
we dezelfde boerderij in het late voorjaar. De hooiberg is
geslonken, er zitten bladeren aan de bomen en de bloembollen staan in bloei.
Gé Sala pretendeerde geenszins 'echte' kunst te maken. Hij
had er plezier in zijn omgeving vast te leggen, op een ongecompliceerde manier, met oog voor detail.

• Mevrouw SA.J.M. Smulders·Nijdam. Wassenaar
• Dhr. F. van der Sluis. Leiden
• Gemeente Archief Oegstgeest
• http://blog.seniorennet.be/pelikaan/
• Elsbeth Veldpape. Chris van der Windt 1877·1952. Stichting Groenoord .
Oegstgeest 1996

Naschrift.
Toen het artikel over de schilder Theo Schreuder in het
vorige tijdschrift werd gepubliceerd, beschikte ik helaas
niet over een portret van de kunstenaar. Bijgaand portret, uit het fotoarchief van de familie Gelling, werd aan
de VOO ter beschikking gesteld, waarvoor mijn hartelijke
dank. I. OoK.

