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Koninginnedagvieringen in
Oegstgeest

D o o r R o n a l d d a Co s ta

O e g s tg e e s t e r M i j m e r i n g
Begin zeventiger jaren was er woningnood onder de
studenten. Dus zocht ik een mooie laan in Leiden uit (de
Witte Singel) en belde met een ontwapende glimlach
overal aan met de vraag of de eigenaar misschien een
kamer over had. Bij de naam Vis had ik beter moeten
weten: de burgervader nodigde mij uit binnen te komen
om mij vervolgens alle bekende wegen te wijzen naar
studentenhuisvestingbureaus. Dit schoot niet op.
In Oegstgeest had ik meer succes: in acht studiejaren
bewoonde ik dankzij de huis-aan-huis methode drie pracht
etages aan de Julianalaan, de Mauritslaan en de Juffermansstraat.
Al snel raakte ik vertrouwd met de buurt en de winkeliers
in De Kempenaerstraat: bij van der Salm haalde ik mijn
boerenkaas en zoute bolletjes, bij Dullaert mijn klusgereedschap en uitleg over hoe alles werkte (‘ach jongen, jij
hebt twee linker handen’) en bij Snackbar AJ deelde ik de
verhalen over mijn toekomst als student theologie (‘jij
wordt zeker dominee’).

Avonturen te over. Op een nacht tijdens een wild verjaardagsfeest, brak er een geveltoerist in en betastte een meid
die vroeg naar bed was gegaan.
Ik zie mij nog lopen met een glas en een stokbrood tussen
rechercheurs met blaffende speurhonden en vingerafdrukspul.
De jaren vlogen. Niemand had gedacht dat ik in 1983 als
dominee uit Zeeland terug naar Oegstgeest zou komen
(met Jan Wolkers lachte ik erom).
Nu – dertig jaar later – ga ik in december met pensioen. In
Oegstgeest voel ik mij thuis. Aan De Kempenaerstraat ligt
mijn stoeptegel. Ik geef er filmavonden en poëziemiddagen. Mijn vrouw en ik willen er blijven wonen. Dat
zal nog een toer worden want het huis is van de kerk en
die moet weer vrij komen voor een nieuwe dominee. Wie
weet is het binnenkort weer tijd om de huizen langs te
gaan…

Mijn vrouw ontmoette ik in het studentenhuis aan Julianalaan 6. Het was een komen en gaan van mooie en minder
mooie meiden en hun aanhang. Die wonderlijke theoloog
met zijn lange winterjas en glimmend gepoetste schoenen
kon er ook nog wel bij.

In deze rubriek mijmert steeds een andere schrijver of dichter
over zijn woonplaats Oegstgeest. Ronald da Costa is predikant, dichter en schrijver. Zijn eerste dichtbundel (Gedeeld
verlies) verscheen in 1984. In 2008 schreef Da Costa een
bundel verzen (Overspannen en ontspannen, teksten voor wie
een burn out doormaken) waarin hij zijn ervaringen met een
burn out verwoordde. In 2010 verschenen van zijn hand de
eerste twee delen van Bijbelse stemmen. In deze werken laat
Da Costa personen uit de bijbel hun levensverhaal vertellen
alsof zij vandaag leven. In 2011 verscheen het derde deel,
getiteld Sterke kwetsbare kinderen alsook zijn nieuwe dichtbundel Pepernoten onder de kerstboom.
Da Costa is in deze rubriek voorafgegaan door Corien Botman,
Teun Klumpers, Hans Ulrich, Hans Ludo van Mierlo en Martha
Heesen en hij geeft het schrijversstokje door aan Eveline
Crone.

Co l o f o n
Redactie: Anke Casteel,
redactie@oudoegstgeest.nl
Bijdragen: Ronald da Costa, Onno van
Gent, Carla de Glopper-Zuijderland,
Yvonne Lignac, Freek Lugt, Herman Oost,
Sjoerd H. Scheenstra.
Vormgeving: Tra[design]
Druk: Drukkerij De Bink
Oplage: 910
v e r e n i g i n g o u d o e g s tg e e s t
Bestuur
Voorzitter: Harry Vissers
Secretaris: Bernadette Fortuyn
Penningmeester: Jan Janssen
Lid: Marlies Merkestein
Lid: Peter Sigmond
Lid: Nenke van Wermeskerken
Secretariaat
Willem de Zwijgerlaan 27
2341 EG Oegstgeest
Telefoon 071 517 29 09
secretaris@oudoegstgeest.nl
www.oudoegstgeest.nl
Lidmaatschap VOO: € 17,50
Bankrekening 56.69.41.538
Ereleden
Mr. J.J.L. de Soeten (1994)
L. Driessen (1998)
Ir. P. Hellinga (2006)
M. Lugt-Rethans (2010)

Inhoud
Een kleine greep uit de inhoud van dit tijdschrift laat zien dat er weer een zeer
breed aanbod is aan wetenswaardigheden over Oegstgeest. De aankondiging van
de troonafstand van koningin Beatrix zette Herman Oost direct aan tot het
schrijven van een artikel over de Koninginnedagvieringen in Oegstgeest. In 1902
vond de eerste viering plaats en nog steeds zijn er overeenkomsten met de
huidige vieringen: de aubade bijvoorbeeld en het ringsteken zijn nog steeds
vaste programmaonderdelen. Veel inwoners van Oegstgeest hebben tijdens de
laatste Osgerdagen een bezoek gebracht aan de bunker aan de Kwaaklaan. Onno
van Gent was één van hen en hij doet verslag van zijn bezoek aan het lange tijd
met geheimen omhulde gebouw. Wat ook nog even geheim blijft is de titel van
het boek over de geschiedenis van 300 jaar Vrijwillige Brandweer Oegstgeest dat
op 6 juni verschijnt. Oud-burgemeester Sjoerd Scheenstra beschrijft in dit
nummer al wel zijn herinneringen aan het brandweerkorps.

Koninginnedag in Oegstgeest 왘 4
Een terugblik op Koninginnedagvieringen in Oegstgeest.

Een rakelingse kogel 왘 8
In de rubriek ‘Oegstgeestenaren aan het woord’ vertelt mw. Lignac over haar
oorlogsherinneringen.

Bunkers in Oegstgeest 왘 12
Op verzoek van de redactie heeft Onno van Gent een artikel bewerkt, dat hij
eerder voor de Loopgraafkoerier schreef.

Oud-Poelgeest in de Middeleeuwen 왘 16
Nieuw licht op de vraag of Oud-Poelgeest al bij de Hoekse en Kabeljauwse
Twisten – of meer concreet bij de inname van Leiden in 1420 – is verwoest of
niet.

Burgemeester S.H. Scheenstra 왘 18
Korpschef van de Oegstgeester brandweer van 1979-1988.

Vier fotovragen van René 왘 21 en 23
De vele positieve reacties op de Grote Oegstgeester Geschiedenisquiz heeft ons
aangezet tot een nieuwe rubriek.

Iets Lugtigs 왘 22
In deze column worden actuele onderwerpen spits en uitdagend behandeld. Dit
keer aandacht voor een kerkenkruis.

Uit het archief gelicht 왘 24
Bij het omslag
Koninginnedagvieringen door de jaren
heen: aubade 1998; kinderspelen in Anna
van Burenlaan 1965; tonknuppelen in het
park van de Jelgersmakliniek aan de
Rhijngeesterstraatweg, 30 april 1987;
touwtrekken Hofdijck 1986.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave
de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de
uitgever, (hoofd)redactie en auteurs niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
fouten noch kunnen aan de inhoud rechten
worden ontleend.

400 jaar Maredijkbuurt.

Tegel- en Faiencefabriek Amphora 왘 26
Een artikel over gedecoreerd aardewerk van Amphora uit het begin van de twintigste eeuw van Oegstgeester makelij.

Actueel 왘 30
Verenigingsnieuws en lezersreacties.

In Beeld 왘 32
Uit de nalatenschap van Theo Schreuder ontving de VOO zijn schildersspullen.

Koninginnedag in Oegstgeest
De abdicatie van Koningin Beatrix op 30 april betekende dat we in 2013 de voorlopig laatste Koninginnedag meemaakten. Dat is
aanleiding om terug te blikken op Koninginnedagvieringen in Oegstgeest.

Door Herman Oost

H

et verschijnsel Koninginnedag vindt zijn
oorsprong in 1885 in Utrecht. Het jaar daarvoor
was de kroonprins onverwachts overleden en de
vier jaar oude prinses Wilhelmina was de enige troonopvolger. Koning Willem III was weinig geliefd en er gingen
stemmen op om de monarchie af te schaffen. De hoofdredacteur van het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad,
J.W. Gerlach, zocht naar mogelijkheden om deze negatieve
sentimenten tegen te gaan en de populariteit van het
koningshuis weer wat op te krikken. Hij zag dat de beste
kansen lagen in het naar voren schuiven van de jonge
kroonprinses, Wilhelmina. Daarom stelde hij voor een
nieuwe nationale feestdag in te stellen: Prinsessedag, op de
verjaardag van prinses Wilhelmina, 31 augustus. En zo
gebeurde het. Na het overlijden van Koning Willem III in
november 1890 werd Wilhelmina koningin en werd de
naam van de feestdag met ingang van 1891 gewijzigd in
Koninginnedag. Het was, zeker in het begin, een feestdag
voor kinderen.
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E e r s t e Ko n i g i n n e d a g v i e r i n g v a n O e g s tg e e s t
v o n d p l a at s i n 1 9 0 2
In 1885 werd de feestdag nog enkel gevierd in Utrecht,
waar het initiatief geboren was, maar in de jaren daarna
namen andere plaatsen het over. De eerste vermeldingen
hier in de regio zijn van 1892, toen in ieder geval Leiden
meedeed met de feestelijkheden. In Oegstgeest vond de
eerste Koninginnedagviering in 1902 plaats. Een aantal
jongelui organiseerde dat jaar een kinderfeest op Koninginnedag. Het feest vond plaats in het Wilhelminapark en
begon om 10.00 uur ’s ochtends met de samenkomst van
de kinderen op het feestterrein. Vervolgens gingen ze in
optocht door het dorp om tegen 11.00 uur weer terug te
komen op het feestterrein voor een traktatie: broodjes,
melk en limonade. Om 12.00 uur begonnen verschillende
wedstrijden: ezelsteken (ezeltje-prik) voor meisjes van 6-10
jaar, knikkersdragen voor meisjes van 10-14 jaar, zaklopen
voor jongens van 6-9 jaar, hardlopen met hindernissen
voor jongens van 9-13 jaar en kuipjesteken voor jongens

Kinderoptocht ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag in de De Kempenaerstraat; ieder kind draagt een grote letter mee, waardoor te lezen staat: ‘Oranje boven, Oranje boven, leve de Koningin’, 30 april 1966.

van 13-16 jaar. De kosten werden gedekt door de opbrengst
van een collecte. Opvallend is nog dat de inkopen voor het
feest zoveel mogelijk gespreid werden over de Oegstgeester
middenstand.
Begin 1903 richtten de jongelui de Wilhemina-Vereeniging
op met als doel het organiseren van een kinderfeest op
Koninginnedag. In 1903 werd eenzelfde programma georganiseerd als in 1902, maar in 1904 wilde de WilhelminaVereeniging meer doen en dat kon niet uit de opbrengst
van de collecte. Men wendde zich daarom tot de gemeente
met een verzoek om subsidie. De subsidie werd toegekend
en in 1904 werd het programma uitgebreid met een
fanfare, mastklimmen en wielrijden en een traktatie voor
de bewaarscholen. Tot en met 1908 werd dit programma
jaarlijks herhaald met wat aanpassingen en voor een
toenemend aantal kinderen, zoals blijkt uit de verzoeken
aan de gemeente om extra subsidie. In 1909 vond geen
viering van Koninginnedag plaats in verband met de festiviteiten rond de geboorte van Prinses Juliana.
O p r i c h t i n g O r a n j e - V e r e e n i g i n g O e g s tg e e s t
De organisatoren van die festiviteiten richtten in datzelfde
jaar de Oranje-Vereeniging op, omdat men van mening was
dat de Wilhelmina-Vereeniging op te bescheiden wijze
feesten organiseerde op Koninginnedag. Doel was jaarlijks
een kinderfeest te organiseren. Kermisvermakelijkheden
werden nadrukkelijk uitgesloten. De Wilhelmina-Vereeniging hief zichzelf op en maakte het beschikbare geld en
materiaal over aan de Oranje-Vereeniging.

Koninginnedag 1910 was de eerste krachtmeting voor het
bestuur van de Oranje-Vereeniging. In eerste instantie
werd een kinderfeest gepland, met een aubade met begeleiding van een fanfarekorps. Echter, de leden van de vereniging gaven te kennen meer te willen dan alleen een kinderfeest. Derhalve werd een aantal elementen toegevoegd in
de middag en avond. Uiteindelijk kwam het volgende
programma tot stand:
Gehele dag
n eenvoudige versiering in het Wilhelminapark
n springende fontein in de vijver van het Wilhelminapark
Ochtend
n verzamelen schoolkinderen bij Het Witte Huis; de
kinderen van de scholen aan de Morsch worden met
8 brikken (rijtuigen) opgehaald
n aubade voor het gemeentehuis
n kinderoptocht
n traktatie van de kinderen
n kinderspelen
n optreden Fanfarecorps A.U.D.G. uit Oegstgeest
Middag
n ringrijden voor tweewielige voertuigen op de Hoogevoortscheweg (Endegeesterlaan)
n optreden Fanfarecorps Crescendo uit Oegstgeest
Avond
n illuminatie (feestverlichting) in het Wilhelminapark
n muziekuitvoering door de Leidsche Muziekvereeniging
Orpheus
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Het laatste programmaonderdeel gaf nog wat problemen
omdat de voorzitter van Orpheus de leden niet op de
hoogte had gebracht van de afspraken in Oegstgeest.
Uiteindelijk trad Orpheus op met een kleinere bezetting.
Het hele programma werd een succes, vooral ook dankzij
de medewerking van vele vrijwilligers. De bekostiging
vond plaats door contributies van de leden en een subsidie
van de gemeente, met name voor de kindertraktatie.
Aubade en ringsteken
De aubade en het ringrijden of ringsteken zouden blijvende elementen worden in de viering van Koninginnedag
in Oegstgeest. Het ringrijden kende twee varianten: met
paard en (tweewielige) wagen en met de fiets, variërend
van twee- tot vierwielig. Deze vonden afwisselend, maar
ook naast elkaar plaats tot op heden. De aubade werd een
vast element in alle vieringen tot op de dag van vandaag.
In 1914 was alleen een kinderfeest gepland wegens geldgebrek. Het is niet duidelijk of er überhaupt een viering heeft
plaats gevonden. Het Leidsch Dagblad geeft geen vermelding. Gedurende 1915-1918 werden geen festiviteiten
gehouden door de Oranje-Vereeniging, ongetwijfeld in
verband met de Eerste Wereldoorlog.
Programmaboekje
Vanaf 1919 vonden de vieringen weer gewoon plaats, met
kleine variaties op het programma. In 1921 was er een pijnlijk incident bij het ringrijden: een auto kwam op het

parcours en raakte een paard waardoor paard en wagen in
de sloot eindigden, gelukkig zonder letsel voor paard en
mens. Diverse grote veranderingen vonden plaats in 1923.
Voor de eerste keer werd een programmaboekje uitgegeven, gedrukt op oranje papier. De eerste etalage- en
gevelversieringswedstrijd werd gehouden. Voor het eerst
werden ‘kermisvermakelijkheden’ georganiseerd, evenals
een fakkel- en lampionoptocht. De kermisvermakelijkheden, eerst als feestelijk marktterrein vermomd, werden
een vast element en ook de etalage- en gevelversieringen
zouden nog vaak terug komen.
In 1932 overwoog het bestuur in het kader van de economische crisis zich te beperken tot een kinderfeest en aubade
en het niet gebruikte deel van de subsidie te overhandigen
aan het Crisis Comité. Op aandrang van de leden werd toch
een complete viering gehouden, ook al met het oog op wat
extra omzet voor de middenstand in moeilijke tijden. Ter
gelegenheid van Koninginnedag 1938 en het 40-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina organiseerde de Oegstgeester middenstand een winkelweek met het thema ‘Hoe
het vroeger was’. De winkels werden ingericht als in
vroeger tijden en de winkeliers droegen historische
kostuums.
D e k i n d e r t r a k tat i e i s e e n w a r m e m a a lt i j d
De algemene mobilisatie in verband met de dreiging van
wat de Tweede Wereldoorlog zou worden, was in 1939,

Viering van Koninginnedag bij het gemeentehuis aan het Wilhelminapark, 30 april 1957.

6

Ringsteken op de Prins Hendriklaan tijdens de Oranjefeesten op
Koninginnedag, 30 april 1980.

mede op verzoek van Koningin Wilhelmina, reden om geen
feestelijkheden te organiseren. En van 1940 tot en met
1944 vonden vanzelfsprekend geen vieringen plaats. Na de
bevrijding in 1945 werd uitgehaald met een uitgebreide
viering. De aubade bij het Raadhuis werd opgeluisterd met
koraalmuziek, gevolgd door de kinderoptocht. De kindertraktatie bestond uit een warme maaltijd, waarvoor clandestien een koe werd geslacht. Er waren kinder- en volksspelen op het ASV-terrein en ringrijden voor paard en
wagen en voor rijwielen. ’s Avonds vond een gekostumeerde hockeywedstrijd plaats op het ASC-terrein met
daarna een gevarieerd programma. Om 22.15 uur was er
een licht- en waterfestijn aan de Hofdijck, georganiseerd
door de Vrijwillige Brandweer Oegstgeest. En tot slot was
er vanaf 23.00 uur vrolijke muziek bij het Raadhuis met
het ‘Muziekgezelschap NZH’ en ‘Werkmans Wilskracht’.
1946 zag een reprise van het jaar ervoor, maar in 1947
werden op de valreep op verzoek van de burgemeester de
meeste activiteiten afgelast in verband met de situatie in
Indië, dreigende stakingen en kabinetscrisis en het
intrekken van alle politieverloven.
Het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina,
haar abdicatie en de inhuldiging van Koningin Juliana
vormden aanleiding voor een uitgebreide feestweek in
1948 van 28 augustus tot en met 6 september. Er waren
drie uitvoeringen van een openluchtspel bij Oud-Poelgeest,
getiteld ‘Marijke van Poelgeest’ en geschreven en geregisseerd door de directeur gemeentewerken, de heer Hoekstra. Het bracht een verbeelding van vaderlandsliefde en
persoonlijk geluk op drie punten in de tijd: de tachtigjarige oorlog, de bezetting begin 1941 en de bevrijding in
1945. Verder kwamen allerlei inmiddels traditionele
elementen van Koninginnedag terug: een winkelweek,
feestelijk marktterrein (kermis), auto-hindernisrit, aubade,
kinderoptocht, kinderspelen, ringrijden en een rijwielwedstrijd.
Opvallend was dat de buurtvereniging ‘Ons Genoegen’ in
Buitenlust een eigen programma had, afgestemd met de
Oranje-Vereeniging. Dit werd een terugkerend gebeuren.

Winkelpanden in de De Kempenaerstraat zijn versierd met oude
geveltjes ter gelegenheid van van de viering van Koninginnedag;
hier slagerij Van der Zalm, 31 augustus 1938.

Ko n i n g i n n e d a g v i e r i n g 3 0 a p r i l
Vanaf 1949 werd Koninginnedag gevierd op of rond 30
april. Ook het aantreden van Koningin Beatrix in 1980
bracht geen verandering in de datum. Alleen in de Mors
werd vanaf 1949 Koninginnedag nog gevierd op of rond
31 augustus. Voor deze wijk was de Oranjevereniging
Morsch-Rijndijk actief, die vasthield aan de oude datum. In
1957 sloot de Mors zich aan bij de feestviering in de rest
van Oegstgeest, mogelijk onder de dreiging van annexatie
bij Leiden.
De viering van Koninginnedag werd voortgezet op dezelfde
voet tot op de dag van vandaag. De onderdelen van het
programma varieerden met de tijd en de mode, maar over
het geheel was er sprake van een grote continuïteit. Of de
overgang naar Koningsdag op 27 april hier veel verandering in zal brengen? We zullen het zien.
Bronnen
n

1909-1984, Oranje-Vereniging Oegstgeest 75 jaar, Oegstgeest, 1984

n

Archief Oranje-Vereniging

n

Archief Gemeente Oegstgeest 1813-1930 en 1930-1989

n

Oegstgeester Courant
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Oegstgeestenaren aan het woord
Een rakelingse kogel
In de reeks interviews met Oegstgeestenaren, die een heel lang leven in ons dorp wonen nu een gesprek met mevrouw Lignac.
Zij verhuisde in 1933 op 15-jarige leeftijd met haar ouders, jongste broer en tweelingzusje van Voorburg naar Rhijngeesterstraatweg 106 in Oegstgeest. Eén van de weinigen die nog uit de eerste hand over de oorlogstijd in Oegstgeest kunnen verhalen.
Door Yvonne Lignac

W

akker geworden door het aanhoudende
geronk van vliegtuigen en van bombardementen op Valkenburg rende mevrouw
Lignac op de zeer vroege ochtend van 10 mei, de vrijdag
voor Pinksteren, naar buiten. De parachutisten kwamen in
zwermen naar beneden. Buren klampten elkaar aan,
ontredderd pratend over deze overval. Bij het zien van de
vreselijke Duitse propagandafilm1 lopen de koude rillingen
weer over haar rug. “Zo afschuwelijk was het” fluistert ze.
“Om 8 uur hoorden we in de nieuwsuitzending door de
radio dat Nederland in oorlog was. We waren verbijsterd
en totaal in paniek. Ik ging niet naar mijn werk.”
P r o c l a m at i e W i l h e l m i n a
“Dat dreigende van die luidende klok en de indringende
zinnen van koningin Wilhelmina komen weer helemaal
boven bij het weer afluisteren naar de uitzending2, nu.”
“Om ca. 10.30 uur gingen we maar koffie drinken. Er vloog
een kogel door het zijraam van de erker tegen de pianolamp en ketste af tegen de kast van de kamer en suite”.
Haar haar en de hond op haar schoot zaten onder het glasgruis. “Ik heb de kogel nog”, zegt mevrouw Lignac ferm.
“Ik ben door het oog van de naald gekropen.”
“Ik was secretaresse van K.J. Brouwer, zendingsdirecteur op
het Zendingshuis, mijn leuke eerste baan.”
De verzorging van het contact met Indië was haar hoofdtaak. Door de oorlog hield haar baan op te bestaan. Er was
geen contact meer mogelijk met Indië. De Duitsers pikten
de gebouwen van de Zendingsschool in. Het internaat
hield op te bestaan. De lessen gingen door bij dr. Fokkema,
rector Zendingsschool en Hendrik Kraemerinstituut, aan
huis en in de Pauluskerk. In 1942 kwam het Diaconnessenhuis dat in Leiden gevorderd was, in het Zendingshuis
terecht.
Verzet
Toen ze naar Oegstgeest verhuisd was, werd ze samen met
haar tweelingzusje lid van korfbalclub Fiks. Daar leerde ze
ook onder anderen mensen kennen die een cruciale rol

1
2
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www.youtube.com/watch?v=oki9FTZs0tA
www.youtube.com/watch?v=YS8VtSGzS2g

zouden spelen voor haar verzetswerkzaamheden in de
oorlog.
“Ik zat in een verzetsgroep. Het was aanvankelijk moeilijk
in te schatten, wie je kon vertrouwen en wie niet. In de
oorlog heb ik geleerd mijn mond te houden: één verkeerd
woord, en je kop werd er afgehakt.”
Mevrouw Lignac was koerierster en bracht onder anderen
de Oranjekrant rond. “We hadden ook contact met Friesland. Er zijn er veel van onze groep doodgeschoten. Ik ben
gelukkig nooit gepakt, ook niet met illegale krantjes
onderweg. Wel een keer toen we met een stel op de fiets
(dat kon toen nog) naar Noordwijk gingen. Ik had een
broche op die ‘kop op’ uitbeeldde. Het was gewoon een
lucifer met de kop omhoog. De moffen zetten me in de
overvalwagen en ik moest de broche afdoen.”
B o m m e n o p d e Stat i o n s w e g
Toen ik mijn baan op het Zendingshuis kwijt was, ging ik
werken op een advocatenkantoor op de Turfmarkt in
Leiden. Eerst fulltime, toen halve dagen en na het bombardement van de Stationsweg helemaal niet meer. Er was
steeds minder te doen. Zo ging ik op 11 december 1944 ook
even naar buiten in mijn lunchpauze, het was prachtig
weer, toen de bommen vielen op de Stationsweg en Steenstraat. Ze waren bedoeld voor de op het station opgestelde
V2’s. Ik liep toen net op de Steenstraat richting Turfmarkt
en schoot in een rond portiek van de drogist, even na waar
nu het Lido is. Ik had wel morsdood kunnen zijn!”
“Omdat er toch geen trams meer reden, liepen mijn baas
en ik over de tramrails van de Rijnsburgerweg naar huis in
Oegstgeest. Dat was veiliger.”
Eten
“Omdat ik een tante en oom in Den Haag had zonder
kinderen ging ik vanaf het begin van de oorlog op mijn
fiets naar hen toe. Later werd dat een fiets met houten
banden en eerst de boer op om eten voor hen te vinden in
ruil voor lakens en ik fietste dan langs de huidige A44 naar
hen toe.” Zo ook die éne keer. “Het was doodstil op de weg.
Op een gegeven moment schreeuwde de enige andere
fietser aan de overkant: ‘Liggen, liggen!’ Ik gooide mijn
fiets op de grond en ging met mijn neus in de bladeren.”
Waarschijnlijk was dat het bombardement van 23 februari
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Illegale Oranjekrant, jaargang 1942 no. 12. ‘Geredigeerd en gedrukt in bezet Nederland. Onverdraaglijke lectuur voor moffen en NSB-ers’.

10

1943, waarbij aan weerszijden van de A44 brandbommen
vielen die bedoeld waren voor een V2 stellage in de buurt.
Daarbij verdween de Hofstede van landhuis Eikenhorst. Die
avond is mevrouw Lignac bij haar oom en tante in Den
Haag blijven slapen, maar heeft geen oog dicht gedaan,
omdat er een V1 batterij met de hele nacht hels kabaal in
de buurt stond.
In de garage van Kranenburg op Dorpsstraat 10 was een
dependance van de Gaarkeuken. “Als we na lang wachten
in een eindeloze rij een heel kleine portie soep of iets
dergelijks in ons pannetje hadden renden we, voor zover
we nog konden rennen, naar huis, zodat het nog warm was
en deelden we het met de onderduikers.”
“We kookten ook tulpenbollen op onze Majo en aten ze,”
verteld mevrouw Lignac. “Zo ongeveer alle bomen in de
lanen in Oegstgeest werden gebruikt als brandhout voor de
kachels. Overigens mochten die lanen niet meer de naam
dragen van leden van het Koninklijk Huis. Zo heette de
Julianalaan plotseling Lindelaan. Daar werd wel creatief
mee omgegaan: er was een mijnheer in Oegstgeest en zijn
achternaam was Oranje. Als hij de telefoon aannam,
schalde zijn stem plechtig: ‘Met het huis van Oranje!’ Ook
ging ik met mijn overbuurman die ik kende van Fiks en uit
het verzet ’s avonds vóór spertijd in een zwart trainingspak
bielsen halen als brandhout voor de kachels.”
Jeugd
De laatste brief van haar broer uit Amerika was van
4 november 1941. Na de bevrijding kon ze eindelijk een
brief terugsturen en dat kon alleen door hem aan een
Canadese soldaat mee te geven, om te vertellen dat ze nog
in leven waren. “Door de radio hoorden we dat één van
mijn andere broers nog in leven was. Hij was commandant
van de Marine Luchtvaart Dienst in Indië. ‘Gouverneur
generaal Tjarda van Starkenborch Stachhouwer wordt van
Nieuw Oost- Indië naar Holland gevlogen door kolonel
A.J. de Bruijn.’ Toen wisten we dat mijn broer nog in leven
was”. Of haar zusje in Brabant nog leefde, is ze met eigen
ogen gaan aanschouwen door liftend (er was geen openbaar vervoer meer) samen met haar tweelingzusje naar
Brabant en weer terug naar Oegstgeest te gaan.
“Ik had me mijn jeugd anders voorgesteld: vanwege spertijd konden we nooit uit en zo. De ramen waren geblindeerd met zwart papier. We hadden in huis een fiets opgehangen en fietsten daarop, zodat we nog een beetje licht
hadden. Maar dat niet uitgaan hebben we na de bevrijding
dubbel en dwars ingehaald! Wat hebben we gedanst op
straat, maar we hebben ook het Witte Huis plat gedanst,
elke avond!”
Bronnen
n

Dort, Riet van en Bert Driessen, Oegstgeest in bange dagen, 1994,

n

Leids jaarboekje, 1995.

n

Over Oegstgeest 24e jaargang nr. 1, mei 2012 p. 18-21.

n

NRC Handelsblad, 27 april 2013, p.13.

n

Koninklijke Bibliotheek:.

De Majo
Omdat er geen brandstof was, werden in dit opzetkacheltje kleine stukjes hout gebruikt om nog te kunnen
koken. In essentie is de majokachel een pijp die aan
boven en onderzijde open is en waarin een verbrandingsbakje is opgehangen. In dat bakje werden houtspaanders
en gebroken twijgjes en dergelijke verstookt. De benodigde zuurstof werd via twee pijpjes van opzij aangevoerd. Bovenop het geheel kwam de pan met tulpenbollen
te staan. Het bijzondere van het ontwerp zit hem in de
afvoer van rookgas naar beneden en de isolatie van het
verbrandingsbakje dat, omspoeld door heet verbrandingsgas, waarschijnlijk erg warm kon worden.

Communicatie in de oorlog
In de Tweede Wereldoorlog was er geen communicatie
mogelijk met Nederlands Oost-Indië, noch met de VS en
andere overzeese gebieden. Schepen werden gebombardeerd en moesten in beveiligde konvooien varen, laat
staan dat zij post konden vervoeren. Burgervliegtuigen
vlogen nauwelijks, binnenlands telefoonverkeer was er
mondjesmaat, laat staan buitenlands, dat sowieso nog
jaren daarna alleen door tussenkomst van een telefoniste
mogelijk was. Binnenlandse brieven konden een gedeelte
van de bezetting wel verstuurd worden.
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Bunkers in Oegstgeest
Op verzoek van de redactie heeft Onno van Gent een artikel over de twee bunkers in Oegstgeest bewerkt, dat hij eerder voor de
Loopgraafkoerier schreef.
Door Onno van Gent

Twee bunkers
e eerste bunker die in Oegstgeest gebouwd is, is
van Duitse makelij en is te vinden in het Bos van
Wijckerslooth. Deze bunker is alleen nog herkenbaar als een vreemde zandheuvel in het bos. Volgens
‘Oegstgeest in bange dagen’ zou deze bunker gebouwd zijn
door ‘Organisation Todt’, die drie huizen had gevorderd
aan de Oranjelaan 9, 11 en 13. De bunker was bedoeld als
schuilplaats voor de Duitsers tijdens luchtaanvallen. Via de
achtertuin en een bruggetje over de sloot konden de Duitsers de bunker bereiken.
De tweede bunker van een heel ander kaliber ligt aan de
Kwaaklaan. Deze bunker dateert van na de Tweede Wereldoorlog en is gebouwd tijdens de koude oorlog. Communicatie is een belangrijk facet bij oorlogsvoering en met
name communicatieknooppunten, plekken waar vele
verbindingen samenkomen, waren kwetsbaar. Om die
reden werden op verschillende plaatsen in Nederland
communicatiecentra aangelegd in grote bunkercomplexen, opdat de commandostructuur in tijden van nood
niet platgelegd zou kunnen worden. In Oegstgeest verrees
aan het eind van de jaren ’50 de bunker aan de Kwaaklaan.

D

Gebruikers bunker Kwaaklaan
Ondanks het feit dat de bunker op Oegstgeester grondgebied staat werd deze soms ook wel ‘Telefooncentrale
Leiden’ genoemd. De bunker kende drie gebruikers; de
Koninklijke Marine, de NAVO en de PTT.
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Tijdens de bouw, in de winter van 1959-1960 werd er niet
zoveel over bekend gemaakt. De vijand (de Russen) zou
maar mee kunnen luisteren. Op de foto’s hieronder is het
verloop van de bouw te zien. Op de eerste twee foto’s is te
zien dat dat het beton een zware bewapening kreeg om
bestand te zijn tegen atoombommen. Niet een directe
inslag weliswaar, maar het gebouw moest wel tegen een
stootje kunnen. Op de derde foto is te zien dat de buitenkant van de bunker volledig in de teer is gezet om het
beton waterdicht te maken. De bunker ligt dan klaar om
voorgoed te verdwijnen onder een grote berg zand.
In de bunker kwamen een groot aantal telefoonverbindingen binnen. In het begin waren dit alleen maar grondlijnen. De ligging van deze verbindingen was uiteraard
geheim, wat in de jaren ’80 tot ware hoofdbrekens heeft
geleid toen de Abtspoelweg werd verbreed en er een nieuw
riool werd aangelegd. Tijdens de graafwerkzaamheden
stuitte men menigmaal op leidingen die niet op de officiële tekeningen stonden. In de jaren ’70 kwamen er naast
de grondleidingen ook straalverbindingen. Dit bleek voor
Oegstgeest en het ministerie van Defensie een mooi
moment te zijn om gezamenlijk een grote mast naast de
bunker te plaatsen. Oegstgeest gebruikte het bovenste
gedeelte voor haar antennes van de Centrale Antenne
Inrichting, terwijl lager in de mast Defensie een aantal
paraboolantennes plaatste voor het opzetten van verschillende straalverbindingen door het land.
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Portaal
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29
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Begane grond

Plattegrond uit 1986

4

12 Kantine
13 Wachtkamer
14 Oorspronkelijk één ruimte.
Vermoedelijk bedoeld als
slaapverblijf bedieningspersoneel. Na verbouwing in 1986
opgesplitst in a t/m g kantoor
en 14h kantine
15 Bordes
16 Gang
17 Bureau
18 Apparatenkamer
19 Oorspronkelijk een ruimte

20
21
22
23

24
25
26
27
28

naast 18, maar hierboven opgenomen in ruimte 20.
Schakelkamer
Schakelkamer
Bureau
Technische ruimte. De ruimte
waar de grondkabels de bunker
in kwamen
Gassluis
Portaal
Nooduitgang
Tank dieselolie
Tank dieselolie
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20

Verdieping

29 Tank dieselolie
30 Schakelruimte telexen en
Crypto. Na verbouwing 1986
opgesplitst in 30a t/m c
31 Schakelruimte
32 Gang
33 Noodstroom-airconditioning
34 Apparatenruimte. In begin ’80
verbouwd (EMP afgeschermd)
t.b.v. vermoedelijk NATO straalverbindingen
35 Apparatenruimte
36 Accuruimte
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Bunker te koop wegens vrede
Toen in september 2011 de bunker door Domeinen ‘wegens
vrede’ te koop werd gezet kwam een verkoopbrochure en
een biedboek beschikbaar waarin alle tot dan toe geheim
gebleven informatie werd vrijgegeven.
Uit de bouwtekening van de bunker uit oktober 1958 valt
veel informatie af te leiden. Het bouwwerk is aan de
buitenkant 28 m breed, 48,5 m lang en 12,5 m hoog. Het
bestaat uit twee verdiepingen van elk ca. drie meter hoog.
Aan de basis zijn de buitenmuren drie meter dik. Vanaf de
tweede verdieping neemt deze taps af tot ca. twee meter.
De bunker heeft een twee meter dik dak. Het bruto vloeroppervlak bedraagt 2250 m2 aldus de verkoopfolder. Hij
ligt een beetje verzonken in de bodem. De vloer van de
bovenste verdieping ligt zo’n meter boven het maaiveld en
de onderste verdieping is dus feitelijk een soort kelder. Op
de overzichttekening uit 1958 zijn nog twee urinoirs en zes
wc’s ingetekend. Een teken dat rekening werd gehouden
met een hoge personele bezetting. Niet echt verrassend
aangezien in die tijd nog veel handwerk nodig was voor
het opzetten van verbindingen en het doorgeven van
berichten, met bijvoorbeeld de telex.

zijn geweest, want binnen de bestaande ruimte werd feitelijk een tweede metalen ruimte aangelegd. De EMP werd in
1962 ontdekt na een testexplosie met een atoombom. In
die tijd gebeurde dat nog niet ondergronds, maar hoog in
de atmosfeer. Tot ieders verrassing bleek op grote
afstanden van wel 1000 km elektrische apparatuur defect
te raken. Een effectieve, maar kostbare manier om beschadiging tegen te gaan, was het plaatsen van de apparatuur
in een volledig elektrisch geladen omgeving. Deze ‘Kooi
van Faraday’ werd in begin 1980 in de bunker aan de
Kwaaklaan aangebracht.
N o o d u i tg a n g
In de oorspronkelijke tekening is de nooduitgang te zien
als een gewone uitgang op maaiveldniveau, net als de
hoofdingang. Vermoedelijk werd al voor de aanvang van de
bouw besloten om een trap met een luik aan te brengen
naar het dak. Na een atoomaanval konden dijken beschadigd raken, waardoor de hoofd- en noodingangen en uitgangen op maaiveldniveau onder water zouden kunnen
komen te staan.
rondleiding
De echte ‘ins en outs’ over deze bunker waren zoals aangegeven in dichte mist gehuld. Na het vallen van de Berlijnse
Muur was de acute dreiging vanuit het oosten komen te
vervallen en kwam de bunker in onbruik. Tijdens de Open
Monumentendagen in 2011 was er rondleiding door het
bouwwerk, waarbij het mogelijk was foto’s te maken van
alle ruimtes zoals beschreven op de plattegrond.
In januari 2012 werd de bunker voor € 500.000,– verkocht
aan Bunker Infra Holding BV, een bedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in hoogwaardige bescherming van databestanden. De bunker aan de Kwaaklaan heeft daarmee een
tweede leven gekregen als beschermer van gevoelige digitale informatie.
Bronnen
n

Riet van Dort en Bert Driessen, Oegstgeest in bange dagen, 1994.

n

www.forten.nl.

n

Biedboek Kwaaklaan.

n

Digitaal fotoarchief Oegstgeest.

Oproep
EMP-dichte ruimte
Een tekening van begin 1980, toen nog gerubriceerd als
‘Confidentieel’ laat zien hoe in lokaal 34 in de kelder van
de bestaande bunker een zogenaamde Elektro Magnetische
Puls (EMP) beplating werd aangelegd. Een actueel
probleem in die tijd. Dat moet een behoorlijke verbouwing
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De auteur van dit artikel wil heel graag weten hoe men
leefde en werkte in de bunker. Wat gebeurde er bijvoorbeeld in de grote commandoruimte met kaarten aan de
muur? Hoeveel mensen werkten er? Waren er dag- en
nachtdiensten? Kent u of bent u iemand die werkzaam is
geweest in de bunker dan brengen we u graag in contact
met de auteur. Voor reacties: redactie@oudoegstgeest.nl
of Julianalaan 5, 2341 EN Oegstgeest.

Noodstroomruimte met twee generatoren aangedreven door dieselmotoren.

Ruimte met, door kabelmoffen afgeschermde, telefoonkabels.

Technische ruimte met aansluitrekken voor telefoonkabels.

Gasdeur en ontsmettingsruimte.

EMP-apparatenruimte.
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Oud-Poelgeest in de Middeleeuwen
In onderstaand artikel wordt nieuw licht geworpen op de vraag of het Middeleeuwse kasteel Oud-Poelgeest al dan niet bij de
inname van Leiden in 1420 is verwoest.
d o o r F r e e k L u gt

H
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oe kasteel Oud-Poelgeest eruit ziet weten we allemaal. Het huidige kasteel is echter pas in de 17e
eeuw gebouwd. Daaraan vooraf ging een Middeleeuws kasteel. Al in de 8e eeuw zien we dat er een boerderij
ter plaatse aan de bisschop van Utrecht wordt geschonken
en het is meer dan aannemelijk dat die hoeve zich ontwikkelde, via een versterkte boerderij, tot het kasteel van de
heren van Poelgeest. Dat was een familie van ontginners.
Zonder het helemaal zeker te weten is aannemelijk dat zij
het gebied ten oosten van het kasteel hebben ontgonnen.
Dat heette toen nog de Oegstgeesterbroek, later de Broekpolder en tegenwoordig de Merenwijk in Leiden. De
hoofdtak van de familie Van Poelgeest zette zich daarna
aan het ontginnen van gebieden als Hoogmade en Koudekerk en streek uiteindelijk in laatstgenoemde plaats neer.
Een jongere tak bleef op Oud-Poelgeest en trouwde in in de
familie Van Alkemade. Aan hun wapen is nog te zien dat ze
vermoedelijk familie waren van de burggraven van Leiden,
die tevens ambachtsheer van Oegstgeest waren.
Tot zover een uiterst ingedikte geschiedenis van de heren
van Poelgeest. Zij woonden dus in een Middeleeuws
kasteel. Dat dit een ‘echt’ kasteel met torens en kantelen
was, weten we van die mooie tekening van Roeland
Roghman. Die schetste na het Beleg van Leiden (1574) de
ruïne van het kasteel: een zware donjon, dat is het sterkste
deel van het kasteel met de dikste muren, met daar
bovenop, nog net zichtbaar, kantelen die boven de bomen
uittorenen. Dat er torens bij het kasteel hoorden is bekend
van het minuscule plaatje daarvan op de kaart van Jacob
Coensz. uit 1550 en van het nog iets eerdere plaatje op de
kaart van Jacob van Deventer uit 1545 (het kasteel heette
destijds Alckemade). Toen stond het kasteel nog recht overeind. Het was pas na het beleg een ruïne omdat het kasteel

toen het lot heeft ondergaan van alle stenen gebouwen in
de omgeving van Leiden: die werden afgebroken of
minstens onbruikbaar gemaakt om te voorkomen dat de
Spanjaarden zich erin zouden verschansen. Het Groene
Kerkje is toen bijvoorbeeld verwoest, net als de kerk in
Warmond, waar nu nog de ruïne van zichtbaar is. Zo werd
ook kasteel Oud-Poelgeest grotendeels afgebroken. De
donjon was echter te massief om snel af te breken, lijkt
het, en bleef dus staan. Ze zullen het dak er wel uit
gesloopt hebben of in brand gestoken.

Oud-Poelgeest in 1545.

Oud-Poelgeest in 1550.

Onlangs stuitte ik op een wat duidelijker tekeningetje van
het Middeleeuwse kasteel Oud-Poelgeest. Dat is te danken
aan diezelfde Spanjaarden. Die lieten een kaart van
Holland maken waarop alle Spaanse versterkingen zijn
aangegeven. Dat deden ze in 1575, dus na het Beleg van
Leiden. Oud-Poelgeest was toen al verwoest. Maar de kaartenmaker was gewoon een Hollandse vakman, Bilhamer
was zijn naam; hij liet zich meestal Beeldsnijder noemen.
Zoals alle kaartenmakers gebruikte hij ook materiaal dat
hij al had. En zo kon het gebeuren dat op een kaart uit
1575 Oud-Poelgeest staat zoals dit er vóór het Beleg, zo
rond 1570 nog uitzag. Wij zien vier zware ronde torens die
kennelijk de hoeken van een vierkant kasteel vormen. Dat
komt geheel overeen met het eerdere kaartje van Jacob
Coensz. en de latere tekening van Roeland Roghman. Het
kasteel op de kaart van Jacob van Deventer vertoont slechts
twee torens; het lijkt er echter op dat hier het kasteel ‘en
face’ is getekend, wat voor de beperking tot twee een
verklaring zou kunnen zijn.

Uit dit laatste blijkt al dat enige relativering op zijn plaats
is. Kaarten werden niet gemaakt om te voorzien in nauwkeurige afbeeldingen van gebouwen. Kaarten werden
gemaakt om de weg te weten of om tal van andere
redenen, zoals in dit geval het aangeven van de Spaanse
versterkingen. Helemaal zeker is het dus niet dat het
kasteel eruit zag zoals het op de kaart is getekend. Twijfel
ontstaat bijvoorbeeld doordat de Kwaaklaan ten zuiden
van het kasteel is getekend, terwijl deze toch evident aan
de noordzijde lag (en ligt). Aan de andere kant staat het
Groene Kerkje (ook nog niet verwoest) redelijk levensecht
op de kaart terwijl daarnaast kasteel Lokhorst in Warmond
met twee torens is afgebeeld, wat ook in overeenstemming
met de werkelijkheid van toen lijkt te zijn. En een kaartenmaker uit die tijd zal ook echt wel geweten hebben hoe
een kasteel als Oud-Poelgeest eruit zag. Bovendien lijkt de
tekening op de twee of drie die we al hadden. Er is dus een
goede kans dat de tekening de werkelijke situatie weergeeft.

Oudenhof niet in gebruik. Als gevolg daarvan was voor
1393 het kasteel verdwenen.
Bovendien blijkt uit diverse berichten dat het kasteel in de
periode van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten steeds
bewoond is geweest, althans in iemands eigendom zonder
dat blijkt dat het een ruïne was. Als het dan al verwoest
geweest is, zou het in enkele jaren weer moeten zijn opgebouwd, bij verwoesting in 1420 zelfs binnen drie jaar,
aangezien het in 1423 weer werd genoemd. Echter, ook
over wederopbouw is ons niets bekend, terwijl dat over
andere kastelen in die tijd wel het geval is. In deze optie
zijn dus èn van de verwoesting èn van het herstel geen
gegevens overgebleven, wat een en ander nog onwaarschijnlijker maakt.
Tot nader bericht moet worden aangenomen dat kasteel
Oud-Poelgeest voor het eerst bij het Beleg van Leiden is
verwoest.
Bronnen
n

Dit maakt het ook mogelijk een definitieve streep te zetten
onder de hier en daar nog steeds gehoorde gedachte dat
Oud-Poelgeest al bij de Hoekse en Kabeljauwse Twisten – of
meer concreet bij de inname van Leiden in 1420 – is
verwoest en dat de ruïne tot na het Beleg van Leiden door
de Spanjaarden is blijven staan. Vanaf de zestiende eeuw
hebben verschillende schrijvers dit zowel gesteld als
bestreden. Bewijzen zijn noch van het een, noch van het
ander tevoorschijn gekomen. Wel is er steeds verwarring
geweest met de gelijkgenoemde kastelen Poelgeest in
Koudekerk en Alkemade in Warmond. Vooralsnog moeten
wij dus aannemen dat verwoesting toen niet heeft plaatsgevonden. De besproken kaarten bevestigen dit. Daarnaast
is het in hoge mate onwaarschijnlijk dat in die tijd een
ruïne meer dan 150 jaar kon blijven staan. In een dergelijk
geval werden de bakstenen binnen de kortste keren hergebruikt voor metselwerk elders. Vergelijk bijvoorbeeld de
gang van zaken bij de Oudenhof in Oegstgeest: in 1340
werd Filips van Wassenaar de ambachtsheer; hij nam de

Oud-Poelgeest in 1570.

Joost Jansz. Beeldsnijder of Bilhamer, Land caerte ende water caerte
van Noort Hollandt ende West-Vrieslandt met d’aenliggende landen (...),
heruitgave als kopergravure in 1608 van de houtsnede die Beeldsnijder in 1575 maakte in Spaanse opdracht, Noord-Hollands
Archief Haarlem, signatuur A(492.62)004 A.

n

Lithografie van idem, Pumerend 1971, Westfries Archief Hoorn,
signatuur 1h7.

n

Jacob Coensz., Kaart van een deel lants ghelegen inden ambacht van
Oestgheest aan den Heerwech en den Lijdwech, 1550, RAL, signatuur
PV80500.

n

Jacob van Deventer, blad ‘Holland’ van de Kaart van de Verenigde
Nederlanden in de 16e eeuw, circa 1545, RAL, signatuur
PV70028.1B.

n

Roeland Roghman, Ruïne van kasteel Oud-Poelgeest, Rijksmuseum
Amsterdam, inv.nr. 1900 A4337.

n

Freek Lugt, Het goed van Oestgeest, Leiden, tweede druk 2010, 9091.

n

Brigitte Rink-Ensink, Oud Poelgeest, in Jaarboek 2001-2002 Kastelenstichting Holland en Zeeland, Leiden 2002, 58.

Ruïne van Oud-Poelgeest in 1575.
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Burgemeesters van Oegstgeest

H.D. Terwee
1853-1895

J.M. de kempenaer
1895-1900

J.G.M. van GriethuIJsen
1900-1930

A.J. van gerrevink
1930-1942 en 1945

In de burgemeesterserie wordt in chronologische volgorde de ambtsperiode van een Oegstgeester burgemeester belicht.
In aanloop naar het verschijnen van het boek over de geschiedenis van 300 jaar Vrijwillige Brandweer Oegstgeest heeft de
redactie aan oud-burgemeester Sjoerd H. Scheenstra gevraagd zijn herinneringen als korpschef van de Vrijwillige Brandweer
Oegstgeest aan de hand van een aantal thema’s te beschrijven. Hieronder zijn verslag.

Mr. Sjoerd H. Scheenstra
Burgemeester en hoofd van de Vrijwillige Brandweer Oegstgeest
van Oegstgeest van 1979-1998
Ti j d e n s h e l e l o o p b a a n b i j z o n d e r e a f f i n i t e i t
met de brandweer
irect na mijn doctoraal examen ben ik gaan
werken bij de gemeente Zaandam. Politie en
brandweer behoorden tot mijn takenpakket. Daar
kwam bij dat de toenmalige burgemeester van Zaandam,
G.J.D. Franken, voorzitter was van de jonge Stichting
Brandweeropleiding in Nederland. De opkomende industrialisatie, de opkomst van de chemische industrie en het
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en
het water maakten de opleiding van de brandweer tot een
dwingende noodzaak. Het opleidingspeil van de overwegend vrijwillige brandweer was – zeg maar – heel pover.
Daarom werd een actieplan opgesteld. Een soort tienjarenplan om de gebleken achterstand weg te werken. In heel
Nederland moest de brandweer aan de slag en aan de
studie.
De burgemeester nam mij mee naar de vergaderingen van
het bestuur en met een collega kreeg ik tot taak in heel
Noord-Holland de brandweer op cursus te krijgen en hen
van materiaal te voorzien. Alle brandweren pakten de
uitdaging met enthousiasme op. Dat gaf veel voldoening.
In juni 1967 werd ik burgemeester van Asperen, waar ik als
korpsbeheerder drie brandweerkorpsen onder mijn hoede
had: Asperen, Heukelum en Spijk. Al gauw kwam het
verzoek om toe te treden tot het bestuur van de Stichting

D
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Brandweeropleiding. Met veel genoegen heb ik dat onder
meer als voorzitter vol gehouden tot 1 januari 2000, toen
ik afscheid nam van het Nederlands Instituut voor Brandweeropleiding (NIBRA).
Drie burgemeesters op de been voor hun
O e g s tg e e s t e r B r a n d w e e r
In september 1979 kwam mijn benoeming tot burgemeester van Oegstgeest af. De volgende dag, 8 september,
kwam het college (de wethouders Thesa Blom, Joop Thorn
en Onno van Belle en gemeentesecretaris Ko Vreeken) ons
in Asperen bezoeken. Het gesprek kwam natuurlijk op de
brandweer. Mijn voorganger Tjalling van Eysinga was
namelijk een hartstochtelijke brandweerburgemeester
geweest. ‘Volgende zaterdag, de 15e’, zei de heer Thorn,
‘gaat onze brandweerploeg naar de nationale wedstrijden
in Leersum. Het zou wel leuk zijn als u dan de Oegstgeester
ploeg aan het werk ziet’. Ik ben natuurlijk gegaan en trof
daar tot mijn vreugde Van Eysinga, in gezelschap van locoburgemeester Thorn. De mannen van Oegstgeest, onder
leiding van Jan Schrijvers, waren apetrots dat zij drie
burgemeesters op de been hadden gebracht die hen stimuleerden ‘het onderste uit de kan te halen’. Het werd helaas
geen ‘goud’ maar wél ‘zilver’. De Friezen uit Wommels
waren net iets fanatieker en haalden de eerste prijs in hun
klasse. Nog jaren ging het verhaal bij de brandweer over de

J.C. Baumann
1946-1950

H.L. du boeuff
1950-1968

wedstrijd in Leersum met de drie burgemeesters.
Ter ere van mijn afscheid in Oegstgeest organiseerde de
regionale brandweer van Hollands Midden op zaterdag
19 september 1998 een brandweerwedstrijd op het voormalige MEOB-terrein. Na een succesvolle dag, een feestelijke
receptie en met de Erepenning van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging sloot ik toen het hoofdstuk
van Oegstgeest af.
Diep respect voor zelfredzaamheid
Als ik terug denk aan ‘mijn’ Oegstgeester brandweer zou ik
om te beginnen de teamgeest willen noemen, die zo voorbeeldig tot uiting kwam bij de verbouwing van de kazerne
in 1990. De behuizing was niet up-to-date. Bij een goed functionerend brandweerkorps hoort een adequate behuizing,
maar de gemeenteraad was niet tot nieuwbouw te

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

Mr s.h. Scheenstra
1979-1998

bewegen. Met vereende krachten kwam de brandweer toen
zelf met een plan tot vergroting en renovatie van de
bestaande kazerne. Oud-commandant Wil den Dubbelden
presenteerde met zijn mensen een plan, met daarbij de
toezegging dat de werkzaamheden zo veel mogelijk in zelfwerkzaamheid zouden worden uitgevoerd. Ik heb diep
respect voor de inzet en het vakmanschap, dat de brandweermensen dat jaar met grote toewijding ten toon
hebben gespreid. Alsnog veel hulde!
Op zaterdag 21 april 1991 mocht ik de vernieuwde kazerne
officieel openen. Een plaquette met daarop de spreuk: Vis
Unita Fortior (‘Met vereende krachten sterker’) getuigt
hiervan. Door hun onvoorwaardelijke inzet hebben de
brandweerlieden samen de gemeente een fors bedrag
bespaard. Ik schat dat de gemeente per saldo de helft goedkoper uit was.

Het brandweerkorps met burgemeester Scheenstra, 19 november 1997. Staand v.l.n.r.: Jan Schrijvers, Hans van der Niet, Tatjana de Wolf,
Rolf Hoekstra, Floor Vletter, Jos Steens, Fred Hoogervorst, Daan van Abswoude, Dick Hoogervorst, Dagmar Olijerhoek, Valentijn Wegman,
Ron van Loon, Ralph Smit, Sjoerd Scheenstra. Zittend v.l.n.r.: Jelle Dijkstra, Aad Nek, Peter van Abswoude, Ruud van Bentvelzen.
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Brandbestrijding
Wat de brandbestrijding betreft herinner ik mij een specifieke brand in de Rozenlaan. Midden in een blok woningen
stond ’s nachts pardoes nummer 12 in lichterlaaie. Het
vuur was voor en achter, boven en beneden. Onmiskenbaar
was deze brand aangestoken en had de eigenaar gepoogd
met de verzekeringspenningen ‘uit de brand’ te geraken.
Die vlieger ging natuurlijk niet op. Het casco is later door
de verzekering bij opbod verkocht. Maar de buren waren
ook zeer gedupeerd. Door de muren was rook gedrongen
en hun hele inboedel was met een bruin vlies bedekt. Zij
moesten dan ook noodgedwongen hun woning verlaten
om alles weer spic and span te krijgen. Die brand heeft op
de buren een grote impact gehad.
Een heel andere brand ontstond in één van de gebouwen
van het MEOB terwijl de Oegstgeester brandweer deelnam
aan een wedstrijd in Rhenen. Wij kregen het bericht daar
door tijdens de prijsuitreiking. Dat was natuurlijk zwaar
balen voor onze mannen. Zij willen immers te allen tijde
een brand bestrijden. Nu was er een behoorlijke brand en
nu zaten zij in Rhenen! Hoe snel de terugreis ook aanvaard

werd, met 150 km voor de boeg maak je weinig kans
‘brand meester’ te roepen. Bij aankomst was de klus dan
ook zo goed als geklaard. Leiden, en ik geloof Rijnsburg en
Sassenheim, hadden samen dit varkentje gewassen.
Brandweerwedstrijden stonden jaarlijks op het
programma. Oegstgeest deed daar steeds actief aan mee,
want het maakt en houdt de mannen (en later ook de
vrouwen!) scherp. Het bracht de mensen op allerlei
plaatsen en meestal gingen familieleden mee. Zo waren de
wedstrijden altijd gezellige familie uitjes, waarbij de inzet
en de aanpak van de diverse korpsen intensief werd
besproken. De spanning steeg vaak ten top bij de prijsuitreiking: wie vallen in de prijzen? En welk korps gaat met
de eerste prijs (wisselbeker) naar huis? Zoveel mogelijk heb
ik die wedstrijden bijgewoond. Dat hoort erbij!
Terugblikkend kan ik alleen met lof en waardering over de
Vrijwillige Brandweer van Oegstgeest spreken. Zeker valt
het bijzondere element van vrijwilligheid in deze tijd zeer
te prijzen. Tenslotte wil ik ook de gezellige personeelsavonden graag noemen, waar het bingo-spel de brandweerfamilies geboeid en vrolijk bezighield.

Uit twee foto's samengestelde foto van een demonstratie van brandblusmateriaal door de brandweer voor het gemeentehuis aan het Wilhelminapark in aanwezigheid van burgemeester Scheenstra ter gelegenheid van de overdracht van een nieuwe autospuit, november 1988.
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Vier fotovragen van René
De vele positieve reacties op de publicatie van de vragen en antwoorden van de Grote Oegstgeester Geschiedenisquiz in het
tijdschrift van november 2012 heeft de redactie aangezet tot een nieuwe rubriek, waarvan René de Groot de auteur is. René toont
met regelmaat op de Facebookpagina ‘Foto’s van Oegstgeest’ op een quiz-achtige manier foto’s en gaat dat nu ook in het tijdschrift doen.
Door René de Groot

1

Gelijktijdig met de bouw van de gemeenteschool aan
de Geversstraat is er elders in Oegstgeest een vergelijkbaar schoolgebouw geplaatst. In welke straat was
dat?

2

Wat was tot 1968 de functie van het gebouw op foto
hierboven waar de groep mensen voor staat?

3

Op 5 november 1964 betrekt de Boerenleenbank haar
nieuwe kantoor in de De Kempenaerstraat, hoek
Terweeweg. In die tijd waren er twee Boerenleenbanken in Oegstgeest. Waar zat in die zelfde periode
die andere bank? En wat was het verschil tussen deze
twee banken?

4

Tegenwoordig hebben we op 5 mei Fair. In de jaren
’20 bestond er ook zo iets, al werd dat toen de
‘Winkelweek’ genoemd. Vaak werd dit feest afgesloten met een Oranjefeest. In welke maand vond
deze ‘winkelweek’ plaats?

De antwoorden op de fotovragen vindt u pagina 23.
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Iets Lugtigs
Kans gemist

‘K

erkenkruis.’ Zo noemde een jaar of wat geleden
de Oegstgeester historicus Marc Laman het
Latijnse kruis dat ontstaat als je in Leiden een
lijn trekt van de Pieterskerk naar de Hooglandse Kerk en
daar overheen van de Lodewijkskerk naar de Marekerk. Dat
kruis is in 1638 ontstaan toen de Leidse burgemeester
Jacob van Brouckhoven de Marekerk liet bouwen. Het stadhuis ligt min of meer op de kruising. Dat kan allemaal

geen toeval zijn, zei Laman, dat heeft Van Brouckhoven
opzettelijk zo gedaan. Daar heeft hij een geheime boodschap mee willen overbrengen, voegde de krant er aan toe.
Binnen de kortste keren was dit idee door diverse scribenten, waaronder uw columnist, de grond in geboord. Het
belangrijkste tegenargument was dat in de tijd van Van
Brouckhoven de Lodewijkskerk nog helemaal niet bestond.
Wel had er in een eerdere fase een kapel op die plek
gestaan; Van Brouckhoven kan dit hebben geweten. Ter
verdediging van Laman kan ook worden aangevoerd dat er
meer kerkenkruisen niet compleet waren.
Alles afwegende is het toeval, moeten wij aannemen, dat
de vier kerken een kruis vormen. Destijds is geopperd dat
hier stof lag voor een roman door iemand als Dan Brown.
Een dergelijke schrijver heeft zich echter niet gemeld.
Daarom heeft Marc Laman zelf de pen maar ter hand
genomen. Onder het pseudoniem Carl M. Maan – het
anagram is onmiskenbaar – heeft hij het gegeven van het
kerkenkruis gegoten in de vorm van, zoals hij zelf zegt, een
historisch-metafysische roman.
Helaas heeft de schrijver daarbij niet verder gekeken dan
zijn neus lang is. Hij is te vroeg gestopt. Je kunt namelijk
het trekken van lijnen voortzetten. Waar kom je bijvoorbeeld terecht als je de lange arm van het kruis doortrekt
naar Oegstgeest? Op het kaartje hierbij naar beneden?
Als je dat doet, bereik je op een gegeven moment het punt
waar het fietspad van de Mathenesselaan uitkomt op de
Abtspoelweg. Daar stond vroeger kasteel Abtspoel. Dat is in
dit verband zeer opmerkelijk. Dit Middeleeuwse kasteel
was namelijk het zomerverblijf van de familie Van Brouckhoven. Als Jacob van Brouckhoven van Leiden naar zijn
huis in Oegstgeest ging, volgde hij de Maredijk of liet hij er
zich met een bootje vanaf de Oude Vest naartoe varen. Zo
kon hij elke dag de bouw van zijn Marekerk in de gaten
houden. Als de Maredijk niet zo kronkelig was geweest,
had hij op die manier precies de verticale balk van het
kerkenkruis gevolgd; de Mare van toen benadert die lijn
nog meer. Aan de voet van het kruis wachtten hem de
geneugten van het landleven.
Kans gemist dus. Als de schrijver dit gegeven ook had
meegenomen had de roman niet het dunste boekje in mijn
kast hoeven te zijn. Misschien is het iets voor een tweede
deel?
Bronnen

Het noorden is onder. Het kerkenkruis bestaat uit links de Hooglandse Kerk, boven de Lodwijkskerk, rechts de Pieterskerk en daaronder de Marekerk. Helemaal onderaan, in Oegstgeest, ligt kasteel
Abtspoel.
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Leidsch Dagblad 29 juli, 5, 22 augustus 2006; 23 februari 2013.
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Carl M. Maan, Armals Burcht, Boekscout.nl, Soest 2013, ISBN
978946206649.

n

NRC Handelsblad, 20 september 2006.

Antwoorden fotovragen

1

In 1879 werd, gelijktijdig met de bouw van de
gemeenteschool aan de Geversstraat aan de Hoge
Morsweg ook een gemeenteschool gebouwd. De
eerste bood plaats aan 150 leerlingen, de school in de
Mors aan 100 leerlingen.

2

Op de foto zijn de noodgebouwen van het Rijnlands
Lyceum te zien, vanaf de Aert van Nes-flat. Verderop
zijn de flatgebouwen van de M.H. Tromplaan te zien
en meer naar links de Karel Doormanlaan, 1967. De
foto hierboven toont het Rijnlands Lyceum op de
huidge locatie aan de Apollolaan.

3

Het verschil was dat de bank aan de Terweeweg een
neutrale Boerenleenbank was, terwijl de bank aan de
Lijtweg van oorsprong een rooms-katholieke Boerenleenbank is.

4

De ‘Winkelweek’ vond plaats in augustus, om de
verjaardag van koningin Wilhelmina, op
31 augustus, luister bij te zetten. In de Kempenaerstraat was het thema van de Winkelweek in augustus
1938 ‘Hoe het vroeger was’. Alle winkels en ook Café
Sport waren versierd met oude geveltjes.
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Uit het archief gelicht
Door Carl a de Glopper-Zuijderl and, met dank aan Jan Hengstmengel

D

it jaar wordt in Leiden gevierd dat het 400 jaar
geleden is dat de Maredijkbuurt ontstond. Voor
juni en rond Monumentendag staan er allerlei
festiviteiten op het programma. Er zijn speciale eeuwfeestpostzegels te bestellen en in september zal het boek Gelegen
buyten de Maren-Poort. Korte geschiedenis van de Maredijkbuurt
verschijnen.
Wat niet iedereen weet is dat het grootste deel van de
Maredijkbuurt bijna 300 jaar, namelijk tot 1 augustus
1896, bij Oegstgeest heeft gehoord. Zowel in het archief
van de gemeente Leiden als in het gemeentearchief van
Oegstgeest zijn allerlei archiefstukken over deze buurt te
vinden.
Tot het einde van de 19e eeuw was de Maredijkbuurt geen
woonbuurt, maar meer een recreatie- en industriebuurt.
De buurt lag wel tegen het Leidse stadsgebied aan, maar
bleef ‘buitengebied’, omdat het omgeven was door het
Oegstgeester en Leiderdorpse polderland. Het was een
geschikte locatie voor tuinen en tuinderijen van de stadsbewoners. De ruime aanwezigheid van wind en (schoon)
water maakte het gebied ook geschikt voor de vestiging
van blekerijen en molens. Enkele particuliere grondeigenaars creëerden aan het begin van de 17e eeuw een

A f b . 1 Tuin van mej. M.J. Couvée.
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soort ‘volkstuinencomplex’ in het gebied. Voor gemeenschappelijk gebruik werden drie lanen, een extra sloot en
enkele bruggen aangelegd. Twee van deze lanen bestaan
nog steeds. Wij kennen ze nu als de Aloëlaan en het eerste
gedeelte van de Marislaan.
In het gebied verrezen tientallen ‘speeltuinen’; siertuinen,
vaak met speel- of tuinhuisje. De oorspronkelijk houten
tuinhuisjes werden later soms omgebouwd tot stenen
buitenverblijven en droegen toepasselijke namen als ‘Lust
en Rust’, ‘Yder sijn sin’ of ‘Bellevue’. Sommige buitenverblijven waren van alle gemakken voorzien. ‘Bellevue’ (nu
Maredijk 135-149) beschikte in 1812 over drie opnieuw
behangen kamers en koepel, voorts keuken, kelder en zolders, eene
oranjerie en schuur tot alle berging, nieuw gemetselde persikenkassen en druive-lessenaars, en alles wat tot eene compleete broeijerij en moezerij behoort; voorts menagerie, schuitenhuis; enz.
Hetzelve is beplant met de exquiste vruchtboomen en Engelsch
plantsoen. Een mooie tuin had ook het buitenverblijf dat
van 1859 tot 1878 toebehoorde aan mej. M.J. Couvée (thans
Marislaan 21-29 én Aloëlaan 25-39) (afb. 1).
Van één speeltuin, waarschijnlijk gelegen op de plek van
de huidige percelen Maredijk 79 en 81, is in het Leidse
archief het veilingbiljet uit 1671 bewaard gebleven (afb. 2).

TE KOOP
Een seer Vermaeckelijcke, Vruchtbare
Wel-bepooten ende Beplanten
SPEEL-TUYN,
Versien met een Speelhuysgen, ende
dat in ’t geheel of in twee partyen, geteyckent met Numer 1. ende 2. Gelegen buyten de
Maren-Poort aen het Maren-Dijckgen,
in de Heerlijckheyt van
OESTGEEST.
Men is van meninge in ’t Openbaer te doen Veylen ende Verkoopen
Een seer Vermaeckelijcke, Vruchtbare Wel-bepoten ende Beplanten speelthuyn,
versien
met een Speelhuysgen / ende dat in ’t geheel of in
twee bysondere Parthijen / geteyckent met Numer 1. ende
2. gelegen buyten de Maren-Poort aen het MarenDijckgen /
in de Heerlijckheyt van Oestgeest. Belent ten
Westen den
Maren-Dijck voorseid / ten Noorden seeckere Bleyckerye /
ten Oosten de Treck-vaert van Leyden op Haerlem /
ende
ten Zuyden Pieter Gerbrantsz. van Bomga.

A f b . 2 Veilingbiljet van een speeltuin uit 1671.

Waer mede men openbaer Sit en Koopdag houden
sal
op woonsdagh den 23 December deses jaers 1671,
ten Huyse van Abraham
Brouwer, altans Herbergier in de Witte Swan op
de Haerlemstraet over de
Donckersteegh. Des Naermiddaghs goets tijts, de
Gegadingden vinden
hun alsdan aldaer, aenhooren de Voorwaerden en
doen hun profijt.
Segget Voorts,
De Sleutel van de Tuyn is te vinden by de Schrijver
Van de Maren-Poort.

Meer informatie
Zie de website www.maredijkbuurt400.nl. Het boek zal 15 euro kosten en
verkrijgbaar zijn via de Vereniging Maredijkbuurt en via de reguliere boekhandel.
De eeuwfeestpostzegels kosten 6 euro per velletje van 10 (excl. eventuele
verzendkosten) en zijn te bestellen via een formulier op de website.
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Een kunstzinnige blik op Oegstgeest

Tegel- en Faiencefabriek Amphora
Als u een liefhebber bent van gedecoreerd aardewerk uit het begin van de twintigste eeuw, dan is het niet uitgesloten dat u in uw
verzameling een stuk heeft dat van Oegstgeester makelij is.
Deze keer richten wij onze blik op de Tegel- en Faiencefabriek Amphora, waar in de periode tussen 1908 en 1933 sier- en gebruiksaardewerk van hoge technische en artistieke kwaliteit gemaakt werd.
D o o r J o k e N i e u w e n h u i s e n W i l ly To r d o i r

D

e oprichting van de fabriek is
een initiatief geweest van
Cornelis Martinus van Sillevoldt (1878-1967) en August Perelaer
(1879-1921) (afb. 1). De beide jonge
mannen hadden elkaar in hun jeugd
in Indië leren kennen.
In 1884 was het gezin Van Sillevoldt
uit Indië teruggekeerd en had zich in
Oegstgeest gevestigd, waar de vader
firmant werd van diens broer om
mede leiding te gaan geven aan de
pannenbakkerij aan het Valkenburger
Veer (zie hierover het artikel van
Carla de Glopper in het jubileumnummer OO, maart 2012).
Hier leerde de jonge Cornelis
Martinus wat kleibewerking inhield
en legde en onderhield hij contacten
met aannemers en architecten over
de te kiezen ornamenten die met de
pannen en het dak één geheel

moesten vormen. Maar na verloop
van tijd zocht hij nieuwe inspiratie.
Hij was een liefhebber geworden van
het prachtige sier- en gebruiksaardewerk (plateel is de Nederlandse term
en faience de Franse), afkomstig uit
fabrieken als Rozenburg, De Distel en
De Porceleyne Fles, dat in grote
steden als Amsterdam en Den Haag te
koop was. Toen hij zich realiseerde
dat ook dit moois van klei gemaakt
werd besloot hij dat het zijn nieuwe
uitdaging zou worden. Het begin was
er immers al: meer dan voldoende
klei én een oven. In de jaren daarop
maakte hij zich met vallen en opstaan
het vak eigen. Hij volgde een avondcursus boetseren in Leiden, lette goed
op als de modelleur in de pannenfabriek aan het werk was, las technische boeken over de diverse bakprocessen en experimenteerde met het

A f b . 1 Kantoor der Faience-fabriek Amphora Oegstgeest. Links de heer van Sillevoldt,
rechts de heer Perelaer.
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maken van vazen en borden en dat
alles naast zijn dagelijkse werk. Het
lukte steeds beter!
Langzamerhand ging het er naar
uitzien dat hij van zijn liefhebberij
zijn vak zou kunnen maken en stond
hij dus voor de ingrijpende beslissing
de stap te wagen. De zaak kwam in
een stroomversnelling toen eind 1907
de concurrent van zijn vader en oom,
die andere fabriek van Oegstgeester
dakpannen, De Nijverheid, failliet
ging. Op dit terrein, tussen de Oude
Rijn en de spoorlijndijk Leiden-Den
Haag, aan de Hoge Morsweg (nu
Amphoraweg) begon hij, met zijn
jeugdvriend Perelaer als financiële
compagnon, aan de verwezenlijking
van zijn droom. De gekozen naam
Amphora, verwijzend naar de grote
wijnvaas in de klassieke oudheid,
werd groots vormgegeven door
pannen van een andere kleur in het
pannendak aan te brengen.
Art Nouveau en Jugendstil ,
een Franse en een Duitse
term voor dezelfde stijl
De artistieke bewondering van Van
Sillevoldt had alles te maken met een
nieuwe decoratieve stijl, art nouveau,
waarvan de ontwikkeling zich eind
negentiende eeuw in gang gezet had.
Kunstenaars in Europa hadden
genoeg van de imitatie en combinatie
van bekende stijlen uit vroegere
tijden en zochten naar nieuwe
vormen. Die vonden ze weer in de
natuur, maar nu in een natuur in
beweging: bloemen en waterplanten
met lange stelen, uitgerekt en

vervormd als door de druk van wind
en water. De golvende en kromlijnige
structuur van veel van het werk van
Edvard Munch (1863-1944) wordt
gezien als een belangrijke voorbode
van de nieuwe ontwerpen.
Ook bij ons vormde rond 1885 het
verwerken en stileren van natuurvormen tot ornament een belangrijke
vernieuwing op decoratief gebied,
maar hier werd vooral naar Engeland
gekeken: daar was William Morris
(1834-1896) met zijn gestileerde
bloemmotieven in stoffen en behangselpapier, terwijl voor keramiek het
Griekse vaatwerk als voorbeeld gold.
Later werd gepleit voor een abstractgeometrisch ornament zonder symboliek of natuurnabootsing en in 1900
vindt dit zijn weerslag in met name
de Amsterdamse kunstnijverheid.
Parallel hieraan ontstond echter
onder invloed van de theosofie ook
waardering voor Oosterse cultuuruitingen, vooral voor de Oud-Egyptische
en Assyrische kunst.

A f b . 2 Het vullen van de oven.

Rond 1907 komt men een beetje terug
van die al te grote soberheid en is er
ruimte voor een ontwikkeling naar
sierlijker en bevalliger vormen en
ornamenten, die eind jaren twintig
zal uitmonden in een stroming die
met de term Art Deco wordt aangeduid.

A f b . 3 Het schildersatelier Faiencefabriek Amphora Oegstgeest.

De begintijd
De start van de jonge Amphorafabriek
was gunstig. Door faillissementen van
concurrenten kon men uitstekende
vaklieden voor het bakproces (afb. 2)
en het beschilderen (afb. 3)
aantrekken. Maar het betekende ook
dat ontwerpers van naam, waarvan
Chris J. van der Hoef (1875-1933) de
belangrijkste was, konden worden
aangetrokken. Door diens contacten
met de beeldhouwer Lambertus Zijl
(1866-1947) had hij zich ontwikkeld
tot de meest uitgesproken vertegenwoordiger van de Amsterdamse
nieuwe decoratieve stijl. Bovendien
beschikte hij over de ervaring om te
kunnen beoordelen of zijn ontwerpen
in klei uitgevoerd konden worden en
hoe kleuren zich in een oven zouden

gedragen. Hij ontwierp ook het
Amphora vignet (afb. 4).
Voor het aardewerk wordt uitsluitend
witte gietklei gebruikt, die soms van
een kleurlaag wordt voorzien met
decors, die herinneren aan Egyptische
motieven (afb. 5). De hoogglansglazuur en de zeer egale kleurlaag geven
de vazen een porseleinachtige,
verfijnde uitstraling. Dat geldt ook
voor de vaas met het sierlijke decor
van twee wegspringende herten (afb.
6). Behalve vazen ontwierp Van der
Hoef ook serviezen (afb. 7).
In diezelfde tijd waren nog twee
ontwerpers in vaste dienst: Roelof
Sterken en Theo Verstraaten die
vooral goed waren in bloem- en vogelmotieven (afb. 8).

A f b . 4 Amphora vignet., ontwerp van
Chr. J. van der Hoef.
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A f b . 5 Ontwerp Chr. J. van der Hoef, vaas
met Egyptisch motief, hoogte 19 cm.

A f b . 6 Ontwerp Chr. J. van der Hoef,
Lineair geometrisch decor van springende
herten 1908-1911.

Het ging voorspoedig met Amphora.
Behalve het artistieke was ook het
technische niveau hoog. Men ontwikkelde een glazuur dat geen craquelures vertoonde en niet poreus was. Er
werden prijzen gewonnen op nationale en internationale tentoonstellingen en er was lof in de pers.
Hoe Van der Hoef erover dacht blijkt
uit een interview uit 1910: Maar het
waren eerst Sillevoldt en Perelaer, van
Amphora, die er eens een goeie schop aan
gegeven hebben. Die hadden durf, die lui.
Het lag dan ook niet aan Amphora
dat hij al in dat jaar was vertrokken,
maar veeleer aan zijn wens zich als
medailleur te ontwikkelen. Tot 1914
werden zijn ontwerpen uitgevoerd, in
dit geval waarschijnlijk met zijn
toestemming, maar in het algemeen
stond de wettelijke bescherming
daarvan nog in de kinderschoenen en
beschouwden fabrikanten zich als de
eigenaar van hetgeen door de ontwerpers werd bedacht.

De zakelijke kant en het
vervolg
Het produceren was echter zeer
arbeidsintensief en de bakprocessen
delicaat. Er mislukte nog weleens wat
en dat schroefde de kostprijs op. Van
ieder stuk werd het aantal uren werk
bijgehouden en een commissie moest
het goedkeuren. Bij afkeuring werd
de naam Amphora weggekrast en
werd het een b-keuze product.
Bovendien nam de concurrentie toe.
Tussen 1911 en 1916 werden in de
naaste omgeving maar liefst vier
aardewerkfabrieken opgericht
(Alphen a/d Rijn, Hazerswoude/Rijndijk, Gouda en Katwijk).
Waarschijnlijk door het verminderen
van de inkomsten trok Perelaer zich
begin 1912 terug en werd de handelsvennootschap ontbonden. Door het
uitgeven van aandelen trachtte Van
Sillevoldt weer aan het benodigde
kapitaal te komen om door te kunnen
gaan.

Het tij leek enigszins te keren toen in
1914 na het faillissement van de
Haagse fabriek Rozenburg (het
fragiele eierschaalporselein ging te
vaak in de oven kapot) een deel van
het onbewerkte materiaal (biscuit)
werd overgenomen en later de
ontwerper/schilder Sam Schellink
werd aangetrokken.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog gooide echter roet in het eten.
De aanvoer van klei en chemische
middelen stagneerde, het werd allemaal te duur en er moest onder de
kostprijs verkocht worden.
Na 1920 kwam de fabriek door een
gemeentelijke herindeling op Leids
grondgebied te staan en kregen
model nummers soms de toevoeging
‘Leiden’ in plaats van ‘Oegstgeest’.
Om te besparen op de productiekosten stopte men met het
aanbrengen van glanzend transparant glazuur, hetgeen één keer
minder bakken betekende. De voorwerpen uit deze laatste periode,
veelal ontwerpen van Sam Schellink,
hebben daarom een heel andere
uitstraling dan daarvoor: mat, de
overwegend florale decors zijn grover
geworden en de ondergrond is vaak
donker, waarbij vermeld moet
worden dat dit laatste een tegemoetkoming was aan de smaak van het
publiek (afb. 9).
Dat Van Sillevoldt niet blij was met
de gang van zaken, blijkt uit een
poging om de fabriek in 1922 te
verkopen. Vanaf 1927 ging het echt
niet goed meer en trad Van Sillevoldt
af als directeur. Uiteindelijk werd in
1932 het faillissement uitgesproken.
Een treurig einde van een onderneming, die zoveel prachtig aardewerk
heeft voortgebracht. Gelukkig is het
nog steeds te bewonderen in museale
collecties, zoals blijkt uit het artikel
van Jetteke Bolten-Rempt in het
maartnummer van 2006 over de Van
Iterson collectie in De Lakenhal. De
daarin aangekondigde langdurige
bruikleen aan het gemeentehuis van
Oegstgeest is inmiddels een feit: in de
hal staat een vitrine met Amphora
aardewerk uit de late periode.

A f b . 7 Ontwerp Chr. J. van der Hoef, moccaservies ca. 1909.

A f b . 9 Ontwerp S. Schellink, Pompea,
mat, na 1914.
Bronnen
n

Gesprek met Nico van Eijk, in- en verkoper van plateel in Reeuwijk en verzamelaar Eric
van der Most. De laatste bereidt een boek voor over Amphora en was zo vriendelijk ons
inzage te geven in zijn onderzoek tot nu toe.

A f b . 8 Ontwerp Th. Verstraaten, vogel en
floraal decor, hoogte 46,5 cm.

n

‘Amphora’, De Hollandsche Revue jg. 12 (1908), red. F. Netscher, p. 363-372.

n

Jubileumtijdschrift Over Oegstgeest, maart 2013, p. 10-13.

n

Over Oegstgeest, april 2006, p. 9-11.

n

L.F. Jintes en J.T. Pol-Tyszkiewicz, Chris van der Hoef, 1994.

n

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag.
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Lezersreacties

V

an George Lubbe ontvingen we de volgende
reactie op de rectificatie in Over Oegstgeest,
november 2012, p. 31 over de potscherven uit de
tuin van Actea.
Lubbe schrijft dat de oorspronkelijke veronderstelling dat
Actaea, Terweeweg 152, direct door de firma Lubbe
(G. Lubbe en Zoon) aan de fam. Reterink is verkocht
wel juist is. Het gehele stuk bollengrond tussen de
Terweeweg, Marijkelaan, Hofdijk en Emmalaan is met
uitzondering van het woonhuis Actaea in 1963/1964
verkocht aan de firma van der Pol, een bouwbedrijf uit
Heemstede (de panden op Terweeweg 148 en 150 natuurlijk ook uitgezonderd). Van onteigening door de gemeente
is geen sprake geweest.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat mijn ouders
zouden blijven wonen in Actaea, al dan niet gerenoveerd.
Door het onverwachte overlijden van mijn vader in mei
1964 is dit voornemen niet doorgegaan. Mijn moeder is
toen gaan wonen aan de Rijnzichtweg nr. 62. Actaea is
daarna pas verkocht aan de fam. Reterink, nadat eerst de
pastoor en zijn kapelaans er nog een half jaar gewoond
hebben in verband met een verbouwing van de pastorie.
Hofdijk nr. 50 was eigendom van neven van mijn vader. Zij
waren de erven van ome Jan Lubbe, een broer van mijn
opa, Gerardus Lubbe. Het is mogelijk dat dit pand wel
onteigend is geweest.
Ik kan mij voorstellen dat het na 50 jaren wat lastig is om
het geheel te duiden met zoveel Lubbe’s in de nabijheid.
Een summiere samenvatting:
n Terweeweg 148: opa Lubbe (de G uit G. Lubbe en Zoon),
overleden in 1945; zijn vrouw heeft nog tot eind jaren
’50 in dit huis gewoond
n Terweeweg 152: vader Lubbe met vrouw en kinderen (de
zoon uit G. Lubbe en Zoon)
n Hofdijk 50: oom Jan Lubbe en familie (broer van opa
Lubbe)
n Wijtenbachweg (het huidige Toorenvelt) oom Koos Lubbe
en familie (ook een broer van opa Lubbe)

De heer Jan Ruys stuurde twee foto’s naar de redactie die
de reactie van de heer E.J. Veldhuyzen in het novembernummer 2012 ondersteunen. Veldhuyzen reageerde gedetailleerd op de historie van de onafgebouwde viaducten,
die ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 4 bij de Lage
Morsweg zijn gebouwd en daar sinds 1940 stonden. Hij
vermeldt nauwkeurig hoe de Gele Tram tussen de kale
kolommen doorreed en dat het afgebouwde viaduct door
de voetbalvereniging DOCOS werd ingericht als kantine.
Ter completering van de historische informatie zijn de
bijgevoegde foto’s illustratief.

De Gele Tram vlakbij de halte Lage Morsweg, zomer 1961.
Dit was het laatste jaar waarin de Gele Tram nog reed.
Deze foto is afkomstig uit het boek van A. van Kamp, De
Gele Tram. Een rit per electrische tram van Den Haag naar Wassenaar-Leiden, Voorburg en Delft. uitg. Van de Kamp, Heiloo,
1987. Deze foto vond ik niet terug in het digitaal fotoarchief van de gemeente Oegstgeest. Goed te zien is dat de
stroomafnemer van de tram inderdaad al gedeeltelijk is
ingeklapt, omdat de bovenleiding ter plaatse is verlaagd.
Na de annexatie in 1966 van dit gebied Lage Mors en Hoge
Mors, zijn ook de losse kolommen afgebroken.

Verscheidene zoons van deze drie broers waren actief in de
land en tuinbouw in Oegstgeest.
Mijn opa had nog een paar broers maar die woonden niet
zo dichtbij.
Het staat mij verder niet bij dat de toenmalige burgemeester een rol bij het behoud van Actaea heeft gespeeld
noch was het in mijn beleving een totaal vervallen pand.
Met gepaste trots laat ik mijn kinderen zo nu en dan mijn
geboortehuis Actaea nog wel eens zien en fijn dat het pand
nu tot de monumenten van Oegstgeest behoort.
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De voetbalvereniging DOCOS heeft in 1975 het volledige
viaduct, dat daar nog steeds stond, kostenloos van de
gemeente Leiden overgenomen en er een zeer solide
kantine van gemaakt.

De heer Verlinden, lid van de Oegstgeester sociëteit De
Harmonie vraagt opheldering over het volgende
(biljart)bord dat in het bezit
is van de sociëteit. Wie
weet wat de Vriendenkring inhield,
was er in 1917
een (biljart)club
met deze naam;
waar werd dit bord
voor gebruikt en hoe is
het in handen gekomen van
De Harmonie? Reacties naar: redactie@oudoegstgeest.nl of
Julianalaan 5, 2341 EN Oegstgeest.

Wie kent dit meisje?

Dit schilderij is geschilderd door mevrouw Teding van
Berkhout. De huidige eigenaren willen het graag ‘teruggeven’ aan de geportretteerde. Reacties graag naar de
redactie: redactie@oudoegstgeest.nl of Julianalaan 5,
2341 EN Oegstgeest.

In Memoriam
Hilbert Kamphuisen
Door Sylvia Braat
Kort voor Pasen bereikte ons het droeve bericht dat Hilbert
Kamphuisen plotseling is overleden.
We konden het haast niet geloven, ondanks het feit dat hij
bijna 82 was. Hij stond nog zo helemaal in het leven en
was voor de Vereniging Oud Oegstgeest een enthousiast en
actief lid. Met name als het ging om archiefonderzoek en
een bijdrage aan een publicatie.
Hilbert was in 2007 een van de schrijvers van de Canon van
Oegstgeest en toen hij over het project brandweerboek
hoorde, bood hij meteen zijn diensten aan. In het archief
spitte hij tal van jaargangen van de Oegstgeester Courant

Actueel

Wie weet meer?

door, op zoek naar verslagen over branden. Hij amuseerde
zich kostelijk met die oude jaargangen van de OC in het
archief en las alles waar zijn oog op viel. Helaas kan hij de
presentatie van het brandweerboek 6 juni a.s. niet meer
meemaken.
Na zijn emeritaat als professor in de neurofysiologie heeft
Hilbert zich zeer intensief met van alles en nog wat bezig
gehouden, maar in dit ‘In Memoriam’ hebben wij ons
beperkt tot wat hij voor de VOO heeft betekend.
Dank je wel, Hilbert.

Net verschenen

Graag wijst de redactie haar lezers op het net verschenen
nummer van het literair-historisch tijdschrift De Parelduiker.
Daarin staat het eerste deel van een driedelige serie over
Oegstgeest als schrijversdorp. Auteur en VOO-lid Jan Paul
Hinrichs, bibliothecaris van de Universitaire Bibliotheken
Leiden, beschrijft het dorp waar in de loop van de afgelopen
150 jaar vele bekende en minder bekende auteurs woonden
of voor kortere of langere tijd verbleven en in hun werk
daarvan vaak verslag hebben gedaan. Hieronder een klein
fragment:
De grootouders van Hotz hadden een huis laten bouwen op Geversstraat nr. 26, in het verlengde van de Rijnsburgerweg. In de voorgevel zit nog altijd een eerste steen gemetseld door ‘Atie en Frits
Hotz 7 3 24’. Het was in deze wereld dat de jonge Hotz een ontmoeting had met de drie jaar jongere Jan Wolkers (1925-2007), zoals
Maarten ’t Hart (1944) uit mondelinge overlevering noteert: ‘Frits
vertelde mij een keer dat hij als jongetje van een jaar of acht in
Oegstgeest achter de huizen in die eigenaardige gangetjes dwaalde
waar de achtertuintjes der herenhuizen op plegen uit te komen. Op
een kruispunt der paadjes glinsterde een blinkend voorwerp. “Wat
het precies was, weet ik niet, want toen waren m’n ogen al slecht,”
vertelde hij. Hij liep erheen, wilde het oppakken, maar op dat
moment verschenen er twee jongens, één van zijn leeftijd, de ander
wat jonger. “Blijf af,” schreeuwde de jongste. Nadat hij met een stok
Frits preventief een lel had gegeven, wierp hij zich op het voorwerp.
De ander zei niets, maar keek Frits dreigend aan. Het was het eerste
contact van Frits met een letterkundige. De jongste namelijk, die
later minstens zo vaardig de pen zou hanteren als de stok was de in
1925 geboren Jan Wolkers. […] De oudste van het tweetal was zijn
broer waarover hij later zo indrukwekkend in Terug naar Oegstgeest zou berichten.’ Hotz heeft zelf verklaard dat contact tussen
beide families en hun kinderen alleen al uit klasseverschil uitgesloten was: ‘Vanuit “onze” tuin konden we de kinderen Wolkers
zien (en horen). […] In die tijden (eind ‘20, begin ‘30) was er geen
sprake van dat kinderen van niet precies gelijke milieus en godsdienst met elkaar omgingen. Grootmoeder was ook géén klant van
de Wolkerswinkel. Zo ging dat toen!’
In het eerste deel komen vooral F.B. Hotz en Jan Wolkers
aan bod, en zij zullen in de volgende delen blijven figureren. Maar ook Pieter Langendijk, Herman Boerhaave,
Gerrit Achterberg, Muus Jacobs, Maarten Biesheuvel en
Lloyd Haft passeren de revue. Het blad is te koop bij de Rijnlandse boekhandel. In het najaar volgt een literaire middag.
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De achterpagina van dit tijdschrift wordt gebruikt om een bijzonder moment van het afgelopen halfjaar in beeld te brengen.
Dat kan van alles zijn: een door de Vereniging Oud Oegstgeest ontvangen schenking, zoals een foto, een schilderij of een
briefwisseling; een opmerkelijke verbouwing van een huis; een 100-jarige Oegstgeestenaar; een verenigingsjubileum. Alles kan
‘In Beeld’ gebracht worden zolang het maar iets met de historie van ons dorp te maken heeft.

In Beeld
Uit de nalatenschap van
Theo Schreuder
In oktober 2008 is er in het tijdschrift een artikel over
Matthijs Hendrik (Theo) Schreuder gepubliceerd,
geschreven door Ineke Oele-Kap.
Theo Schreuder was kunstschilder en woonde op de De
Kempenaerstraat 80. Tussen 1940 en 1980 heeft hij zich
geheel aan de schilderkunst gewijd, maar om aan de kost
te komen verhuurde het echtpaar kamers aan studenten.
In de oorlog hebben zij vaak tijdelijk onderdak aan joodse
kinderen geboden, waarvoor zij in 1978 een Yad Vashem
onderscheiding kregen.
In december 2012 schonk de heer Remont de Vereniging
Oud Oegstgeest een tas met schildersspullen van Theo
Schreuder. Zijn vader was bevriend geweest met
Schreuder, maar nu deze ook was overleden en hij het huis
aan het leeghalen was, was hij de schildersspullen tegen
gekomen.
Een paar dagen later ontving het bestuur – geheel
toevallig – een e-mail van André Roes uit Den Haag. Roes,
zo bleek, had in de jaren ’70 als student vier jaar op kamers
gewoond bij het echtpaar Schreuder en was zeer bevriend
met hen geraakt. Zelf bezit hij een aantal van Schreuders
schilderijen en ook nog foto’s uit die tijd. We beelden een
tweetal foto’s die Roes de VOO stuurde, namelijk
Schreuder werkend in zijn atelier rond 1970, en vaas met
hortensia’s (1969) hierbij af.
Roes vertelde dat mevrouw Schreuder op zaterdag bloemen
kocht bij de bloemenkar op de hoek bij De Roompot. En zo
heeft zij haar man tot tal van stillevens geïnspireerd.

Hebt u iets dat u graag ‘In Beeld’ wilt brengen? Stuur dan een
bericht aan de redactie: Julianalaan 5, 2341 EN Oegstgeest of
mail naar redactie@oudoegstgeest.nl
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