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sporen van de oorlog, onder meer in Oegstgeest. We besteden ook aandacht
aan een ander ‘jubileum’, de overgang van een deel van Oegstgeest naar
Leiden in 1920 en wel met een verhaal over het verlies van een zeer veelbelovend gemeenteraadslid. Naast de vaste rubrieken hebben we bijdragen over
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Vrouwen en de Rijkswerkinrichting in Oegstgeest 1889-1896

Gevangenis of toevluchtsoord?
Door Marian Weevers
Alida
n 1892 wendt Alida Schelvisvanger zich tot ‘Hare
Majesteit Regentes Emma’, moeder van de latere
koningin Wilhelmina, ‘met de bede om eenig afslag
van den nog onvervulde straftijd’. Zij is 51 jaar oud en al
een aantal jaren weduwe. Als zij dit gratieverzoek indient
zit zij in de rijkswerkinrichting (RWI) voor vrouwen
in Oegstgeest voor een derde maal een straf uit voor
bedelen. Hoewel zij zich twee jaar eerder vrijwillig bij de
politie van Alkmaar gemeld had met het verzoek ‘opgezonden’ te worden naar de rijkswerkinrichting, wenst
zij nu ‘weder nuttig werkzaam te zijn en hoopt de Rijksgestichten niet weder tot last te wezen’. Haar zus in Den
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Haag zou bereid zijn haar huishuur te betalen. Directeur
Beek van de RWI is alleszins over haar te spreken, noemt
haar gedrag uitmuntend en meldt dat zij zeer ervaren
is in naai-, brei- en borduurwerk. Ondanks haar goede
gedrag en haar bekwaamheid in ‘vrouwelijke handwerken’ krijgt zij de verlangde gratie niet. De officier van
justitie van de arrondissementsrechtbank van Alkmaar,
waar zij was veroordeeld, meldt dat er geen enkele
waarborg is dat zij in haar onderhoud kan voorzien. Uit
de ingewonnen inlichtingen blijkt dat er geen mensen
bekend zijn die haar in dienst willen nemen en ook haar
zus heeft te kennen gegeven Alida ‘op generlei wijze’ te
hulp te willen schieten.
Behalve in de RWI vinden we Alida ook
terug in een armenhuis, een logement en
diverse keren in het Buitengasthuis van
Amsterdam. In het register van dit gasthuis
staat zij in 1888 geregistreerd met de ziekte
lues (syfilis). Alida zal in totaal vijf keer in de
RWI belanden met tussenpozen van slechts
enkele maanden. In het RWI-register staat zij
vermeld als koopvrouw. Meerdere vrouwen
stonden in dit inschrijfregister te boek als
koopvrouw. In de praktijk betekende dit
meestal dat men langs de deuren ging met
een mandje negotie (kleine handelswaar
zoals lucifers).
Rijkswerkinrichtingen
Tijdens het laatste kwart van de 19e en de
eerste decennia van de 20e eeuw belandden
vele duizenden mensen in een RWI, veelal
veroordeeld voor bedelen, zwerven of openbare dronkenschap. Als mensen bekend zijn
met het fenomeen rijkswerkinrichting, is dat
meestal door het daar gevestigde gevangenismuseum, het boek Het Pauperparadijs en het
daarop gebaseerde theaterspektakel. Deze
bevestigen het bestaande beeld dat zwervers, dronkaards en bedelaars mannen zijn.
Veel minder bekend is dat er in bovengenoemde periode eveneens meer dan duizend
vrouwen één of meerdere keren in een RWI
belandden en dat er na 1889 zelfs een aparte
RWI voor vrouwen bestond. Deze was gevestigd in het voormalige Pesthuis, waar tot

Verzoek om gratie van Alida (Nationaal Archief).
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voor kort museum Naturalis in ondergebracht was. Tot
de annexatie door Leiden per 1 juli 1896 was dit grondgebied van Oegstgeest. Wat was de rijkswerkinrichting?
Wie waren de vrouwen die daar terecht kwamen? En
vooral, wat was de reden dat zij in een RWI belandden?
Bedreiging van de openbare orde
Het laatste kwart van de 19e eeuw maakten veel Europese overheden zich toenemend druk over landlopers en
bedelaars die zij als een bedreiging van de openbare orde
zagen. Via nieuwe strafrechtelijke sancties probeerden
zij daar grip op te krijgen. Dit was ook in Nederland het
geval, waar de voormalige bedelaarskolonies in Veenhuizen in 1886 werden getransformeerd tot rijkswerkinrichtingen. Hiermee werden zij formeel onderdeel van
het penitentiaire systeem. Behalve bedelen en zwerven,
zag men ook het openbaar drankmisbruik onder de
lagere klassen als een overlastprobleem. Het Wetboek
van Strafrecht van 1886 bevatte de bepaling dat het
verstoren van de publieke ruimte door dronkenschap als
overtreding strafbaar was. Bij herhaling bestond de kans
op ‘opzending’ naar een RWI. Behalve straf was ‘genezing’ van een onverbeterlijke zucht tot luiheid, die zich
in de ogen van tijdgenoten manifesteerde in bedelen,
landlopen en drinken, een belangrijke bijkomende doelstelling van de inrichting. Verplichte arbeid zag de staat
als de beste remedie hiertegen. Een belangrijke voorwaarde voor opzending naar een RWI was dan ook dat
men tot werken in staat moest zijn.
Bijkomende straf
Opzending naar de RWI was een bijkomende straf en
werd alleen toegepast bij een zeer bepaalde categorie
van overtredingen. De hoofdstraf voor bedelen en
zwerven liep uiteen van enkele dagen tot maximaal drie
weken hechtenis. Bij dronkenschap kreeg men in eerste
instantie meestal een boete. Maar ‘onverbeterlijke’ zwervers, bedelaars of dronkaards (en souteneurs) liepen het
risico voor een periode variërend van drie maanden tot
drie jaar opgezonden te worden.
Een ander aspect waarin de RWI’s zich onderscheidden
van andere strafinstellingen was het gemeenschapsregime. Dit hield in dat de inwoners van de rijkswerkinrichtingen hun dagen doorbrachten in gemeenschappelijke werk- en verblijfszalen of, in het geval van de
mannen, op het land. Ook slapen deden zij gezamenlijk
in slaapzalen, slechts van elkaar gescheiden door slaapkooien. Vrijwel overal in West-Europa was men tegen
het einde van de 19e eeuw overgegaan tot eenzame
opsluiting in cellen. De verwachting was dat dit de beste
manier was om gedetineerden tot inkeer en daarmee
tot beter gedrag te brengen. De realiteit was dat het
vooral leidde tot een toename van ernstige psychische
problemen onder de gevangenen. De criminoloog
Herman Franke meent dat het gemeenschapsregime de
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Voormalig Pesthuis waar eind december 1889 de Rijkswerkinrichting voor Vrouwen in gehuisvest werd (Beeldbank Erfgoed
Leiden en Omstreken).

reden was dat er zoveel minder mannen vanuit de RWI
naar het Rijkskrankzinnigengesticht in Medemblik overgeplaatst werden, vergeleken met het aantal mannen dat
daar vanuit de gevangenissen terecht kwam.
Verhuizing naar Oegstgeest
Totdat zij eind december 1889 naar Oegstgeest
verhuisden verbleven de vrouwen in hetzelfde complex
in Veenhuizen als de mannen, zij het in een apart
gebouw. De reden voor de overplaatsing was ruimtegebrek. Het aantal vrouwelijke ‘verpleegden’ zoals zij
aangeduid werden, lag beduidend lager dan dat van de
mannelijke en daalde van gemiddeld 290 in 1886 tot
103 in 1900. Het aantal mannen in diezelfde periode
schommelde tussen de 2.700 en 3.000. De werkinrichting in Oegstgeest was berekend op 240 vrouwen. Er
waren vijf slaapzalen waar de vrouwen, verdeeld naar
religie, sliepen onder de hoede van een zaalopzichteres
van dezelfde nominatie. Daarnaast was er een wasserij,
drogerij, spinnerij, breizaal, keuken en een ziekenzaal.
Een groot deel van het personeel, onder wie de directeur,
de Rijksveldwachter, de kookvrouw, de zaalopzichteressen en de portier woonde in of op het terrein van
de RWI. Een kapelaan, dominee en een Israëlitische
geestelijke waren verantwoordelijk voor de zedelijke
verbetering via godsdienstoefening en ‘toespraak’. Waar
de mannen in Veenhuizen op het land of in de bouw aan
het werk werden gehouden, hielden de vrouwen zich
bezig met spinnen, naaien, breien, diverse huishoudelijke werkzaamheden of het verbouwen van groente en
fruit in de tuin. De opbrengsten van hun werk, veelal
lakens, kledingstukken, sokken en handschoenen waren
bestemd voor andere gevangenissen en voor eigen
gebruik. Het geld dat zij hiermee verdienden, ongeveer
20 cent per dag, verdween in een ‘uitgaanskas’. Deze
werd uitgekeerd op het moment dat de vrouwen de RWI

Foto van een van de
RWI-vrouwen (Stadsarchief Amsterdam).

verlieten zodat zij niet meteen een beroep op het armbestuur hoefden te doen.
Gemiddelde profiel RWI-vrouwen
Nadere bestudering van de vrouwen die eind 19e eeuw
in de Rijkswerkinrichting verbleven laat zien dat bovengenoemde Alida (oud, arm, ziek en alleenstaand) geen
uitzondering vormde. Driekwart van de vrouwelijke
populatie bestond uit alleenstaanden van wie de helft
nooit getrouwd was geweest, de rest was weduwe,
gescheiden of verlaten. Slechts een kwart was getrouwd.
Ook als er wel sprake was van een huwelijk betekende
dat niet altijd dat de betreffende vrouwen iemand
hadden om op terug te vallen. Soms waren de echtgenoten ook debet aan de problemen. Evelien Holstege
is ‘door huiselijke twisten gedreven’ op straat en daardoor in de RWI terecht gekomen. De man van Petronella Alfers lijkt het voornamelijk op haar uitgaanskas
begrepen te hebben en de echtgenoot van Engelina
woont met een ander vrouw. Evenals bij Alida het geval
was lijken ook ouders of andere familieleden vaak weinig
behulpzaam. Behalve voor bedelen, zwerven en openbare
dronkenschap was ongeveer een kwart van de vrouwen
ook wel eens voor andere delicten veroordeeld. Openbare
dronkenschap was, ook bij de vrouwen die voor bedelen
en zwerven vastzaten, de meest voorkomende veroordeling, naast diefstal, heling en ‘schending der openbare
zeden’.
Tot werken in staat?
Verreweg de meeste vrouwen waren tussen de 50 en
60 jaar bij eerste opzending. Zij waren dus relatief oud
en hoe ouder zij waren, hoe vaker zij terugkeerden.
Evenals Alida lijken veel vrouwen niet heel gezond.
Met enige regelmaat moet de directeur de minister van
Justitie na afloop van de straftijd om verlenging van
het verblijf vragen, omdat vrouwen te ziek zijn om de
RWI te verlaten. Maria Cornelissse lijdt aan een maagkwaal. Maria de Hoop heeft een hersenbloeding gehad
en verlaat de RWI pas als haar zoon een logement voor
haar gevonden heeft. Neeltje Boer komt na opname

in het Academisch Ziekenhuis terug in de RWI met
de diagnose borstkanker, waar zij drie maanden later
aan zal overlijden. Volgens de aan de RWI verbonden
geneesheer is Maria Stoker ‘ongeschikt eenige arbeid
te verrichten uit hoofde van slepende longontsteking,
slepende maag-darm catarrh en algemene vermagering
en algehele lichaamszwakte’. Het gratieverzoek dat de
directeur van de RWI daarom indient wordt gehonoreerd.
Dit laat onverlet dat Maria binnen enkele weken weer
voor de rechtbank staat en wederom in de RWI belandt,
waar zij uiteindelijk zal overlijden. Neeltje en Maria zijn
niet de enigen die de RWI niet levend verlaten. Het sterftepercentage ligt op 9%, een indicatie dat veel vrouwen
in een slechte conditie verkeerden. Dat blijkt ook uit de
aantekeningen van het inschrijfregister. Problemen met
het zicht (slechtziend of met maar één oog), het bewegingsapparaat (kreupel, mank, ‘zeer gebrekkige loop’)
en doofheid komen het vaakst voor. Dit hoeft uiteraard
niet te betekenen dat deze vrouwen niet konden werken,
maar het zal zeker het vinden van een betrekking ernstig
bemoeilijkt hebben. De meeste vrouwen waren voor hun
levensonderhoud afhankelijk van schoonmaakwerk,
gingen net zoals Alida met een mandje handelswaar
langs de deuren of werkten als naaister of wasvrouw.
Sommigen stonden als publieke vrouw (prostituee) geregistreerd. Slecht zicht, doofheid en mankheid waren
waarschijnlijk geen aanbeveling om in aanmerking te
komen voor naaiwerk of zelfs schoonmaakwerk. Elizabeth Koster verklaart voor de rechtbank dat zij naar de
RWI wil omdat zij daar een bril kan krijgen. Zij zou graag
werken maar kan niet naaien door haar slechte ogen.
Etje ‘was door haar gebrekkige loop ongeschikt om werk
te vinden’, zo staat te lezen in de aantekeningen van het
damescomité van het Nederlands Genootschap tot Zedelijke Verbetering van de Gevangenen. Dit comité spande
zich in om de vrouwen in de RWI te helpen hun leven te
verbeteren na afloop van de straftijd.
Elisabeth Wilhelmina
de Goeje, van 1892
tot vlak voor haar
dood in 1906 voorzitter van het Leidse
Damescomité van het
Nederlands Genootschap tot Zedelijke
Verbetering van de
Gevangenen, dat de
vrouwen in de RWI
bezocht (privé archief
van Mathijs Snouck
Hurgronje).
Van een afspraak met het Academisch Ziekenhuis van
Leiden over het kosteloos opnemen van vrouwen onder
de voorwaarde dat zij beschikbaar waren voor onder-
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wijsdoelen, werd niet alleen bij ziekte, maar ook bij
bevallingen gebruik gemaakt. Het merendeel van de 27
vrouwen die zwanger in de RWI belandden was ongehuwd. Wiebregje Akkerboom bevalt van een dochter die
na zes dagen overlijdt, terwijl zij zelf zes weken later in
de RWI eveneens het leven laat. Sommigen moeten al
hoogzwanger geweest zijn toen zij voor de rechtbank
stonden, zoals Geertruida die op 5 december in de RWI
aankomt en een dag later in het Academisch Ziekenhuis
Leiden het leven schenkt aan een zoon, of Juliana die
binnen drie weken na aankomst bevalt.
Naar het Rijkskrankzinnigengesticht
Tot slot verdwijnt een dermate groot aantal vrouwen
vanuit de RWI naar het Rijkskrankzinnigengesticht in
Medemblik, ongeveer 11%, dat de minister van Justitie
zich geroepen ziet hier vragen over te stellen. De reden
voor overplaatsing was vaak dat zij onrust veroorzaakten
bij de andere vrouwen, medewerkers aanvielen of om
andere redenen nauwelijks te handhaven waren. Geeske
had de adjunct-directrice met een klomp bedreigd. Janna
‘begon zich op zekere morgen geheel te ontkleden,
over bedden te springen, de binnenplaats op te rennen,
steeds naakt en onder schreeuwen, gillen, slaan het voor
de andere verpleegden zeer onveilig te maken. Hare
uitingen waren van een hoogst onzedelijke aard ...’. De
meesten van hen leken vooral met cognitieve stoornissen (totale desoriëntatie van tijd en plaats) te kampen,
gevolgd door neurologische problemen zoals epilepsie
of dementia paralytica (het laatste stadium van syfilis).
Daarbij maken de dossiers van de vrouwen die waren
overgeplaatst regelmatig melding van ‘zeer geringe
verstandelijke vermogens’. Opmerkelijk is dat van de
RWI-mannen nog geen 1% in Medemblik belandde.

De RWI als laatste toevlucht?
Behalve met extreme armoede kampten veel RWIvrouwen met psychische en fysieke problemen, misten
zij een goed functionerend netwerk en hadden zij door
hun, in de ogen van tijdgenoten, afwijkende leefstijl
(prostitutie, ongehuwd moederschap, alcoholgebruik,
ordeverstoring en andere overtredingen) vermoedelijk
nauwelijks toegang tot de armenzorg. Invaliditeit vormde
bij een aantal van hen, eerder dan luiheid, een belemmering voor het vinden van werk, waarmee zij niet echt tot
de doelgroep van de RWI behoorden.
Dat wil niet zeggen dat de RWI een prettig oord was om
te verblijven, maar dat de omstandigheden waaronder
sommigen van hen daarbuiten verkeerden nog veel
schrijnender waren. Vele vrouwen namen het harde
werk en de stichtelijke toespraken waarschijnlijk voor
lief om weer even onder de pannen te zijn. In de RWI
hadden zij een dak boven hun hoofd, drie (sobere) maaltijden per dag, kleding en indien nodig medische zorg
en hulpmiddelen. Daarmee fungeerde de RWI voor oude,
zieke en zwangere vrouwen mogelijk eerder als een
laatste toevluchtsoord dan als een gevangenis. 
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Ui t h e t ar c h ief gelicht

Eene goede gemoedsgesteldheid
én wollen kousen
Door Carla de Glopper-Zuijderland

I

n het gemeentearchief van Oegstgeest worden interessante stukken bewaard over allerlei onderwerpen
uit het verleden. In normale tijden maken veel
mensen gebruik van de mogelijkheid om zelf onderzoek
in het archief te doen, maar in tijden van corona is alles
anders. Een bezoek aan het gemeentearchief is momenteel tijdelijk niet mogelijk.
In de afgelopen maanden zijn we voortdurend geconfronteerd met maatregelen en aanbevelingen van de
overheid om onze gezondheid te beschermen. Vroeger
ging het niet anders als er weer eens een zeer besmettelijke ziekte rondwaarde. Alleen was het voor de toenmalige bestuurders veel lastiger om iedereen te bereiken.
In Oegstgeest werden daarom in de 19e eeuw bij een
uitbraak maatregelen afgekondigd vanaf het raadhuis.
Vervolgens werden deze maatregelen als WAARSCHUWING in gedrukte vorm verspreid en aangeplakt. Veel
van deze aanplakbiljetten zijn nog in het gemeentearchief aanwezig. Zo ook onderstaande WAARSCHUWING
houdende bepalingen betrekkelijk den Aziatischen Braakloop
(Cholera) uit mei 1832.
Burgemeester en assessoren der gemeente Oegstgeest en Poelgeest (…) brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen hunner
gemeente, dat de volgende gezondheidsregelen geoordeeld
worden het best geschikt te zijn om de vatbaarheid voor de ziekte
te verminderen. Daartoe dient in de eerste plaats inzonderheid
het in acht nemen van eene behoorlijke dieet, eene warme en
zindelijke kleeding, en het bewaren van eene goede gemoedsgesteldheid. (…)
Het veelvuldig gebruik van visch, vruchten, van groenten vooral
van waterachtige en in het algemeen van verkoelende spijzen is

af te raden. (…) Ook het brood verdient eene bijzondere opmerkzaamheid; hetzelve moet van gezond graan bereid, goed gerezen
en gaar gebakken zijn.
Oud gezouten of gedroogd, en vooral bedorven vleesch of visch is
ten hoogsten nadeelig. Niets echter, oefent eene meer algemeen
erkende verderfelijke werking uit, dan het misbruik van sterke
drank; elke plaats welke door den braakloop bezocht wordt,
bevestigt deze waarheid, en de treurige gevolgen daarvan zijn
zoo menigvuldig gezien, dat men daartegen niet genoeg raadgevingen en vermaningen kan aanwenden. Insgelijks moet het
gebruik van veel en van versch en zuur bier, en in het algemeen
kouden drank, als water, wei of karnemelk, wanneer het ligchaam
verhit is, als zeer nadeelig worden beschouwd; terwijl het gebruik
van goed bier, van water en azijn of met een weinig brandewijn
vermengd, alsmede van koffij of thee onschadelijk is; alsmede
het matig gebruik van geestrijken drank voor hen die daaraan
gewoon zijn.
Burgemeester en assessoren (…) vermeenen (…) te moeten
afraden het gebruik van onrijpe of groene geplukte kruisbeziën.
(…) Terwijl ook de landlieden in het bijzonder worden aangeraden (…) om vooral zich te hoeden voor verkoeling van den buik
en de voeten, en deze laatste door het gebruik van wollen kousen
bestendig droog en warm te houden.
Eindelijk wordt een iegelijk vermaand om de meest mogelijke
reinheid des ligchaams in acht te nemen, en ook de bewaring
der zindelijkheid in en buiten de huizen te bevorderen door eene
goede afloop der rioolen, het ledigen en wegruimen van mest
en vuilnishoopen, het dadelijk wegnemen van doode krengen
uit straten, grachten of wateringen: en in een woord, door alles
te vermijden wat door stank of verrotting tot bederf in de lucht
aanleiding kan geven. 
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De sportverenigingen in Oegstgeest tijdens de Tweede Wereldoorlog

Sporten in bezettingstijd (slot)
Door Michel van Gent

S

port is wel eens de belangrijkste bijzaak van het
leven genoemd, maar was dat ook het geval tijdens
de Tweede Wereldoorlog? Werd er nog gesport in
Oegstgeest in 1940-1945? Deze vragen worden in onderstaand artikel beantwoord aan de hand van de lotgevallen van zeven sportclubs uit Oegstgeest. In verband
met de omvang van het artikel wordt het in twee afleveringen gepubliceerd. Dit tweede deel behandelt de laatste
oorlogsjaren. In het najaar van 1942 verdwenen Fiks en
U.D.O. van het sporttoneel, waarna alleen nog A.S.C. en
L.M.H.C. aan de competitie deelnamen. Ook de L.L.T.C.
bestond formeel nog wel, maar de tennisclub organiseerde al vanaf 1941 geen enkele activiteit meer.

Seizoen 1942-1943
Bij de start van seizoen 1942-1943 bepaalde de N.V.B. dat
alle voetballers een identiteitskaart moesten hebben.
Jeugdspelers zouden een spelerskaart van de bond
krijgen en voetballers ouder dan 15 jaar konden volstaan
met het persoonsbewijs, dat de Duitsers begin 1941
hadden ingevoerd.
Tijdens het seizoen werd duidelijker dat de oorlog meer
invloed kreeg op de sportbeoefening. Het werd steeds
moeilijker om aan sportmateriaal te komen. Sportshirts
waren aanvankelijk nog met textielbonnen verkrijgbaar,
maar later niet meer. A.S.C. vroeg leden om shirts in te
leveren bij het secretariaat voor hergebruik. Voetbalschoenen konden alleen gekocht worden als de winkelier
een verklaring gaf dat hij schoenen in voorraad had en
een paar wilde verkopen aan de aanvrager. De aanvrager
moest deze verklaring bij de secretaris inleveren en die
zond hem door naar de bond. Ook ballen, rackets en
doelnetten werden schaars.
Begin 1943 werd het Duitse leger bij Stalingrad
verslagen. Voor de nazi’s was deze nederlaag aanleiding
om de ‘totale oorlog’ af te kondigen: alles moest ingezet
worden voor de eindoverwinning van Duitsland. Zij
gingen in hun veroverde gebieden verbeten op jacht naar
mankracht voor hun oorlogsindustrie. Op 29 april 1943
werd bekend gemaakt dat alle leden van het voormalige
Nederlandse leger zich weer in krijgsgevangenschap
moesten melden, met het oog op arbeidsdienst in Duitsland.

De secretaris van Fiks meldt het Commissariaat voor nietcommerciëele vereenigingen en stichtingen dat de club is opgeheven. De leden wilden zich niet aansluiten bij de neutrale Nederlandsche Korfbalbond vanwege het korfballen op zondag (foto
Fiks-archief).

8

Op 8 mei 1943 kwam het bevel dat alle mannen van
18 tot 35 jaar zich verplicht voor arbeidsinzet moesten
aanmelden. Wie zich aan zijn oproep onttrok, zou zwaar
gestraft worden. Dat gold ook voor degenen die hulp
boden om de arbeidsdienst te ontlopen. Men kon wel
een Ausweiss aanvragen, een onmisbaarheidsverklaring
voor een Nederlands bedrijf of kantoor die vrijstelling van arbeidsdienst en krijgsgevangenschap inhield.
Verder moesten alle studenten vóór 10 april 1943 een
loyaliteitsverklaring tekenen, waarbij zij beloofden geen
anti-Duitse handelingen te zullen verrichten. Wie niet
wilde tekenen, mocht niet meer studeren en kon ook
op tewerkstelling of zwaardere straffen rekenen. Deze
maatregelen riepen veel protest en stakingen op, maar
de Duitsers bedwongen alle verzet met harde hand.
Het ondergrondse verzet werd intussen steeds sterker

en begon ook vaker openlijk aanslagen te plegen. De
Duitsers probeerden het verzet te ontkrachten door alle
radiotoestellen in te vorderen, maar dat hielp weinig.
Op 23 januari 1943 stond bij de aankondiging van A.S.C.
– T.O.N.E.G.I.D.O. in de lokale kranten de toevoeging: ‘In
den vervolge zal niet meer door de Rood/Zwarte vlaggen

op de trams kenbaar gemaakt worden dat A.S.C. een
thuiswedstrijd heeft.’ Van Dort en Driessen stellen in
Oegstgeest in bange dagen ten onrechte dat deze maatregel
van de club uitging, die niet langer het rood en zwart
van de N.S.B. wilde gebruiken. Het Clubbericht van 4
januari 1943 meldt namelijk dat het verdwijnen van de
vlaggen gebeurde ‘op order van hoogerhand … omdat
alle reclame die het verkeer stimuleert, achterwege
moet blijven.’ De Duitsers wilden namelijk dat vanwege
de ‘totale oorlog’ zo min mogelijk energie en brandstof
verspild werden. Men mocht vanaf maart 1943 geen werk
verzuimen voor sportbeoefening. Supporters mochten
niet meer per trein en bus meereizen met hun club
tenzij anders was bepaald. Ook het internationaal sportverkeer voor amateurs en beroepssport werd voorlopig
stilgelegd.

Aankondiging van A.S.C. – T.O.N.E.G.I.D.O. waarin gemeld
wordt dat het vlagvertoon op de trams niet langer zou gebeuren
(Leidsch Dagblad 23 januari 1943).

Bij A.S.C. was inmiddels besloten om naast cricket nog
een zomersport aan te bieden met honkbal. In december
1942 werd de honkbalafdeling ingeschreven bij de
Nederlandsche Honkbalbond, want aanmelding bij een
leidende bond was immers verplicht. In de zomer van
1943 nam een team deel aan de competitie in de regio
Den Haag. Van Dort en Driessen hebben vastgesteld dat
de honkbalafdeling als dekmantel fungeerde voor een
verzetsgroep van Leidenaars. Zij melden dat deze groep
in de eerste helft van 1944 uit elkaar viel door verraad,
maar geven niet veel details. Het is niet meer vast te
stellen of het bestuur van A.S.C. en de leden wisten van
de verzetsactiviteiten. De honkbalafdeling had het voortbestaan van A.S.C. beslist in gevaar kunnen brengen. In
het ergste geval hadden de Duitsers de hele vereniging
rücksichtlos ontbonden.

In 1943 werd deze oproep in alle officiële organen van Nederlandse sportbonden geplaatst om te vechten voor de nazi’s aan
het Oostfront. De opname van de advertentie was ongetwijfeld
verplicht (Nederlands Korfbalblad 3 mei 1943).

L.M.H.C. beleefde in 1942-1943 in sportief opzicht
een topjaar. Het eerste herenelftal met Erik James als
betrouwbare keeper werd kampioen van de Promotieklasse A. Er is weinig informatie over dit team te vinden
in het bondsblad Hockey sport, in de regionale pers en
in het clubarchief. Sommige (ex-)leden maakten inmiddels deel uit van verzetsgroepen. Zo waren Sam van
Musschenbroek en Guus Reitsma op 27 maart 1943
betrokken bij een aanslag op het bevolkingsregister in
Amsterdam. Beiden werden door de Duitsers gearresteerd
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meteen gestaakt worden. Het bondsbestuur van de N.V.B.
stelde zelfs regels op met betrekking tot de geldigheid
van wedstrijden die door luchtalarm gestaakt waren.
Het lijkt achteraf gezien bizar dat er met de dreiging
van vliegtuigen nog sporters waren die in de buitenlucht
wilden blijven spelen, maar blijkbaar gaf men een sportwedstrijd in de buitenlucht niet zo gemakkelijk op.
Tal van voetbalclubs gaven aan spelers sportkleding en
ook wel schoenen in bruikleen om hen sterker aan de
vereniging te binden. Het bondsbestuur van de N.V.B.
adviseerde in oktober 1943 de betreffende speler te
laten tekenen voor ontvangst van zijn spullen. Mocht
hij de vereniging verlaten, dan moest hij ze teruggeven
aan de vereniging. Was er geen getekende verklaring
voorhanden, dan kon de vereniging de sportkleding en
schoenen niet later terugvorderen.

Foto van L.M.H.C. heren 1 uit de oorlogsjaren, met onder meer
Hanco de Gruijter, Erik James (doelman) en Eddy Vrolijk (foto
LOHC-archief).

en op 1 juli 1943 gefusilleerd in de duinen van Overveen.
Reitsma woonde lang op de Prins Hendriklaan 4 in Oegstgeest. ’Guus was de beste vriend van mijn vader Erik
James. Hij heeft later altijd een foto van Guus op zijn
bureau gehad. Dat zegt wel iets hoeveel indruk zijn dood
heeft gemaakt’, herinnert Ronald James zich nog goed.
Ook Okkie van der Plas zat in het verzet. Hij was lid van
L.M.H.C. toen hij nog woonde bij mevrouw De Ferrantevan der Plas, zijn pleegmoeder op de Prins Hendriklaan
10. In 1941 ging hij mijnbouwkunde studeren in Delft,
waar hij zich bij een lokale verzetsgroep aansloot. In mei
1943 werd hij gearresteerd en gefusilleerd in Utrecht.
Seizoen 1943-1944
Bij de start van seizoen 1943-1944 werden nieuwe
beperkingen voor de sportbeoefening ingesteld. Clubs
moesten voortaan toestemming vragen om reizen langer
dan 100 kilometer te maken voor vriendschappelijke
wedstrijden en toernooien. Dat was niet alles: tal van
sporters besloten te stoppen omdat zij bang waren door
de Duitsers opgepakt te worden of omdat zij geen tijd of
zin meer hadden. De sportbonden probeerden de resterende ploegen zoveel mogelijk regionaal of plaatselijk in
te delen om het reizen voor uitwedstrijden zoveel mogelijk te beperken. Maar er kwam nu ook gevaar vanuit de
lucht door overvliegende bommenwerpers en jachtvliegtuigen.
Alle scheidsrechters kregen de volgende landelijke richtlijnen mee: bij vooralarm kon de wedstrijd doorgang
blijven vinden, maar bij luchtalarm moest de match
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A.S.C. speelde in 1943-1944 onopvallend mee in de
competitie van de N.V.B. en de Afdeeling Leiden. Zeker
veertien leden waren vanwege krijgsgevangenschap of
arbeidsdienst vertrokken, onder wie twee spelers van
het kampioenselftal van 1941-1942. Dat was natuurlijk
nadelig voor de speelsterkte van de ploegen. Het bestuur
maande de leden voorzichtig om te gaan met voetballen,
want nieuwe ballen waren niet meer te krijgen. Ook
kregen leden het advies om in hun voetbalplunje en hun
jas naar het terrein te komen vanwege de vele inbraken
in de kleedkamers.
L.M.H.C. had in seizoen 1943-1944 voor het eerst meer
jeugdleden (174) dan seniorenleden (77). Dat kwam
doordat de Universiteit Leiden nog altijd gesloten was
en er geen nieuwe studentenleden bij kwamen. Vanaf
januari 1944 was er geen telefoon meer in het clubhuis,
maar er kwam wel weer een clubblad uit. Passing shot
werd afgedrukt op een vel papier dat aan de muur van
het clubhuis opgehangen werd. Zodoende was één exemplaar in theorie genoeg om alle leden te informeren.
Vanaf februari 1944 reden er op zondagen geen stadstrams meer in Leiden en omgeving. Tegenstanders van
L.M.H.C. moesten voortaan vanaf het station Leiden naar
het veld aan de Warmonderweg lopen.
Het eerste herenelftal mocht in 1943-1944 debuteren in
de eerste klasse West, ofwel de hoogste hockeyafdeling.
Het is niet duidelijk of alle leden van de kampioenploeg
van 1942-1943 nog meespeelden. Spelers tussen 18 en 35
jaar konden immers opgepakt worden voor de arbeidsinzet. Dat gold onder meer voor keeper Erik James. ’Mijn
vader heeft heel lang ondergedoken gezeten in het huis
van zijn ouders op de Laan van Arenstein. Zij hadden een
aparte ruimte gemaakt onder het dak in de kruipruimte
onder de dakbalken. Mijn vader was een groot sportfanaat, maar ik weet niet of hij in de laatste oorlogsjaren
nog gehockeyd heeft’, vertelt zijn zoon Ronald James.

Hoe dan ook, het elftal eindigde op een verdienstelijke
derde plaats met tien punten uit tien wedstrijden, waaronder vier punten door twee reglementaire overwinningen op Victoria. Deze club uit Rotterdam kreeg liefst
acht strafpunten wegens niet opkomen. Vanaf maart
1944 gold er een verbod op publiek bij sportwedstrijden
in de Maasstad na een bombardement op de rederij
Wilton-Feijenoord. In mei 1944 was het helemaal afgelopen met Victoria, want toen sloegen de Duitsers palen
in het speelveld om te voorkomen dat vijandelijke vliegtuigen er zouden landen.
Op 13 april 1944 hield L.M.H.C. een mixed toernooi op
eigen veld. De bezoekende clubs kregen in de uitnodiging onder meer de raad om met het oog op een mogelijke controle van het persoonsbewijs alleen spelers met
een goedgekeurde Ausweiss mee te nemen. Dit is nog een
voorbeeld dat ‘normaal’ sporten steeds moeilijker werd.

Vanaf 1944 maakten enige leden van L.M.H.C. in de Laan van
Arenstein 35 een regionale editie van verzetskrant Het Parool
(foto Herman Oost).

Het mixed toernooi van L.M.H.C. uit het voorjaar van 1944,
waarbij vrouwen en mannen samen in elftallen speelden (foto
LOHC-archief).

Vanaf het voorjaar van 1944 zaten drie spelers van het
eerste elftal van L.M.H.C. in het verzet in Oegstgeest.
Hanco de Gruijter, Erik James en Daan Wagner maakten
met behulp van een radio op zolder een regionale editie
van de verzetskrant Het Parool. Wagner was student en
woonde in bij de familie James in de Laan van Arenstein
35. Hij was eerder redacteur geweest van het clubblad
Passing shot. De Gruijter woonde vlakbij in de Laan van
Oud Poelgeest 36. Het drietal zou in 1944-1945 nog een
belangrijke inbreng hebben in de Binnenlandse Strijdkrachten in Oegstgeest.
Seizoen 1944-1945
A.S.C. bereidde zich in de zomer van 1944 voor op
cricket- en honkbalwedstrijden, maar het is niet duidelijk of die gespeeld werden. In juli 1944 werden de
kleedkamers op het terrein achter Pomona afgebroken.
Dat betekende dat er vervangende kleedruimte moest
worden geregeld. Het bestuur besloot het terrein aan De
Kempenaerstraat voor de zaterdagen te verhuren aan

Quick Boys, dat vanwege de aanleg van de Atlantikwall
langs de Noordzee geen veld meer had. De Katwijkers
zouden echter nooit een officiële wedstrijd in Oegstgeest
spelen. Ook L.M.H.C. maakte zich ook op voor de nieuwe
competitie, maar seizoen 1944-1945 kwam nooit op gang.
Sportbeoefening werd na september 1944 onmogelijk
door het wegvallen van het openbaar vervoer en het
oprukken van de geallieerden. Er kwam wel een lange
Hongerwinter in westelijk Nederland met groot gebrek
aan voeding en brandstoffen.
A.S.C. was bang dat de tribune zou worden gesloopt om
hout voor de open haard te leveren. De politie van Oegstgeest kondigde aan dat weghalen van hout en sloop op
het terrein bestraft zou worden met vijf dagen celstraf.
Het was de vraag of die maatregel wel afschrikwekkend
genoeg was. De voorzitter besloot onder de tribune te
slapen om slopers op heterdaad te kunnen betrappen. Hij
schijnt ook eenmaal een lid betrapt te hebben die met
een bijl naar de tribune was gekomen.
In december 1944 ontvingen de leden van A.S.C. Mededeelingen nummer 5. De secretaris liet in het blaadje weten
dat er geen trainingen meer werden gegeven vanwege
de dreiging van razzia’s voor de verplichte arbeidsinzet
en vanwege gevaar voor uitputting door gebrekkige
voeding. Het was ook ongepast te sporten vanwege de
krijgsgevangenen en de doden bij het bombardement bij
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het station van Leiden en vanwege hen die streden ‘om
de bevrijding van hun land’. Deze laatste zinssnede laat
zien, dat het blad in beperkte mate verspreid werd, want
de Duitse censuur zou dit niet getolereerd hebben. Het
was het laatste clubbericht dat in de oorlog verscheen.
Op 18 november en 30 december 1944 hield L.M.H.C.
nog toernooien voor de junioren. Zij liepen geen gevaar
om aangehouden te worden door de Duitsers voor de
verplichte tewerkstelling. Het clubhuis van L.M.H.C.
werd daarna enige tijd gebruikt als onderduikadres. Er
was een provisorische keuken ingericht en slaapplaatsen
in het telefoonhok. In januari 1945 werd de schuur met
het materiaal afgebroken en de onderdelen ervan opgeborgen in een stal van de heer Sloos. De meubels van het
clubhuis werden bij leden ondergebracht om te voorkomen dat ze werden opgestookt.

De Leidsche Lawn Tennis Club was in 1941-1945 niet actief,
maar verzond wel jaarlijks ledenlijsten naar de tennisbond om
te voorkomen dat de vereniging moest worden ontbonden (foto
OLTC-archief).

De elftallen van de The Army en de R.A.F. stellen zich op voor hun
wedstrijd op het A.S.C.-terrein op 3 juni 1945 (foto ASC-archief).
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1945: bevrijding
Op 5 mei 1945 was het eindelijk zover: Nederland was
bevrijd. Dat werd in Oegstgeest ook gevierd met sportactiviteiten. Op 3 juni 1945 speelde The Army tegen de
R.A.F. op het A.S.C.-terrein, ofwel het landleger tegen
de luchtmacht. Er waren zo’n 6000 toeschouwers afgekomen op de eerste match aan de De Kempenaerstraat
na ruim een jaar. Zij zagen veel doelpunten, want het
landleger won met liefst 7-3.
De opbrengst van circa 1200 gulden was bestemd voor de
liefdadigheid. Op 8 juli 1945 kwam een elftal van A.S.C.
in actie tegen The Army en behaalde een 4-0 victorie.
Verder won een combinatie van A.S.C. en U.V.S. op 23
juli 1945 met 1-4 van Hollandia, een elftal van mannen
die in Berlijn te werk waren gesteld. De recette van dit
duel ging naar de nabestaanden van hen die in Berlijn
waren gestorven. Op het terrein van L.M.H.C. kon nog
niet gesport worden, want dat werd door de Canadezen
gebruikt als start- en landingsbaan voor vliegtuigen.

Het was druk bij de wedstrijd tussen The Army en de R.A.F. Op de
achtergrond zijn de huizen van de Spaargarenstraat te zien (foto
ASC-archief).

Wat waren de gevolgen voor de Nederlandse sportwereld
van vijf jaar Duitse bezetting? Alle sportbonden hadden
de K van Koninklijk moeten opgeven van de Duitsers,
maar die kwam na de bevrijding meteen weer terug.
De katholieke, christelijke en socialistische voetbalclubs besloten in 1945-1946 in de K.N.V.B. te blijven. Er
kwamen wel weer aparte poules voor katholieke jeugdploegen. De Nederlandse Dames Hockey Bond keerde
niet meer terug, want het vrouwenhockey bleef een
onderdeel van de K.N.H.B. De verdwenen christelijke
en katholieke gymnastiek- en korfbalbonden werden
alle heropgericht. Alle clubs met namen van leden van
het koninklijk huis namen hun oude clubnamen weer
aan. Het gesloten seizoen ter bevordering van de zomersporten bleef gehandhaafd.
Het is moeilijk vast te stellen hoeveel sporters uit Oegstgeest zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Dat
komt door het gebrek aan bronnen zoals ledenlijsten.
Ook moet bedacht worden dat sommige slachtoffers wel
lid waren (geweest) van clubs uit onze gemeente maar
inmiddels buiten Oegstgeest woonden.
Op 27 juni 1949 plaatste de K.N.V.B. in het officieel
orgaan een lijst van 2212 omgekomen voetballers uit
1940-1945, waaronder slechts twee van A.S.C., namelijk
J. Arens en F. Brobbel. Zij kwamen allebei uit Leiden. Jan
Arens werd op 16 april 1945 vlakbij zijn onderduikadres
in Zwanenburg doodgeschoten door de Duitsers, omdat
hij zich in spertijd op straat bevond. Frits Brobbel stierf
bij het Engelse bombardement bij het station van Leiden
op 11 december 1944. De overige omgekomen (ex-) leden
van A.S.C. behoorden waarschijnlijk tot de afdeling
cricket of honkbal.
Adriaan van der Ven, oud-lid van A.S.C., zat in het
studentenverzet. Hij overleed op 16 september 1944 in
het concentratiekamp Durach. Alexander van Leeuwen,
lid van de honkbalafdeling, sloot zich in mei 1944 aan
bij het Nederlands Vrijkorps en in september 1944 bij
de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij werd op 4 maart
1945 gearresteerd en acht dagen later gefusilleerd in
Rotterdam. Verder is er een lid van A.S.C. ‘weggemoffeld’
omdat hij in Duitse krijgsdienst sneuvelde aan het Oostfront.
L.M.H.C. heeft als enige sportclub uit Oegstgeest een
gedenkplaat gemaakt voor leden die in de oorlog
omkwamen. Het gaat om negen mannen: Daan Boom,
Leo Frank, Watse Tjebbe Hepkema, Sam van Musschenbroek, Okke van der Plas, Guus Reitsma, Ad Schoon,
Henk de Veer en Eddy Vrolijk. Sommigen van hen
kwamen hierboven al ter sprake. Daan Boom studeerde
medicijnen in Leiden. Hij probeerde in 1941 met
een kano naar Engeland te komen, maar hij is nooit
aangekomen. Leo Frank was in 1925-1927 voorzitter

De LOHC herdenkt de negen (ex-) leden van de vereniging die in
1940-1945 omkwamen met een gedenkbord in het clubhuis (foto
LOHC-archief).

van L.M.H.C. Hij werd bij zijn vertrek benoemd tot
erelid. Frank woonde in 1941 in Amsterdam, voordat
hij gedeporteerd werd. Hij kwam op 21 januari 1943
om in Auschwitz. Eddy Vrolijk werd op 9 maart 1945
op weg naar Wassenaar dodelijk getroffen door een
granaatscherf. Hij behoorde tot het kampioensteam
van 1942-1943 en woonde op de Hofdijck 35. Henk de
Veer en Arthur (Ad) Schoon waren voormalige leden van
de hockeyclub en woonden waarschijnlijk in Leiden.
De Veer wilde naar Engeland uitwijken, maar hij werd
gearresteerd bij de Frans-Spaanse grens. Hij stierf op 27
maart 1945 in het vernietigingskamp Majdanek in Polen.
Schoon werd al in 1942 gearresteerd vanwege het bezit
van een zender. Hij overleed op 10 april 1945 bij Neuengamme in Duitsland.
Meteen na de bevrijding begonnen diverse sportverenigingen met het zuiveren van hun ledenbestand. Alle
N.S.B.’ers en lieden die zich pro-Duits hadden getoond
werden uit de vereniging gezet. Zij kregen veelal niet de
kans om zich te verdedigen, want de meesten van hen
werden in 1945 geïnterneerd. In de volgende jaren was
er binnen de K.N.V.B. een speciale commissie om foute
officials en spelers op te sporen en te bestraffen. Men
kon voor een bepaalde periode verbannen worden uit het
voetbal of zelfs voor het leven.
Binnen A.S.C. is de zuivering van foute leden enige tijd
een punt van discussie geweest. Op de algemene ledenvergadering van augustus 1945 werd aangedrongen op
het royement van drie geïnterneerde leden, maar het
bestuur en de meerderheid der leden besloten af te
wachten wat de rechter zou beslissen. Voor zover valt na
te gaan, zijn deze drie leden niet meer teruggekeerd bij
A.S.C.
Na de bevrijding werd er snel weer flink gesport in Oegstgeest. A.S.C. speelde al mee in de competitie van 19451946. Dat gold ook voor de hockeyploegen van L.M.H.C.
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Fiks werd in 1945 heropgericht en sloot zich weer aan
bij de herstelde C.K.B. De L.L.T.C. deed vanaf 1946 als
vanouds mee aan de nationale tenniscompetitie. U.D.O.
en S.C.O. werden in 1946 en 1948 heropgericht en voetbalden weer in de Afdeling Leiden. De sportverenigingen
uit Oegstgeest hebben zich al met al vlot hersteld van de
Tweede Wereldoorlog. 
Bronnen:
■

■

Diverse dagbladen uit 1939-1949.

■

Databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot
1945 (Huygens ING Amsterdam).

■

gevallenen en Erebegraafplaats Bloemendaal en WO2slachtoffers.
■

Anoniem, Handleiding voor Oegstgeest 1942-1944. Advertentie-Reclamebureau Rijnland (Gemeentearchief Oegstgeest).

■

Anoniem, Een halve eeuw v.v. Oegstgeest (Oegstgeest 1979).

■

Anoniem, Lustrumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
Leidsche en Oegstgeester Hockey Club (Oegstgeest 1992).

Archieven van ASC (Erfgoed Leiden en Omstreken), Fiks, LOHC,
OLTC (Gemeentearchief Oegstgeest), FC Oegstgeest en Commissa-

■

Driessen, Bert (samenstelling), 40 Jaar UDO (Oegstgeest 1978).

riaat voor niet-commercieële vereenigingen en stichtingen (NIOD

■

Dort, Riet van en Bert Driessen, Oegstgeest in bange dagen 1940-1945

Amsterdam).
■

Sites van Verzetsmuseum, Oorlogsgravenstichting, Erelijst van

Bondsbladen van de CKB, de KNHB, de KNLTB en de KNVB 19391949.

(Meppel 1994).
■

Gent, Michel van, Een Fikse geschiedenis. Een kroniek van de CKV Fiks
1927-1945 (Oegstgeest 1982).
■

Gent, Michel van, ‘Een schoone
aanwinst voor ons dorp’. De geschiedenis van het Carla Tennispark,
in: Over Oegstgeest 31-1 (mei 2019),
p. 14-18.

■

Goudriaan, Buck, Leiden in de
Tweede Wereldoorlog van dag tot
dag. Een kroniek van 10 mei 1940 tot
15 augustus 1945 (Ruinen 1995).

■

Jaarboekje voor geschiedenis en
oudheidkunde van Leiden en
omstreken 1946, p. 113.

■

Patijn, Ed, ‘Het offer dat zij met
zoveel anderen brachten’, in:
Passing shot 66-1 (2017), p. 12-15.

■

Siebelt, Alphons, Gids voor
Leiden in de Tweede Wereldoorlog.
Beschreven in 650 adressen (Leiden
2011).

■

Swijtink, André, In de pas. Sport en
lichamelijke opvoeding in Nederland
in de Tweede Wereldoorlog (Haarlem
1992).

■

Idem, Een sportman doet niet aan
politiek. Groei en populariteit van
de Nederlandse sportbeoefening in
oorlogstijd (Amsterdam 2010).

■

Vooren, Jurryt van de, Door Wilskracht Zegevieren. Sport in de Tweede
Wereldoorlog (Amsterdam 2020).

■

Met dank aan (in alfabetische
volgorde) Iman Jacob van den
Bosch, Carla de Glopper, Ronald
James, Ed van der Mark, Ed
Patijn, Emiel Sluyterman en
Bert Jan Smallenbroek en aan de
verenigingen die hun archief en
foto’s beschikbaar stelden voor
het onderzoek.

Notulen van de vergadering waarop Fiks werd heropgericht, gehouden in het huis van de
secretaris op de Rhijngeesterstraatweg 191 (foto Fiks-archief).
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Bang voor mooi weer
Oorlogssporen in Oegstgeest en omgeving
Door Tim Hoppen

O

p 4 mei jl. verscheen van de hand van Ruurd Kok
het boek Bang voor mooi weer. Oorlogssporen in Leiden
en omgeving. Kok, archeoloog met bijzondere
belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog, schreef 33
verhalen over zichtbare tastbare en ontastbare sporen
uit de periode 1940-1945. Wat maakt deze verhalen
bijzonder en waarom zijn ze van belang voor Oegstgeestenaren?
Kok is een goede verhalenverteller. Het is duidelijk dat
hij zich verwondert over de plaatsen waar oorlogsverhalen verborgen liggen. Hij voert personages op die tot
de verbeelding spreken: een nazaat, een overlevende,
een ooggetuige en een enkele keer de ik-persoon. Kok
heeft oog voor detail en weet boeiend te schakelen
tussen heden en verleden. Zo laat hij Gerdi van der
Poel aan het woord, die in 1945 als meisje aan de Hoge
Morsweg woonde (destijds gemeente Oegstgeest), met
zicht op de spoorbrug bij De Vink. De brug was in 1945
herhaaldelijk doelwit van geallieerde bommenwerpers,
die wilden voorkomen dat de Duitsers V2-raketten naar
de kust konden transporteren. De bombardementen
vonden alleen plaats bij goed weer, wat de titel van het
boek verklaart. De bommen troffen trouwens geen van
alle doel; wel werden woonhuizen zwaar beschadigd of
verwoest. Hierover werd later wel de grap gemaakt: ‘De
meest veilige plek in Leiden is het midden van de Vinkbrug.’
Zeven van de 33 verhalen spelen zich af binnen onze
huidige gemeentegrenzen. Vier zijn gesitueerd op
plaatsen die in de oorlog nog tot de gemeente Oegstgeest
behoorden en nog eens twee (vrijwel) op de gemeentegrens. Dat maakt het Oegstgeester aandeel in het boek
groot. Het boek begint met de beschrijving van een

militair defilé op de Terweeweg in februari 1940. Andere
Oegstgeester verhalen gaan onder meer over de Duitse
bunker in het Bos van Wijckerslooth en over inkervingen
in een boom in het bos bij kasteel Oud-Poelgeest, achtergelaten door Canadese militairen die er in 1945 bivakkeerden.
Iets langer wil ik stilstaan bij de beschrijving van het
neerschieten van een Engelse bommenwerper tussen
Endegeest en het Pomona-terrein, op Tweede Paasdag
14 april 1941. Bij het neerkomen was een van de
bommen ontploft, wat een hevige knal tot gevolg had.
Kok schrijft dat vlakbij aan de Nachtegaallaan een voet-

Inkepingen gemaakt door Canadese militairen in een boom bij de
waterput in het bos bij Oud-Poelgeest (foto Tim Hoppen).

balwedstrijd werd afgewerkt, Lugdunum tegen L.F.C.
De opmerking dat het een matige wedstrijd was, die
Lugdunum met 1-0 zou winnen, deed mij glimlachen en
is een mooie illustratie van hoe Kok met details speelt.
‘Dit boek geeft ons aan de hand van oorlogssporen een
schat aan verhalen. Zij spelen een belangrijke rol in ons
collectieve geheugen. Dat is goed, nu er nog maar een
enkeling is, die uit eigen herinnering over de oorlog
kan vertellen. Want de ervaringen van toen zijn ook nu
van grote waarde.’ Dit schrijft de Leidse burgemeester
Henri Lenferink in het voorwoord. Weinigen zullen
het hiermee oneens zijn. Het boek brengt het verleden
dichtbij, ook door het vele fotomateriaal. Bovendien
toont de luchtfoto achterin precies de locaties waar de
verhalen zich afspelen. Zo kan Bang voor mooi weer ook
nog gebruikt worden als gids voor het bezoeken van
sporen uit de Tweede Wereldoorlog. 
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Fotovragen van René



Een foto gemaakt in 1960 van een dorpsgrens. In het midden van de foto is het bordje ‘Oegstgeest’ te zien. Langs
welke straat in de gemeente liep de spoorweg.



Even terug naar de foto van vraag 1. Rechts op de foto staan een aantal huisjes met een plat dak. Deze huisjes
bestaan niet meer. Maar links naast deze huisjes stond tot 1979 een lagere school. Hoe heette deze school?



We blijven nog even op de dezelfde weg van vraag 1
en lopen deze straat helemaal uit tot aan de kruising
met de Haagsche Straatweg, Op de kruising links af
is bovenstaande brug te zien (foto uit 1955). Welke
horeca aangelegenheid (toen en nu nog steeds alleen
met een andere eigenaar) is aan de andere kant van
de brug rechts te zien?

De antwoorden op de fotovragen vindt u op pagina 26.
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Sinds enige tijd staan op de hoek Terweeweg en
de Leidschestraatweg tegenover Terweehof enkele
nieuw gebouwde villa’s. Het bijzondere van dit
project is dat de gebouwde huizen sterk doen denken
aan de panden die daar tot 1976 stonden. Zie bovenstaande foto. Wat waren de namen van deze drie
villa’s

Dirk van Eck in de gemeenteraad
van Oegstgeest
Door Gerard J. Telkamp

D

e grenswijziging per 1 januari 1920 betekende
het verlies van grote lappen grondgebied van
Oegstgeest aan buurgemeente Leiden: de grond
waarop later de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk
zouden verrijzen, het oostelijk deel van de Lage Mors en
een deel van Transvaal bij het Galgewater. De annexatie,
na de eerste in 1896 de tweede van Leiden buiten de
singels, had ook het verlies van waardevol politiek talent
tot gevolg, onder meer van de socialist Dirk Antonie van
Eck (1867-1948).
Dirk van Eck kwam in 1903 met zijn vrouw Nela
(Guliana Cornelia) Koch te wonen in Oegstgeest, op
de Leidsestraatweg 79 (nu Rijnsburgerweg 164, hoek
Nachtegaallaan) in de familiewoning Villa Pomona,
genoemd naar de Romeinse godin van de boomvruchten
en fruitteelt. Achter het huis lag de groente- en fruitkwekerij Pomona van Dirks broer Daniël. Het pand was
in 1898 gebouwd in opdracht van de familie Van Eck. Het
ontwerp in rode baksteen was van de bekende architect
Hendrik Johannes Jesse, die toen op weg was naar een
geheel eigen stijl.

Villa Pomona op de Rijnsburgerweg, thans Leiden (foto Tim
Hoppen).

Dirk was in 1903 al gepokt en gemazeld in de socialistische dan wel sociaaldemocratische beweging. De
in 1890 in Leiden op de verhouding staat-gemeente
gepromoveerde jurist had al een verleden achter de rug
als socialistisch propagandist in Friesland en Leiden en
als burgemeester in Mijnsheerenland en Boskoop (hij
was de eerste rode burgervader van Nederland). Vanuit
Pomona zette hij, steunend op familiekapitaal, de strijd
voor een betere wereld voort. Zo was hij voorzitter (19061935) van de Leidse afdeling van de in 1894 opgerichte
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.). Een
Oegstgeester afdeling bestond nog niet. Van Ecks belangstelling en bemoeienis waren alomvattend. In april 1919
leverde hij kritiek op het landelijk ontwerp-gemeenteprogramma van de partij: ‘Het ontwerp mist een revolutionair karakter.’
Gemeenteraadsverkiezingen mei 1919
De Leidsche Courant van 21 mei 1919 bood een volledig
overzicht van de uitslagen van de die maand gehouden
gemeenteraadsverkiezingen in Oegstgeest. Er waren
924 (alleen mannelijke!) stemmen uitgebracht. De 910
geldige stemmen waren als volgt verdeeld, waarbij de
lijstnummering zoals gebruikelijk in die tijd door loting
werd bepaald: lijst 1, S.D.A.P., dr. D. van Eck 103, S. de
Roos 12, totaal 115 stemmen. Simon de Roos was spoorwegarbeider en woonde op de Hertzogstraat 13 (in de
Transvaalbuurt, bij het spoor). Hij was secretaris van
de afdeling Leiden van de Nederlandse Vereniging van
Spoor- en Trampersoneel. Dan lijst 2, Christelijk-Historische Unie, 196 stemmen; lijst 3, Anti-Revolutionaire
Partij, 209 stemmen; lijst 4, rooms-katholieken, 231
stemmen; lijst 5, Liberalen, 159 stemmen.
In volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen: de
rooms-katholieken 231, de antirevolutionairen 209, de
christelijk-historischen 196, de liberalen 159 en de sociaaldemocraten 115. Verkozen werden bij de R.K.: H.W.
Rübenkamp, A. v.d. Hulst en J.J. Nijssen (dus drie zetels),
bij de ARP G. Boon, T. van Egmond en A.J. Schoneveld
(dus ook drie zetels). Bij de CHU waren dit J.C. Spaargaren
en N.J. Zandbergen (dus twee zetels), bij de liberalen jhr.
A.J.B. Six en J. Zaalberg (twee zetels) en ten slotte bij de
SDAP één zetel: Mr. D.A. van Eck. Van de elf leden van de
raad behoorden er dus acht tot confessionele partijen.
Geen wonder dat op de eerste zitting van de nieuwe raad
Rübenkamp en Boon de nieuwe wethouders werden.
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Burgemeester en dus voorzitter van de raad was J.G.M.
van Griethuijsen.

ooit benoemd tot gemeentelijk hooikeurder. Hij overleed
in 1940 op 79-jarige leeftijd.

Overigens was Van Eck in het voorjaar van 1919 ook lid
geworden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Cumulatie van functies was nog heel gewoon. Toen hij
verkozen was, begaven zich vele partijgenoten in een
optocht met muziek vanaf het Stationsplein naar het
Oegstgeester Pomona. Ze brachten hem een geestdriftige
ovatie. De stoet trok daarna naar het gebouw Vooruit
in de Leidse Duizenddraadsteeg. Dergelijke ovaties en
aubades, zoals jaarlijks op 1 mei, waren bij Pomona tientallen jaren gebruikelijk. Het tekent het belang van Van
Eck als cultfiguur voor zijn aanhangers.

De Westlandse tuinderszoon Gerrit Boon was sinds
1900 firmant van de Stoomfabriek van verduurzaamde
groenten en vruchten L.E. Nieuwenhuizen (bekend onder
de merknaam Sleutels Conserven) aan de Morsweg. Hij
ging wonen op het buiten Bloemlust aldaar. Van 1919
tot zijn overlijden op 56-jarige leeftijd in 1921 was hij
wethouder van Oegstgeest voor de ARP.

Van Eck als docent gemeentepolitiek
In zijn korte maar informatieve biografie, Dirk Antonie van
Eck (1867-1948). De peetvader van de Leidse sociaaldemocratie
(1988), wijdt Jaak Slangen een lange noot aan de korte
periode van vier maanden waarin Van Eck deel uitmaakte
van de raad. De auteur zinspeelt op een zekere spanning
tussen het kritisch lid Van Eck en de bezadigde burgervader. ‘Van Eck kende de regels van het spel en schuwde
het recht van interpellatie allerminst. Weliswaar kreeg
zijn voorstel tot invoering van een progressief belastingstelsel geen schijn van kans en vond zijn principiële
afwijzing van subsidies aan particuliere instellingen … al
evenmin gehoor, maar toch gaf hij aan dit gezelschap een
interessante praktijkcursus gemeentepolitiek ten beste.’
In dit artikel gaan we nader in op de rol van Van Eck.
Beeld van een raad
Laten we eerst nog een korte blik werpen op Van Ecks
gesprekspartners in de raadsvergaderingen. Met wie had
hij zoal te maken? Allereerst met burgemeester en raadsvoorzitter, gemeentesecretaris en dus ook notulist van
de raadszittingen Jan Gijsbert Marinus van Griethuijsen
(1856-1933).
Voor de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) was de
wagenmaker Heinricus Wilhelmus Rübenkamp (18631937) verkozen. Zijn bedrijf, eerst aan de Deutzstraat,
later aan de Geversstraat, omvatte een rijtuig- en wagenmakerij en rijtuighandel. Bijna twintig jaar was hij lid
van het R.K. parochiebestuur. Hij was projectontwikkelaar van de Oranjewijk en andere delen van Oegstgeest.
Zijn collega Adrianus van der Hulst was veehouder, lid
van het R.K. Armbestuur en het bestuur van de R.K.
Spaar- en Leenbank, ook agent van de paarden- en rundveeverzekering van de Land- en Tuinbouwbond te Leiden.
Van 1910 tot zijn overlijden in 1928 was hij lid van de
gemeenteraad.
De derde katholiek, Johannes Jacobus Nijssen, was ook al
landbouwer en veehouder. Net als Van der Hulst was hij
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De gereformeerde Teunis van Egmond was bloemist en
bloembollenkweker aan de Hoge Morsweg. Hij zat tientallen jaren in de raad, waarvan vele als wethouder. Na
de Tweede Wereldoorlog werd hij ereburger van Oegstgeest. Als bijnaam had hij de titel ‘burgemeester van de
Mors’. Samen met de raadsleden Van der Hulst en Nijssen
deed hij het voorstel de raadsvergaderingen voortaan
met gebed te openen.
De in Leiden als gemeenteambtenaar werkzame Arend
Johannes Schoneveld (1890-1966) was anno 1919 een
junior in de Oegstgeester raad. Als antirevolutionair
behoorde hij tot de vooruitstrevende vakbondsvleugel.
Net als Van Eck werd hij een halfjaar na het door de
grenswijziging gedwongen vertrek uit de Oegstgeester
gemeenteraad lid van de Leidse raad, met enkele onderbrekingen tot 1937. Hij zou vele functies op zich nemen,
zoals voorzitter van de Christelijke Besturenbond en
secretaris van Woningbouwvereniging De Eendracht.
CHU-raadslid Johannes Cornelis Spaargaren (1852-1930)
woonde in de door H.J. Jesse ontworpen villa Hol Maren
aan de Haarlemmertrekvaart, waar hij een palingvisserij
en -rokerij bezat. Hij was vanaf 1891 36 jaar lid van de
gemeenteraad. Van 1896-1919 en van 1923-1927 was hij
wethouder.
De christelijk-historische Nicolaas Zandbergen Wzn
(1879-1968) had een land- en tuinbouwbedrijf, gericht op
bloembollenexport. In de jaren dertig was hij wethouder.
De liberaal jonkheer Arnoud Jan Bernard Six (1853-1938)
had een militaire carrière achter de rug, die eindigde in
de garnizoensstad Leiden. In 1919 was hij gepensioneerd
luitenant-kolonel van het 2de regiment veldartillerie. Hij
vervulde allerlei functies zoals voorzitter van de Raad van
Administratie van het Koninklijk Militair Invalidenhuis
in Leiden. In Oegstgeest was hij in 1909 medeoprichter
van de Oranjevereniging. Hij woonde aan de Rijnsburgerweg.
Ten slotte Jonathan Zaalberg Jr. (in 1958 op 74-jarige
leeftijd overleden te Wassenaar). Hij was directeur van
de Dekenfabriek J.C. Zaalberg & Zoon, gevestigd aan de
Vestestraat in Leiden. Hij woonde aan de Prins Hendrik-

Twee vergaderingen later vestigt Van Eck de aandacht op
een bezwaar van de Christelijke Nationale Werkersbond
tegen oprichting van een vermoedelijk commerciële
bouwvereniging voor arbeiderswoningen aan de Rhijngeesterstraatweg.

Dirk Antonie van Eck.

laan 34, in de in 1913 onder architectuur van H.J. Jesse
gebouwde villa Maria Elisabeth, genoemd naar zijn echtgenote Maria Elisabeth Hamel. Zaalberg won vele prijzen
op pluimveetentoonstellingen.
Bij deze blik op de collega’s van de humanistische staatsrechtgeleerde, socialistisch beroepspoliticus en revolutionair rentenier Van Eck zien we een meerderheid van
confessionele vertegenwoordigers uit land- en tuinbouw
en visserij en andere ondernemers. Het conservatief-agrarisch karakter van de plattelandsgemeente Oegstgeest
komt in deze samenstelling duidelijk tot uiting.
Waar hield Van Eck zich mee bezig?
Hieronder behandelen we thematisch het optreden van
Dirk van Eck in de vier maanden (september-december)
van zijn actief lidmaatschap van de Oegstgeester gemeenteraad. Het zijn vooral volkshuisvesting, armoedebeleid,
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en hun erkenning
als partners in het arbeidsvoorwaardenoverleg, gemeentebelastingen en subsidieverlening.
Volkshuisvesting
Wanneer de regering de gemeente vraagt mee te doen
aan een nationale woningtelling, koppelt Van Eck bij
de behandeling van dit punt daaraan een voorstel na te
gaan in hoeverre inwoners getroffen worden door ‘ongemotiveerde huuropdrijving door sleutelgeld’. Hij krijgt
gedaan dat de huurcommissie dit probleem onderzoekt.

Armoedebeleid
Na de Eerste Wereldoorlog heerste onder een deel van de
bevolking armoede. Van Eck acht het ‘een groot volksbelang’ dat alle ingezetenen financieel in staat zijn de
door de Rijkskolendistributie beschikbaar gestelde brandstoffen (eierkolen) voor het gehele koude seizoen aan te
schaffen en hij pleit ervoor ingezetenen die daartoe niet
bij machte zijn, een gemeentelijke bijdrage te verlenen.
Als B en W tegensputteren (de mensen zouden gebrek
aan bergruimte hebben), houdt Van Eck vol en noemt
hij zijn voorstel ‘een bescheiden poging tot hulp en een
eisch van sociale rechtvaardigheid’. Dan blijkt dat ook
de R.K. Volksbond en de Chr. Bestuurdersbond dergelijke
verzoeken hebben gedaan. De raad besluit het voorstel te
terug te verwijzen naar B en W. De discussie wordt voortgezet in de koele novembermaand en B en W stellen
voor om ieder geval apart te onderzoeken. Van Eck doet
de instelling van een commissie van toezicht denken aan
‘armenkas en bedeeling’ en hij stemt als enige tegen het
eindvoorstel, al heeft hij een deel van de buit binnengehaald.
Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1920
vraagt Van Eck of Oegstgeest zich ’in verbinding kan
stellen’ met textielstad Leiden om ook de inwoners van
Oegstgeest van goedkoop katoen en flanel te voorzien.
Ook verzoekt hij om een melktoeslag. De voorzitter wijst
op ‘de treurige ervaring die nog kort geleden is opgedaan
met den verkoop van dekens, schoenen en kleedingstukken’. De inwoners begeerden die zaken niet. Een
melktoeslag wordt overwogen.
Van Ecks laatste voorstel op het terrein van wat we tegenwoordig armoedebestrijding noemen, is de instelling
van een ‘duurtecommissie’. De voorzitter wijst dit van de
hand ‘ter voorkoming van onnodige aanmelding’.
Progressieve gemeentebelasting
Al in de rondvraag bij eerste raadsvergadering die hij
bijwoont, dringt Van Eck erop aan de hoofdelijke omslag
te herzien en deze gemeentelijke belasting voortaan
progressief te maken, dat wil zeggen rekening te houden
met de kosten van levensonderhoud en de draagkracht
van ingezetenen. Na toelichting door de vragensteller
zegt de voorzitter toe een en ander aanhangig te maken
bij B en W. Enkele vergaderingen later komt Van Eck
hierop terug. Bij de behandeling van de begroting voor
1920 stelt hij voor om kleine inkomens vrij te stellen
van de hoofdelijke omslag. Hij bepleit opnieuw een
progressief gemeentelijk belastingstelsel en een aftrek
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voor kosten van levensonderhoud. De raad gaat hier niet
in mee. Een der leden oppert zelfs het bezwaar dat zo’n
nivellerende belasting reden zou kunnen zijn zich niet in
Oegstgeest te vestigen. Wanneer Van Eck bij zijn laatste
optreden in december nog een uiterste poging doet de
belastingverordening te versoepelen, vindt hij alleen de
antirevolutionair Schoneveld als medestander.

Hij wijst op de precedentwerking: er zullen meerdere
verenigingen met gelijk doel worden opgericht, waardoor krachten worden verbrokkeld en zij ontaarden in
propaganda voor bepaalde gezindten. Er is toch al een
algemene wijkverpleging? Bij de stemming blijkt Van Eck
als enige tegen deze dreigende verzuiling van het gesubsidieerd welzijnswerk.

Arbeidsvoorwaarden van ambtenaren
Er ligt op de vergadering van 12 november een gezamenlijke brief van de Ned. Chr. Bond van Personeel in
Publieke Dienst afdeling Leiden (waarbij het raadslid
Schoneveld actief was) en de afdeling St. Antonius van
Padua van de Ned. R.K. Bond van Overheidspersoneel St.
Paulus over het door B en W van Oegstgeest geweigerde
overleg over arbeidsvoorwaarden. De raadsleden Van Eck
en Schoneveld keuren deze handelwijze af en wensen
dat het college alsnog tot georganiseerd overleg bereid
zal zijn. De verdediging van B en W luidt dat het niet
aangaat dat organisaties van buiten de gemeente zich
mengen in gemeentelijke aangelegenheden.

De betreurde grenswijziging
Op 22 december is de laatste vergadering voordat de bijl
van de annexatie valt. Allereerst hoort de raad zonder
commentaar en discussie een verklaring aan van de voorzitter over de aanstaande grenswijziging: ‘De voorzitter
deelt mede: dat bij de wet van 27 November 1919 Staatsblad 777 de grenzen der gemeente Leiden en o.a. deze
gemeente zijn gewijzigd waardoor met 1 Januari a.s. een
deel der gemeente overgaat aan de gemeente Leiden.
Deze grenswijziging is niet met onze instemming tot
stand gekomen. De oppositie die zowel door het gemeentebestuur als de ingezetenen is gevoerd omdat de noodzakelijkheid en billijkheid dezerzijds niet werd toegegeven en eerst in 1896 eene grenswijziging was geschied
heeft niet gebaat. De regeering heeft anders beslist maar
naar de oorspronkelijke plannen had deze wijziging
nog meer tot onze schade kunnen zijn uitgevallen. Voor
onze gemeente geeft deze wijziging een groot verlies van
grondgebied en inwoners maar ik heb vertrouwen – en
de omstandigheden wijzen er nu reeds op – dat zoveel
als na 1896 ook nu de gemeente de toegebrachte schade
zal te boven komen door eendrachtige samenwerking
van energieke ingezetenen en het gemeentebestuur.’ De
voorzitter dankt de leden die vanwege de aanstaande
grenswijziging de raad zullen verlaten voor hun
inspanningen voor de behartiging van de belangen der
gemeente.

Van Eck bepleit extra salarisverhoging voor secretarieambtenaren, wat deels wordt ingewilligd. Ook maakt hij
zich sterk voor een forsere verhoging van de weddes der
veldwachters vanwege ‘de groote verantwoordelijkheid
en de groote gevaren aan die functie verbonden’. Hierin
stond Van Eck alleen. Bij de vaststelling van de gemeentebegroting voor 1920 zal Van Eck zich herhaaldelijk laten
horen, maar ook enkele andere leden kruipen uit hun
schulp. Zo steunt Van Eck voorstellen van Schoneveld
voor verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de
pensioenpremie van de ambtenaren en voor verhoging
van het presentiegeld van de raadsleden, maar zij zijn de
enigen. Ook schuwt hij details niet, met suggesties voor
vergoedingen voor kleding, schoeisel en het rijwiel van
de ambtenaren. En inzake de straatverlichting pleit hij
voor verhoging van de beloning voor het ‘aansteken en
blusschen’ der lantaarns. Nog lang niet alle verlichting
was elektrisch.
Van Eck sluit zich ook aan bij Schoneveld voor verhoging van het loon der werklieden (de gemeente had drie
‘wegwerkers’ in dienst). Ook steunt hij Schoneveld in
zijn pleidooi voor georganiseerd overleg met de gemeentelijke werklui. De reactie van B en W: die vier werklui
om wie het gaat kunnen hun verzoeken gewoon mondeling of schriftelijk bij het college indienen.
Verzuiling
Frappant is Van Ecks standpunt als het gaat om subsidies voor het maatschappelijk middenveld. Aan de orde
kwam de aanvraag voor subsidie voor de R.K. Wijkverpleging; net als het vorig jaar willen B en W voor 1920 driehonderd gulden beschikbaar stellen. Van Eck verklaart
zich tegen subsidiëring van particuliere instellingen.
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Terugblik op het aandeel van Van Eck
Van Eck was aanwezig bij alle vijf raadsvergaderingen
die zijn gehouden in de vier maanden dat hij actief deel
uitmaakte van de gemeenteraad van Oegstgeest. Hij was
verreweg het actiefste raadslid en hij nam stelselmatig
het woord, vaak als enige, naar aanleiding van ingekomen stukken (en de voorgenomen besluitvorming
van B & W daarover), bij voorstellen van het college en
bij de rondvraag. Vrijwel al zijn interventies betroffen
de verbetering van de positie van de minder bedeelde
Oegstgeestenaren en die van de gemeenteambtenaren.
Opmerkelijk was ook zijn verzet tegen het gevaar van
de oprukkende verzuiling (het geval van de R.K. wijkverpleging). Van Ecks talrijke interpellaties werden
getrouw genotuleerd in het kriebelhandschrift van de
burgemeester, tevens voorzitter van de raad en secretarisnotulist. In ieder geval voor deze vier maanden maakte
Van Eck een eind aan de hamerstukkencultuur die de
Oegstgeester raad kenmerkte. Wanneer het op stemming
aankwam, stond Van Eck meestal alleen, maar in een

aantal gevallen werd hij gesteund door het raadslid Schoneveld of steunde hij als enige deze vooruitstrevende
antirevolutionair.
Vergadering 13 februari 1920
Binnengekomen zijn berichten van aftreden van
raadsleden die door de grenswijziging niet meer in de
gemeente Oegstgeest zijn komen te wonen, o.a. van
Mr. D.A. van Eck. De voorzitter deelt mee dat door de
grenswijziging niet minder dan 1590 inwoners tot de
gemeente Leiden zijn overgegaan.

zetel leeg bleef, want haar lijst bevatte in 1919 naast D.A.
van Eck slechts twee anderen, die beiden in de voortaan
Leidse wijk Transvaal woonden (waar ook de ‘sociale
basis’ van de SDAP lag), te weten Simon de Roos en
Johannes Poelijoe. Van Eck werd in 1920 meteen fractievoorzitter van de SDAP in Leiden, vanaf 1923 de grootste
partij in de Sleutelstad. Voorlopig zou de Oegstgeester
raad het zonder een ‘rooie’ moeten doen. 
Voornaamste bronnen
■

Notulen van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oegstgeest, september 1919 – februari 1920.

Een onvervulde vacature
Pas op 30 juni zou er in Leiden gestemd worden voor
een nieuwe gemeenteraad. Wat betreft de geamputeerde
gemeenten moesten de oude raden vacatures die waren
ontstaan door de overheveling van raadsleden naar
Leiden, vervullen door te putten uit de kandidatenlijsten
van de zittende partijen. Dat betekende dat de SDAP-

■

Jaak Slangen: Dirk Antonie van Eck (1867-1948). De peetvader van de
Leidse sociaal-democratie. Leiden 1988.

■

Diverse publicaties over Oegstgeest, zoals de Canon van Oegstgeest; Mooi gebouwd: Monumenten van Oegstgeest; en Van Abtspoelhof tot
Zoutkeetslaan.

■

De krantenbank Delpher.

■

De genealogische website WieWasWie.

Het molentje
Door Æmilie de Jong

E

en verstild leeg winterlandschap met een molentje.
In de verte wat bosschages, een enkele schuur
en rechts een onverhard weggetje. De lucht is zo
donker dat de sneeuw lichter lijkt dan de lucht. Je kunt
de stilte bijna horen en zo herinner ik het mij ook.
Dit was het uitzicht vanuit het huis van mijn oma eind
40’er, begin 50’er jaren. Zij woonde aan de Wijttenbachweg nummer 51 in Oegstgeest.
Dit is Het Oegstgeest van mijn kinderjaren, met de
ruimte en de verten waar ik heimwee naar heb en wat
niet meer bestaat. Een paar maanden geleden vonden wij
tussen familiespullen, die we aan het uitzoeken waren,

deze foto, een klein kiekje van 9 bij 6 cm, met een kartelrandje, flink beschadigd. Ik heb de foto gerestaureerd en
uitvergroot waarbij ik steeds verder in mijn vroege jeugd
in Oegstgeest terecht kwam. Ik stond weer bij mijn oma
voor het raam op de eerste etage te kijken naar de trein
die door de bosschages van Warmond reed en telkens
achter de bomen verdween en dan opeens weer te voorschijn kwam, fascinerend voor een klein meisje. Met
helder weer zagen we de witte zeilen richting de Kaag.
Rechts zag je nog net de contouren van het bos van Oud
Poelgeest. Een enkele keer, als de late zon op het haantje
van de kerktoren van Warmond scheen, lichtte dat als
een enorme gouden ster op.
Ik ben nooit bij het molentje geweest, het was te ver weg
en ik durfde er alleen niet heen. Daardoor kreeg het iets
geheimzinnigs. Toen ik het recent van dicht bij zag was
ik verbaasd dat het eigenlijk zo klein was.
Hoe langer ik naar deze foto kijk, hoe verder ik in het
Oegstgeest van mijn jeugd verdwaal maar ik ga maar
weer terug naar het heden. Ik ben langs het huis aan
de Wijttenbachweg gelopen. Het uitzicht, zelfs vanaf de
eerste etage, is niet meer dan wat bomen, wat huizen
aan de overkant van de straat en een paar geparkeerde
auto’s. Deze foto is voor mij een dierbare herinnering. Ik
hoop, dat ik jullie er een plezier mee kan doen. 
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O e gs t g e e st e n a r en a a n het wo o r d

Ina, een stralende oudere dame
van steen
Door George Lubbe, Josine de Groot en Inge Harkema
Over de lotgevallen van een medaillon (gevelsteen) en van
een markant huis in het hart van oud Oegstgeest, waarop de
steen is aangebracht.

N

a een renovatie sinds december 2017 is een statig
pand aan de Geversstraat 37, tegenover de ingang
van het Wilhelminapark in ere hersteld als woonhuis. In 1912 werd het ‘landhuis’, zoals het op de originele tekeningen werd genoemd, gebouwd in opdracht
van de heer G. Lubbe Jz., gemeenteontvanger en bollenkweker. Het voorname woonhuis verving een bestaand
huis op dit perceel, dat ‘hoewel het nog maar ongeveer
veertig jaar geleden werd gebouwd, niet meer in die
mooie omgeving paste.’ (Leidsch Dagblad, 9 augustus 1912).
Het ontwerp was van de hand van architect Hendrik
J. Jesse, die ook de aanvraag voor de bouwvergunning
verzorgde.
Gerardus Lubbe was getrouwd met Clasina Nijssen – net
als twee broers van hem die ieder ook door een meisje
Nijssen waren uitgekozen. Bij de bouw werd op het huis
in de ‘toren’ een gevelsteen aangebracht, in de vorm van
een medaillon, waarop in goudkleurige letters de roepnaam van mevrouw Lubbe prijkte: ’INA’.

Op deze ansichtkaart poseren de heer en mevrouw Lubbe voor
hun huis (Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).
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Aanvraag bouwvergunning.

Hoe ging het verder?
Hun oudste dochter Agatha woonde bij haar ouders in
huize INA en bleef in de villa wonen, ook nadat haar
vader in 1932, drie maanden na zijn pensionering als
gemeenteontvanger van de gemeente Oegstgeest, was
overleden. Het blijkt dat Agatha tijdens de Tweede
Wereldoorlog enkele jaren inkwartiering kreeg van een
familie uit Katwijk. Na de oorlog woonde er ook een
dame bij haar in, die niet terug kon naar haar eigen
woning. Deze woonde er zelfs nog korte tijd nadat
de erfgenamen van Agatha in 1950 het huis hadden
verkocht aan Leen Menken. In 1968, de Blauwe Tram
was inmiddels vervangen door een busdienst, was er een
bushalte pal vóór het huis gekomen en was er een strook
grond van de voortuin onteigend. Deze ontwikkelingen
en het feit dat bijna alle van de 15 kinderen het huis uit
waren deden de heer en mevrouw Menken besluiten het
indrukwekkend grote huis te verkopen en een kleiner
huis in het dorp te betrekken.
Geen woonhuis meer
Na de verkoop in 1968, kwam er een einde aan de woonhuisfunctie van INA.
Op 8 juli 1968 werden de statuten van de Leo Kannerschool ondertekend door de gemeente Oegstgeest en het
bestuur van de Medisch-Psychologische Kinderkliniek
Curium. Zij waren met elkaar overeengekomen om
een ‘bijzonder neutrale buitengewone school voor zeer

Het Drieluik, tekening J. Luijnenburg 2005.

Op 19 augustus 1968 wordt de vlag gehesen nadat prof. dr. Leo
Kanner de naam heeft onthuld. (Leidsch Dagblad 19 augustus
1968).

moeilijk opvoedbare kinderen’ op te richten. ‘Nadat prof.
dr. Leo Kanner zijn naam had onthuld op het nieuwe
schoolgebouw van de paedologische kliniek “Curium”,
werd de vlag voor het gebouw gehesen.’ (Leidsch Dagblad
19 augustus 1968). Volgens deze krant zou de school
vermoedelijk begin 1969 officieel in gebruik worden
genomen. Er had eerst een ingrijpende verbouwing
plaats.
Is het mogelijk dat bij de transformatie van het woonhuis tot school de naam INA is verdwenen, weggepleisterd …?
Negen jaar later, de school was al enige tijd eerder uit
het gebouw vertrokken, werd het pand aangekocht door
de gemeente Oegstgeest om er een cultureel centrum in
te huisvesten. Het kostte heel wat tijd om tot uitvoering
van het plan te komen. In de gemeenteraad passeerden
verschillende kostenplaatjes voor de noodzakelijke
verbouwingen. Maar op 31 oktober 1980 werd het
nieuwe centrum officieel geopend en kreeg het de naam
Het Drieluik. Hier hadden de Volksuniversiteit K&O, de
Streekmuziekschool en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oegstgeest onderdak gekregen. De volgende dag
kon een ieder het resultaat zelf gaan bekijken.
In september 2005 verhuisde K&O naar de Lange Voort.
De twee andere leden van het drieluik waren al eerder
vertrokken. Daarna was er een afdeling van de particuliere schoolopleiding WinFord Vrijbergen in gevestigd.
Restauratie
Toen de nieuwe eigenaren drie jaar geleden het huis
kochten, had er bijna vijftig jaar niemand meer

gewoond. Hoewel de opbouwfase nog niet geheel is afgerond, hebben zij met veel inspanningen en liefde voor
details kans gezien er weer een echt gezinshuis van te
maken, waar men in rust kan wonen.
Er is binnen veel aandacht besteed aan overblijfselen
van de hand van architect Jesse en de gevel is zo veel
als mogelijk terug gebracht in de oorspronkelijke staat.
Een goed voorbeeld van het laatste is het herstel van het
medaillon, de gevelsteen die bij de bouw op de toren
is aangebracht en oorspronkelijk de naam droeg van
de eerste bewoonster. Aan dat herstel ging een flinke
zoektocht vooraf, zo vertelden ons de bewoners, Jeroen
Harmsen en Marjolein Arends.
Jeroen benoemt het proces van het slopen van de gehele
binnenzijde van het pand ’als het zorgvuldig afpellen
van een ui’. De originele plafonds bleken bijvoorbeeld
minstens 1 meter hoger te zijn. Daarom waren de originele deuren ook hoog: op de benedenverdieping 2,30
en 2,60 meter, op de bovenverdieping 2,30 meter en op

Het huis tegen het einde van de restauratie.
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de ex-zolderverdieping 2,15 meter. Achter een wand in
de achterkamer op de begane grond ontdekte Harmsen
een originele schuifdeur, die ooit deel had uitgemaakt
van een set van twee. Deze deur heeft bij de renovatie
als master gediend voor alle houten deuren die tijdens de
renovatie voor het huis zijn vervaardigd.
Samen met architecten Ellis Kamerling en Cees van den
Burgh zijn zij tot een nieuwe indeling gekomen en is het
pand met behoud van haar kenmerkende trechtervormige hoofdlijnen op een niveau gebracht, dat past bij
een woonfunctie van het heden en bestendig is tot in de
verre toekomst.
Originele details, die zo typerend zijn voor architect
Jesse, werden in ere hersteld: hoge plafonds, de vlakverdeling op de hoge paneeldeuren, de op de plafonds
aangebrachte sierlijsten en kaders, de aftimmering
langs de balken aan het plafond en de vele kleine
bovenraampjes boven ramen en openslaande deuren.
De zeer kleurrijke glas-in-loodramen in de veranda en
het trappenhuis waren gelukkig nog helemaal intact.
Duidelijk zijn de bloemmotieven. Wellicht heeft Jesse
zich bij het uitkiezen van deze ramen laten inspireren
door het beroep van zijn opdrachtgever, de bollenkweker
G. Lubbe.
Anneke Jesse, kleindochter van architect Jesse die een
studie heeft gemaakt van het werk van haar grootvader,

Ontwerptekening van het tuinhek De Keet.
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Origineel glas-in-loodraam.

heeft haar steentje bijgedragen in de zoektocht naar het
opschrift van de gevelsteen. Tevens heeft zij met haar
advies en suggesties bijgedragen aan de ontwikkeling
van een nog te plaatsen hekwerk aan de zijingang van de
Geversstraat 37 tegenover huize Maria Elisabeth.
Zij kwam met een suggestie: hetzelfde hek dat Jesse
ontwierp voor zijn woonhuis De Keet aan de Rijnsburgerweg in Leiden. Zij had zelfs nog de originele tekeningen.

De kozijnen en bijbehorende openslaande deuren van
landhuis INA lijken in de belijning sterk op het voormalige hekwerk bij Jesses De Keet. Daarom past het nieuwe
hek ook zo goed bij dit huis.
Maar hoe zat het nu met INA?
’De restauratie van de gevelsteen was een uitdaging!’ is
de spontane eerste reactie van Jeroen als we dit onderwerp ter sprake brengen. Het binnenste gedeelte van het
ovaalvormige medaillon was dichtgesmeerd met mortel
en onduidelijk was of er ooit een gravure was aangebracht en zo ja wat er dan op had gestaan. Men ging er
vanuit dat er een jaartal of een logo van LUBBE LISSE in
gebeiteld was.
De uitdaging.
In eerste instantie dacht Jeroen het cement er vrij
gemakkelijk zelf af te kunnen bikken, staand op een
hoogwerker, terwijl de steen gewoon op de plek in de
voorgevel bleef waar deze al sinds de bouw had gezeten.
Maar dat viel tegen. Al snel concludeerde hij dat dit geen
gemakkelijke klus ging worden. De vader van Marjolein,
gepensioneerd steenhouwer, beaamde dit. De steen
werd uit de gevel gelicht en voor onderzoek overgebracht naar een bedrijf dat beschikte over de benodigde
röntgenapparatuur en dat wellicht opheldering zou
kunnen geven over de oorspronkelijke gravure op de
gevelsteen. Maar helaas: het röntgenonderzoek leverde
nagenoeg niets op. De beeldkwaliteit was onvoldoende
om een jaartal of letters vast te kunnen stellen. Dit
omdat de materiaaldichtheid van het cement en die van
het kalksteen te dicht bij elkaar lagen. Bovendien was
de gravure ten opzichte van de totale dikte van de steen
niet diep genoeg aangebracht. En dus ging de heer deze
huizes als een bekwaam restaurateur over tot het met
uiterste precisie en zorg met de hand uitbikken van de
gevelsteen. Heel langzaam kwamen wat punten van de
contouren tevoorschijn. Dat bleken de afdrukken te zijn
van de letters, die al vele jaren eerder waren weg gebikt.
Deze waren dus met bruut geweld afgehakt en daarna
was het medaillon met cementmortel dicht gesmeerd!
De schaarse contouren lieten duidelijk de letters I N A
zien; echter om het medaillon weer precies te maken

Weggepleisterd.

Röntgenonderzoek.

zoals het ooit was moest worden vastgesteld welk lettertype van toepassing was. In eerste instantie denk je: ’Ja,
dat lettertype is het! Maar wanneer het tot de definitieve
versie van lettertype en grootte moest komen om de
restauratie-steenhouwer te kunnen instrueren, kwamen
we toch tot weer een iets ander lettertype dan in eerste
instantie gedacht …’
’Nadat Anneke Jesse ons vertelde dat haar grootvader zijn
eigen lettertypes ontwierp, keken we ineens met andere
ogen naar de gevelsteen in het ook door Jesse ontworpen
pand van onze overburen in de Prins Hendriklaan. Door
een afdruk te maken van de gevelsteen MARIA ELISABETH hebben die letters uiteindelijk de basis gevormd
voor de letters I N A.’
Zoals een klein kind een muntje onder een vel papier
legt en het met een potlood krassend overtrekt, zo heeft
Jeroen vanaf een ladder met de hand de letters die hij
kon gebruiken voor zijn INA op nat papier overgetrokken
en heel secuur met de afmetingen erbij op tekenpapier
overgezet. De tweepoot N die in Maria Elisabeth ontbrak
heeft hij gereconstrueerd, of eigenlijk zelf ontworpen
door de driepoot M een pootje te lichten.
Theo Hannegraaf, art director van een bekend reclamebureau in Amsterdam, heeft uiteindelijk de letters voor

Uitgebikt.
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Het voorbeeld voor de letters.

Tekening van een overgetrokken letter.

INA kunnen reconstrueren zodanig dat lettervorm en
-grootte volledig helder aangeleverd konden worden bij
het natuursteenbedrijf. De originele zandsteen gevelsteen is hergebruikt en de letters zijn in originele staat
terug gehouwen en voorzien van bladgoud.

Het mysterie van de tekst onder de bepleisterde gevelsteen van Geversstraat 37 is nu wel opgelost maar wat
blijft is de vraag wie Ina ooit heeft willen verhullen … 
Bronnen
■

Resultaat
Jeroen, zichtbaar trots op zijn noeste arbeid, geduld en
vooral op het prachtige resultaat licht zijn focus op de
onthulling van Ina toe: ’Een Mercedes zonder ster is toch
ook niet zoals het hoort? Zo’n huis en zo’n hele gevel
onder handen nemen en dan niets doen met die steen?
Dat kan toch niet?’

Het eindresultaat.

Interview met, foto’s en ander illustratiemateriaal van de heer en
mevr. Harmsen-Arends

■

Anneke Jesse

■

Archief G. Lubbe & Zoon B.V. (Lubbe Lisse)

■

Familie archief L. Menken

■

Gemeentearchief Oegstgeest

■

Archief VOO (Volksuniversiteit K&O)

■

Krantenbank Delpher

Antwoorden fotovragen
 Hoge Morsweg. In 1966 ging dit deel van Oegstgeest over naar de gemeente Leiden. Tegenwoordig gaat de Hoge
Morsweg niet over het spoor maar gaat voor het spoor over in de Aquamarijnstraat. Op het meest linker huisje na
bestaan alle huizen aan de linker zijde van de foto nog steeds.

 De in 1904 opgerichte Christelijke Nationale
School. De School met de bijbel.

 De Haagsche Schouw. Op onderstaande foto gemaakt
eind 19e eeuw vanaf de andere kant (zie het bruggetje in
het midden van de foto) is het pand links het deel van De
Haagsche Schouw wat nog steeds bestaat. Huidige eigenaar is Van der Valk.

 Het linker pand heette ‘Villa Gerarda’. Het middelste pand heette ‘Villa Helena’. Beide panden waren in 1903
gebouwd in opdracht van Hein Rubenkamp. Het rechtse pand, dat qua ontwerp duidelijk afwijkt van de
eerste twee, heette ‘Villa Maria’. Deze werd in 1918 gebouwd door aannemer Jan van der Voet in opdracht van
H.W. Tieleman.
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Iets Lugtigs

Gered door de gong
Nog net op tijd ben ik behoed voor een kapitale fout in
mijn nieuwe boek. In het concept heeft gestaan dat de
Romeinen pas aan het eind van de vierde eeuw uit onze
streken verdwenen zijn. Dat blijkt te moeten zijn: in de
loop van de derde eeuw, meer dan honderd jaar eerder.
Tot mijn verdediging kan ik melden dat ik het niet van
mezelf had, heel archeologisch Nederland was van de
vierde eeuw overtuigd, in alle boeken staat het. Dit komt
doordat mevrouw Groenman-van Waateringe (later is
zij nog hoogleraar geworden in Amsterdam) in 1980 bij
de laatste opgraving in het Romeinse fort in Valkenburg
dendrochronologisch onderzoek had laten doen aan
een paar stukken hout. Hieruit bleek een datering eind
vierde eeuw. Dat soort onderzoek was toen nog nieuw;
het werd dan ook niet hier gedaan maar in een laboratorium in Keulen.
Kort geleden loop ik iemand tegen het lijf die zegt: ‘Ik
hoorde dat dat onderzoek van Groenman fout was. Het
schijnt te zijn overgedaan en er komt nu een heel ander
resultaat uit.’ ‘Van wie hoorde je dat?’ ‘Ja, dat weet ik nou
niet meer. Het is niet mijn onderwerp, dus verder heb ik
er geen aandacht aan besteed.’ Daar kan ik het natuurlijk niet bij laten en ik informeer hier en daar, tot ik bij
iemand kom die zegt: ‘Ja, daar heb ik ook vaag iets over
gehoord. Wie zou dat kunnen weten. Probeer het eens bij
het RING in Amersfoort, die moeten erbij betrokken zijn
geweest.’
Het RING in Amersfoort. Wat kan dat zijn? Rijks Instituut
Nederlands … ?? Lang zoeken op internet. Het woord

‘ring’ geeft twee miljard hits. Uiteindelijk blijkt het helemaal geen afkorting te zijn, het instituut heet gewoon
RING, met hoofdletters, dat dan wel. RING staat voor
jaarring, een belangrijk element in de paleodendrochronologie (jawel). Daar kan prof. Esther Jansma mijn vraag
meteen beantwoorden. Het gerucht is juist. Op verzoek
van Romeinen-deskundige Rien Polak van de Radboud
Universiteit heeft zij de analyse overgedaan met als
conclusie dat de stukken hout tweehonderd jaar ouder
zijn… .
De voornaamste redenen voor het falen van de destijds
in Keulen uitgevoerde analyse zijn dat er toen nog geen
jaarringkalender was ontwikkeld van in de Nederlandse
delta gegroeide bomen en dat er nog weinig kennis
bestond van door de Romeinen in Nederland gebruikt
bouwhout. Het einde van de Romeinse activiteiten in
Valkenburg moet zodoende, op basis van vondsten
van enig aardewerk en een munt van keizer Severus
Alexander, worden gedateerd in de loop van de derde
eeuw.
Het is een eenvoudig feit, waar ik toch op een aantal
plaatsen in het boek aan had gerefereerd. Maar waar
precies? Het was een heel gezoek, maar het staat er nu
allemaal goed in. Hoop ik. Gered door de gong.
Ander nieuws dat mij pas op een zeer laat moment
bereikte is de analyse van de belangrijke opgraving op
het oude MEOB-terrein in 2017. Het rapport is, als ik dit
schrijf, nog niet eens gepubliceerd, maar de archeologen
waren zo vriendelijk mij een concept te geven. Elders
in dit blad kunt u daarover lezen. En
intussen is de publicatie van mijn boek
uitgesteld tot mei 2021. Het geeft de
gelegenheid de spectaculaire opgraving
van een vermoedelijke legioenslegerplaats op het voormalige vliegveld
Valkenburg nog mee te nemen. 

Bronnen
■

Freek Lugt, De donkere eeuwen in Rijnland. Van
de komst van de Kelten tot het ontstaan van het
graafschap, in voorbereiding.

■

Marinus Polak & Esther Jansma, ‘Farewell
to the Late Roman phase of the fort at
Valkenburg. A revision of the tree-ring dates’,

Romeinse soldatenkamer in Valkenburg, van bovenaf gezien. Rechtsonder komen de
mannen van onder een galerij binnen, daarnaast is de ruimte waar ze hun wapens
laten. De grote kamer links is de slaap- en leefruimte voor zes man. Het totaal meet
20 m2.

in voorbereiding.
■

Illustratie: J.H.F. Bloemers c.s., Verleden
Land. Archeologische opgravingen in Nederland,
Amsterdam 1981, 84.
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Romeinen komen, Romeinen
gaan
door Freek Lugt

O

mstreeks het jaar 47 trokken de Romeinen zich
terug achter de (Oude) Rijn. Net als overal elders
creëerden zij toen ten noorden van de Rijn – de
limes – een bewoningsvrije bufferzone; de bewoners van
die zone kregen de keus goedschiks of kwaadschiks het
gebied te verlaten. Voor de regio Oegstgeest bestonden
tot nu toe geen aanwijzingen dat hier ook daadwerkelijk
mensen zijn gedwongen te vertrekken; die aanwijzingen
zijn er nu wel, blijkt uit een vondst bij een recente opgraving.
Hieronder volgen eerst de feiten, daarna de interpretatie.
Opgraving aan de Haarlemmerstraatweg
Op wat toen nog het MEOB-terrein heette aan de Haarlemmerstraatweg heeft van 2006 tot en met 2017 een
aantal archeologische onderzoeken plaatsgevonden,
met de voornaamste opgraving in augustus 2017. Deze
werd uitgevoerd op de plaats waar tegenwoordig de
nieuwbouw van hometrainerfabrikant Tacx staat, in de
zuidwestelijke hoek van het huidige Bedrijventerrein De
Boeg. De analyse ervan staat op het punt te verschijnen,
onder de titel Tweeduizend jaar drinkwater uit het duin. Deze
titel is gekozen omdat er een reeks van niet minder
dan 35 waterputten is gevonden, die dateren uit de
periode die loopt van de Midden-Bronstijd tot en met
de Vroege Middeleeuwen, dat is ruwweg van 1200 vóór
tot 800 na Christus. Zij lagen bij elkaar op een niet al te
omvangrijke strook – ongeveer 130 × 25 meter – langs de
Haarlemmerstraatweg, een strook die destijds iets hoger
lag dan het veen ten oosten ervan en iets lager dan de
top van de strandwal ten westen ervan. De waterputten
waren gegraven in een waterhoudende zandlaag en
konden zo, samen met andere putten die vermoedelijk
elders langs de weg lagen, meer dan tweeduizend jaar
lang zorgen voor het drinkwater van de mensen die er
toen gewoond hebben. Dat wil niet zeggen dat er een
continue bewoning was: uit het begin van de IJzertijd en
uit de vierde en vijfde eeuw na Christus zijn hier geen
sporen van menselijke activiteit gevonden. Dit komt in
grote lijnen overeen met wat over heel Rijnland bekend
is.
Geen woningen
Van de woningen van deze mensen is bij de opgraving helemaal niets gevonden, althans geen huisplattegronden. Die woningen waren er natuurlijk wel,
maar dan hoger op de strandwal, de ‘geest’. In een van
de putten, uit de Romeinse tijd, zijn bewijzen van de
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aanwezigheid van woningen gevonden, puin waarmee
de put na gebruik is dichtgegooid: een ‘haardkraag’, dat
is een aardewerken rand die moet voorkomen dat de as
uit de haard in het hele huis terechtkomt, en stukken
‘huttenleem’, waarmee de gevlochten wanden van het
huis waren dichtgesmeerd. Uit een andere put kwamen
de resten van een pottenbakkersoven tevoorschijn en
weer ergens anders is een stuk van een Romeinse dakpan
gevonden.
De boeren woonden hoog en droog op de geest en
hadden daar hun akkers; hun koeien graasden lager op
het veen, in elk geval in de Romeinse tijd. Er zijn greppels uit die tijd aangetroffen. De koeien werden daar ook
geslacht, als ze twee of drie jaar oud waren; een kalf is
slechts een maand oud geworden. Nog lager op het veen,
waar het drassig werd, waren de hooilanden waarvan
’s zomers het gras voor de winter werd afgehaald.
Putwanden
Vijfendertig waterputten. Het principe van een waterput
is simpel. Je weet dat ergens een waterhoudende laag
aanwezig is, je graaft een gat tot je bij het grondwater
komt, je plaatst een beschoeiing, ook wel putwand
genoemd, en gooit het gat buiten de beschoeiing weer
dicht. Zo’n beschoeiing kan vele gedaanten hebben; ze
zijn vrijwel allemaal aangetroffen. In vier gevallen was
er zelfs helemaal geen beschoeiing, zodat je eigenlijk
niet van een put kunt spreken, het waren meer een soort
waterkuilen. Zij dateerden uit de Late IJzertijd (300-12
v.Chr.) en Romeinse Tijd (12 v.Chr.-300 n.Chr.). De aanwezigheid van putten uit de Romeinse Tijd betekent overigens niet dat hier toen Romeinen zaten; die bleven in
principe ten zuiden van de Rijn en woonden hier in geen
geval. Het gaat om putten van inheemse bewoners in de
Romeinse tijd.
De oudste put met wel een beschoeiing dateert uit de
Midden-Bronstijd (1500-1100 v.Chr.). Eigenlijk zijn het
er twee, waarbij de een de ander heeft opgevolgd. De
ene is wat groter en heeft een putwand van planken die
in een cirkel rechtop zijn gezet. De andere heeft een
beschoeiing in de vorm van een gevlochten rieten mand
die met staken is vastgezet. Het vlechtwerk is niet iets
dat typisch is voor de Bronstijd: in putten uit alle perioden is het aangetroffen. De jongste gevonden put, uit
ongeveer 880, had ook een vlechtwerkbeschoeiing, zie
afb. 1.

Afb.1. Een mand zonder bodem dient als putwand.

Het feit dat in alle eeuwen vlechtwerkputwanden zijn
gebruikt, betekent niet dat er niet een zekere ontwikkeling in de puttenbouw te onderkennen is. Om te
beginnen valt op dat in de Romeinse Tijd afgedankte
wagenwielen als fundering werden gebruikt; er zijn er
acht gevonden, bijna een kwart van het totaal. Op deze
fundering werd dan een putwand van plaggen geplaatst.
De wielen waren allemaal opgebouwd uit vijf segmenten
die met pen-en-gat-verbindingen aan elkaar waren gezet;
de kern van het wiel en de spaken waren eruit gesloopt.
Op afb. 2 is een van de wielen te zien.
Het bijzondere is dat men, bij gebrek aan een wiel, blijkbaar een wiel namaakte door een tak rond te buigen
tot die een hoepel was; een van de putten had één zo’n
hoepel als basis, een andere had er drie op elkaar. Later,
nog steeds in de Romeinse periode, vroeg men zich
kennelijk af waarom de fundering eigenlijk rond moest
zijn en maakten ze van balken een vierkante basis;
hiervan zijn er negen gevonden. Overigens: de datering
is niet precies genoeg om voor deze putten een volgorde
aan te geven: het kan dus best zijn dat wielen, hoepels en
vierkanten in de tijd door elkaar gebruikt werden. In één
geval staat echter vast dat de hoepel na het wiel kwam,
bij twee naast elkaar gelegen putten die elkaar blijkbaar
opvolgden; zie afb. 2. Blijkbaar was er toen geen wagenwiel beschikbaar en hebben de puttenbouwers daarom
een wagenwiel geïmiteerd.
Op de vierkante bodem met een wand van plaggen
volgde in de zevende eeuw een put die was gemaakt van
een vierkante bekisting met rechtopstaande eikenhouten
palen en planken. Een van de planken komt van een
boom die omstreeks 590 is gekapt; een eikenhouten paal
is gekapt in de winter van 672 op 673.
Tussendoor kwamen de tonnen: in Overdorp (NieuwRhijngeest) zijn diverse putten aangetroffen die zijn
gemaakt van gebruikte wijntonnen uit de zesde en
zevende eeuw. Zo ook aan de Haarlemmerstraatweg. De
oudste gevonden houten cilinder is echter geen ton maar

Afb. 2. Links een afgedankt wagenwiel als putfundament, rechts
een rondgebogen boomtak, beide in de Romeinse Tijd. De rechter
put heeft de linker opgevolgd. De pijl wijst naar het noorden. Aan
de roodwitte jalon is te zien dat de linker put ongeveer een meter
in doorsnee is.

een uitgeholde eikenboom die is gekapt in de winter
van 509 op 510. In een andere put is wel een ton zonder
bodem als putwand gebruikt. Deze was in een precies
passende cilindervormige uitgraving geplaatst, ergens in
de zesde eeuw.
De inhoud
Het interessantste van historische waterputten is vaak:
wat zit erin. Dat kunnen dingen zijn die er tijdens de
gebruiksperiode zijn ingevallen, maar veel vaker voorwerpen die er met opzet zijn ingegooid toen de put
ophield waterput te zijn. De reden hiervoor was meestal
dat er door vervuiling geen water meer in de put opborrelde, of geen schoon water. Gewoonlijk kreeg zo’n
put dan een tweede leven als afvalput. Hierboven is
al gewezen op het huttenleem en dergelijke dat in de
putten is gevonden. Daarnaast zijn er andere interessante
voorwerpen aangetroffen.
In de eerste plaats zijn er, zoals gebruikelijk, een groot
aantal scherven aardewerk gevonden. Aardewerk vergaat
nu eenmaal niet of nauwelijks. Het was praktisch allemaal handgevormd, dus hier gemaakt aardewerk; draaischijven waren hier toen nog niet. Opvallende uitzondering is een grote scherf van een in de Romeinse Tijd in
Zuid-Frankrijk op de draaischijf gefabriceerde kom van
het bekende roodbruine terra sigillata. Op de foto (afb. 3)
is nog te zien dat hij fraai versierd moet zijn geweest,
maar de versieringen zelf zijn nu helaas niet meer echt
zichtbaar.
Uit de waterputten zijn twee nog bijna complete potten
tevoorschijn gekomen, ook uit de Romeinse Tijd. Zij zijn
lokaal gemaakt, dus handgevormd. De rechter pot (afb. 4)
is een fors exemplaar: 28 cm hoog.
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Afb. 3. Links de gevonden scherf terra sigillata rechts de vorm van de schaal waaruit hij afkomstig is (‘Dragendorf 37’ heet deze vorm).

van dat de gever echt iets opofferde. Dit ‘onklaar maken’
was het belangrijkste element van het offer; door het
voorwerp onbruikbaar te maken was het offer in feite al
gebracht. Daarna moesten de goden nog van het offer in
kennis worden gesteld. Dit gebeurde door het offer in het
water te deponeren. Er was namelijk overal water; waar
het niet leek te zijn moest je gewoon diep graven tot
je het vond, wat betekende dat de goden altijd met het
water in verbinding stonden. Daarom werd er in water
geofferd; ‘depositie’ wordt dit genoemd.

Afb. 4. Twee inheems-Romeinse potten. Ze kunnen gebruikt zijn
om water mee uit de put te scheppen.

Verlatingsoffer
Relevant voor dit artikel is een vondst uit het eind van
de Keltische periode of iets later, dus toen de Romeinen
kwamen. De archeologen spreken van ‘een bijzondere,
misschien wel rituele (verlatings-?) depositie, alvorens
de waterput is vernietigd en dichtgegooid’. Zij bedoelen
hiermee dat de desbetreffende mensen het gebied
hebben verlaten en een offer aan de goden hebben
gebracht als dank voor het gebruik van het land gedurende een groot aantal jaren.
Offeren gebeurde in twee fasen. In de eerste plaats werd
iets dat voor de mensen kostbaar of dierbaar was, dat dus
grote emotionele waarde had, onbruikbaar gemaakt. Een
zwaard bijvoorbeeld werd gebroken, een pot werd kapot
geslagen, in een metalen kan werd een gat gemaakt, een
dierbaar dier, een paard of hond bijvoorbeeld, werd om
het leven gebracht. Met name de dierenoffers, maar ook
veel andere onbruikbaar gemaakte zaken, gaven er blijk
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In een van de putten, uit de overgangsperiode van late
IJzertijd naar vroege Romeinse Tijd en met een vierkante
balkenconstructie als fundament, is zo’n offer gevonden.
Onderin de put lag een deel van een houten deksel met
afgeronde hoeken en twee geboorde gaten in een zijkant,
op de foto onderin; het had kennelijk in een eerdere
fase ergens anders voor gediend. Onder dit deksel lagen
scherven van een drinkbekertje, een houten kam en een
hondenschedel.
Op het bekertje zaten bruinrode strepen (afb. 6), zoals ze
ook zaten op aardewerk uit die tijd dat in bijvoorbeeld
Noordwijk is gevonden. Elders zijn dergelijke strepen
geanalyseerd; ze blijken eiwit te bevatten, vrijwel zeker
uit bloed. De archeologen menen dat dergelijke bloedstrepen kunnen duiden op ritueel gebruik.

Afb. 5. Onderin een waterput gevonden deel van een houten
deksel.

Afb. 6. In een waterput onder een deksel gevonden ‘verlatingsoffer’. Links potscherven met bloedstrepen, midden een (onklaar
gemaakte?) kam, rechts een hondenschedel zonder onderkaak.

De kam moet een kostbaar exemplaar zijn geweest,
met aan de ene kant een grove en aan de andere kant
een fijne vertanding. Hij vertoont slijtsporen, maar ook
sporen die een andere indruk maken. Aan weerszijden
lijken er min of meer symmetrisch tanden uit te zijn
gebroken, zie de foto. Is hij opzettelijk onbruikbaar
gemaakt, of althans minder bruikbaar?
De enige beschadiging van de hondenschedel is een
hakspoor aan de achterzijde, op de plaats waar de
schedel aan de wervelkolom hoort vast te zitten. De kop
is dus deskundig afgehakt, wat een ritueel suggereert.
Verder ontbreekt de onderkaak. In combinatie met het
rituele hakspoor suggereert dit dat de onderkaak opzettelijk is weggenomen. Dit zou kunnen betekenen dat
de hondenkop ‘onklaar’ is gemaakt (net als de rest van
de hond, natuurlijk, maar deze speelde geen rol bij de
depositie). Voeg hierbij het feit dat een pas afgehakte
hondenkop het putwater zeer geruime tijd ondrinkbaar
maakt en dat het geheel was afgedekt met een houten
deksel, en het staat vrijwel vast dat we hier met een offer
te maken hebben. Offeren deed men immers in het water.
Het zal dus inderdaad een verlatingsoffer zijn geweest.
Gedwongen verlating
Door het offer staat vast dat deze mensen het gebied
hebben verlaten. Het gebeurde in de overgangsperiode
naar de Romeinse Tijd. Gevoeglijk mag daarom worden
aangenomen dat het hier gaat om Kelten die door de
Romeinen gedwongen waren hun biezen te pakken.
Natuurlijk is het in theorie denkbaar dat de mensen
een andere reden hadden om te vertrekken, maar de
omstandigheden en de tijd waarin het gebeurde, maken
het buitengewoon waarschijnlijk dat het vertrek door de
Romeinen was afgedwongen. Dichter bij een bewijs dan
wij hier zijn, kunnen we niet komen.

dit in principe in de bufferzone verboden was. Dit waren
veteranen van de Romeinse hulptroepen.
Veel van de Cananefaatse mannen die ten zuiden van de
Rijn woonden, werden door de Romeinen gerekruteerd
voor het Romeinse leger. Als zij na vijfentwintig jaar nog
leefden en de dienst verlieten, werd hen bij wijze van
pensioen een stuk grond toegewezen om een boerderijtje
te bouwen. Aangezien andere mensen in de bufferzone
niet werden toegelaten, en er niet minder dan acht
vermoedelijk Romeinse wagenwielen zijn gevonden die
het fundament van een waterput vormden, is de kans
groot dat deze putten van Cananefaatse veteranen uit het
Romeinse leger – en hun nakomelingen – waren. Op het
oude Pomona-terrein, waar nu het Rijnlands Revalidatiecentrum staat aan de Wassenaarseweg, zijn jaren geleden
sporen van een hele boerderij gevonden die, gezien de
vondsten, duidelijk van een veteraan uit het Romeinse
leger was. Langs de Haarlemmerstraatweg hebben zij
blijkbaar ook gewoond.
Wij zagen al (afb. 2) dat een put met een wagenwiel als
fundament werd opgevolgd door een put met een van
een tak gebogen hoepel als fundament. Een wagenwiel
was toen dus blijkbaar niet meer te krijgen. Dit kan betekenen dat de Romeinen toen waren vertrokken.
Een hard bewijs is dit natuurlijk niet. Er zijn allerlei
redenen te verzinnen waarom net bij het bouwen van
de nieuwe put een wiel niet beschikbaar was. Het niet
meer aanwezig zijn van een wiel is niettemin een fraaie
illustratie van het feit dat de Romeinen niet alleen zijn
gekomen maar ook weer zijn gegaan. Driehonderd jaar
na hun komst zijn ze in Oegstgeest niet meer gezien. 
Bronnen
■

S. van As en K. Leijnse (BAAC), Tweeduizend jaar drinkwater uit het
duin. Een archeologische opgraving op het MEOB terrein, Oegstgeest, in

Vertrek van de Romeinen
Als bonus leverde de opgraving nog een aanwijzing op
voor het vertrek van de Romeinen, dat omstreeks 275
plaatsvond. Dat is aan een latere waterput te zien, van
mensen die er toch weer zijn komen wonen ondanks dat

voorbereiding.
■

Freek Lugt, De donkere eeuwen in Rijnland, Van de komst van de Kelten
tot het ontstaan van het graafschap, in voorbereiding.

■

Alle foto’s zijn bij de opgraving gemaakt; ze komen uit het opgravingrapport van Van As/Leijnse (BAAC).

31

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.

De laatste Blauwe Tram door
Oegstgeest
Door Herman Oost

Z

estig jaar geleden reed op vrijdagavond 7 oktober
1960 de laatste Blauwe Tram door Oegstgeest,
zesendertig jaar na de eerste in 1924. Er reden al
trams door Oegstgeest sinds eind 1879, maar in 1924
stelde de NZH de A400 motorrijtuigen en de B400 volgwagens in gebruik, de zogeheten Budapesters (naar de
plaats van vestiging van de leverancier). Ze vielen zeer
in de smaak bij de reizigers door hun comfort en al
spoedig besloot de NZH al het materieel bij de eerstvolgende schilderbeurt uit te dossen in dezelfde kleuren als
de Budapesters: blauw met een lichtgrijze bovenbouw
(raamstijlen en dak).
De Blauwe Trams reden vanuit Leiden naar Katwijk,
Noordwijk en Haarlem over de Rijnsburgerweg, Leidse-

straatweg en Geversstraat. Aan het einde daarvan was
een splitsing, vanwaar een lijn over de Rijnzichtweg en
Rijnsburgerweg richting Katwijk en Noordwijk ging en
een lijn over de Rhijngeestestraatweg, Dorpsstraat en
Haarlemmerstraatweg richting Haarlem. De lijn naar
Haarlem werd met ingang van 1949 opgeheven, omdat
de tram daar de concurrentie met de autobus niet meer
aankon. Om de bereikbaarheid van het Oude Dorp (de
Kerkbuurt) te garanderen reed de stadslijn van Leiden in
het vervolg door tot de hoogte van Dorpsstraat 66, tegenwoordig de brandweerkazerne.
Uiteindelijk werden de Blauwe Trams vanuit Leiden naar
Katwijk en Noordwijk en de lokaaldienst Oegstgeest met
ingang van 8 oktober 1960 vervangen door busdiensten.
Oorspronkelijk was de bedoeling de vervanging met
ingang van zondag 9 oktober plaats te laten vinden. De
NZH had echter uit eerdere opheffingen geleerd dat de
kans groot was dat de laatste tram bestormd en min of
meer onttakeld zou worden door souvenirjagers en daarom besloten de vervanging al op zaterdag te laten plaats
vinden. En toen men in de gaten kreeg dat dit plan uitgelekt was, werd besloten de laatste trams op vrijdag al
te vervangen door de autobussen. Een terechte beslissing,
gezien de vele met gereedschap en vuurwerk uitgeruste
mensen die op vrijdagavond gesignaleerd werden, wachtend op de laatste tram.
De laatste Blauwe Tram door Oegstgeest kwam uit Noordwijk en eindigde in de remise aan de Rijnsburgerweg. En
de laatste lokaaldienst reed van de Hoge Rijndijk naar
het Stationsplein. De laatste passagier die uitstapte en
met de bus naar zijn bestemming werd gebracht, was de
heer J. van Hoof uit Oegstgeest. 

In Beeld
Heeft u ook iets dat u In Beeld wilt brengen? Of heeft u spullen, documenten of andere zaken die u iets vertellen over het
Oegstgeest van vroeger? Neem dan contact op met de redactie: Peter van Anrooylaan 9, 2343 NB Oegstgeest, of stuur een
e-mail naar redactie@oudoegstgeest.nl
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