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Door Julie Winkelman

Oegstgeest, mei 1940. Met vliegveld Valkenburg om 
de hoek en nog geen zes kilometer tot de kust 
zijn het hier spannende tijden. We weten in grote 

lijnen hoe het Nederland verloopt na de Duitse inval 
op 10 mei 1940, maar door het hele land hebben zich 
kleinere, minder bekende incidenten afgespeeld. Eén 
zo’n incident heeft plaatsgevonden bij de Postbrug, op de 
grens van Oegstgeest en Sassenheim.

Aanloop naar de Tweede Wereldoorlog
De economische crisis van 1929 zorgt wereldwijd voor 
grote onrust, die ook Nederland raakt. Daarnaast wordt 
Nederland getroffen door een kleinere recessie in 1937 
en doet de toenemende onrust geen goeds. De crisis is 
ook in Oegstgeest merkbaar. Vooral de aanleg van straten 
en de bouw van woningen staat stil, waarbij veel mensen 
werkloos worden. In Nederland wordt in november 1931 
een Nationaal Crisiscomité opgezet, met door het hele 
land plaatselijke Crisiscomités. In Oegstgeest wordt dit 
op 18 december 1931 opgezet. Het Crisiscomité houdt 
regelmatig collectes, er worden uitvoeringen gehouden 
om geld in te zamelen en er komen werkgelegenheids-
projecten van de grond. Eén van deze projecten is de 
aanleg van vliegveld Valkenburg.

Op 17 april 1939 wordt begonnen met de aanleg van dit 
vliegveld. Dit gebeurt door ca. 3000 arbeiders die door 
de crisis werkeloos zijn geworden. Zij dempen sloten, 
graven meer dan 90 kilometer aan drainagepijpen in 
en maken het terrein vlak. Verder worden er grasbanen 
als landingsbanen aangelegd en worden er vijf hangaars 
gebouwd. Door de strenge winter van 1939-1940 heeft 
het ingezaaide gras echter niet goed kunnen ontkiemen, 
zodat het terrein slecht bruikbaar is voor vliegtuigen. 
Daarnaast is één hangaar nog altijd niet gereed. Het 
vliegveld had uiterlijk 1 juli 1940 af moeten zijn.

Nederlandse mobilisatie
Op 24 augustus 1939 gaat men over tot een voormobili-
satie. Hierbij worden de krijgsmachten opgeroepen die 
nodig zijn voor een complete mobilisatie. Op 28 augustus 
1939 wordt deze algehele mobilisatie bekend gemaakt, 
met ingang van 29 augustus 1939. Er worden ongeveer 
300.000 manschappen gemobiliseerd.

Ondertussen wordt op 1 september 1939 het Neder-
landse grondgebied in staat van oorlog verklaard. Op 
19 april 1940 wordt de Staat van Beleg afgekondigd, 
waarbij regering en militaire bevelhebbers buitengewone 
bevoegdheden krijgen. De dreiging van een Duitse 
inval wordt steeds groter. Vanaf 7 mei 1940 worden 
alle verloven ingetrokken. In deze laatste dagen tot de 
Duitse inval brengt men versperringen op de wegen 
aan, worden er op bruggen en viaducten mitrailleur-
posten ingericht en wordt telefoonverkeer voor burgers 
afgesloten.

Meidagen 1940
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 begint ook voor 
Nederland de oorlog fysiek. Duitse troepen steken de 
grens over in het oosten, gevechtsvliegtuigen bombar-
deren vliegvelden en doelen langs de kust en transport-
vliegtuigen laten parachutisten los boven Nederland. 
Nederlandse militairen bieden veel weerstand, maar 
tevergeefs. In de middag van 14 mei 1940 wordt binnen 
een kwartier bijna de hele historische binnenstad van 
Rotterdam vernietigd. Na een dreiging om ook Utrecht te 
bombarderen, tekent generaal Winkelman uiteindelijk 
op 15 mei 1940 de capitulatie. Nederland heeft zich 
overgegeven en is nu in handen van Nazi-Duitsland.

Door heel Nederland vinden groot- en kleinschalige 
gevechten plaats tijdens de Meidagen van 1940. Veel 
Nederlandse militairen sterven terwijl zij hun vaderland 
verdedigen. Maar niet alle militairen hebben de kans 
om zich bij deze gevechten aan te sluiten. Dit geldt ook 
voor de militairen die op 10 mei 1940 sneuvelen bij de 
Postbrug, op de grens tussen Oegstgeest en Sassenheim.

Incident bij de Postbrug
Verschillende regimenten van de infanterie en de artil-
lerie zijn tijdens de mobilisatie gelegerd in de Bollen-
streek, tussen Leiden en Haarlem. Na de Duitse inval 
op 10 mei 1940 worden meerdere militaire onderdelen 
opgeroepen om zich naar vliegveld Valkenburg te 
begeven, om zich in de Slag om Den Haag te mengen. Zo 
ook de 1e Compagnie, 1e Bataljon van het 9e Regiment 
Infanterie (1-I-9 R.I.), gelegerd in de omgeving van 

De soldaten van de Postbrug

Het bouwrijp maken van vliegveld Valkenburg in 1939 ( foto 
G. Russchenberg).
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Haarlem. Het 1e Regiment en het 9e Regiment zijn voor 
de mobilisatie gelegerd in regimentsdistrict Leeuwarden, 
met als garnizoensplaats de Johan Willem Friso-kazerne 
in Assen. De meeste manschappen van dit regiment zijn 
dan ook afkomstig uit de noordelijke provincies, zoals 
Friesland, Groningen en Drenthe.

Sommige militaire onderdelen beschikken niet over 
eigen transportmiddelen, zodat er verschillende parti-
culiere bussen en auto’s worden gevorderd. Er worden 
uiteindelijk vooral autobussen van de firma’s Interna-
tionale Autobusdiensten Leo Kors en Stormvogels gebruikt. 
Verschillende burgers doen dienst als chauffeur. Zo 
ook de 43-jarige Willem Marinus Kors, broer van firma-
eigenaar Leo Kors. De colonne voertuigen begeeft zich op 
10 mei 1940 via een Rijksweg vol versperringen richting 
vliegveld Valkenburg. Henk Kors, in die tijd werkzaam 
bij de firma van Leo Kors, meldde het volgende:

‘De bussen werden praktisch allemaal gedirigeerd naar 
de Haarlemmer Dreef en daar in een colonne opgesteld. 
Vervolgens zijn ze gevuld met militairen en in de middag 
vertrokken zij in de richting van Leiden en reden via 
Heemstede, Bennebroek, Hillegom, Lisse en Sassenheim. 
Voorop reed er een autobus van Kors met daarachter 
twee bussen van de firma Stormvogels uit IJmuiden. Bij 
het wegrestaurant De Uiver te Sassenheim heeft men een 
stop gemaakt. Later is de hele colonne bij de verf fabriek 
Sikkens de autosnelweg opgedraaid. Toen ze deze 
ongeveer 500 meter hadden gevolgd werd de colonne 
gebombardeerd. De eerste bus kreeg een voltreffer.’

Ongeveer 500 meter nadat de colonne de autosnelweg 
op is gedraaid, rond 3 uur ’s middags, merken ten 
minste twee Duitse gevechtsvliegtuigen de colonne 
op. Het gaat hier waarschijnlijk om Messerschmitts 
110C of Messerschmitts 109E. De colonne is nu ter 
hoogte van de Postbrug, op de grens van Oegstgeest 
en Sassenheim. Men denkt dat het om Nederlandse 
toestellen gaat, waardoor niet meteen dekking wordt 
gezocht. De toestellen blijken Duits te zijn, maar vliegen 
in eerste instantie alleen over de colonne. Ter hoogte 
van Endegeest (Oegstgeest) keren zij evenwel om, om 
vervolgens bij de Postbrug het vuur te openen op de 
Nederlandse militairen. De militairen proberen dekking 
te zoeken onder de voertuigen, onder de brug of rennen 
de weilanden in. Er is geen luchtafweergeschut aanwezig, 
maar verschillende militairen proberen zich met lichte 
mitrailleurs te verdedigen. Bij een tweede vlucht over de 
colonne militairen lost één van de Duitse gevechtsvlieg-
tuigen drie bommen, waarvan de eerste inslaat in de 
voorste autobus, bus nr. 10 van de firma van Leo Kors.

Hillegom

Haarlem

Heemstede

Bennebroek

Lisse

Sassenheim

Oegstgeest

Valkenburg

Route van de colonne van Haarlem tot de Postbrug (TopoTijdreis 
[kaart 1940], bewerkt door de auteur): 1. Haarlemmer Dreef, 
2. Wegrestaurant De Uiver, 3. Verffabriek Sikkens, 4. Postbrug, 5. 
Vliegveld Valkenburg.

Locatie voormalige Postbrug tussen Oegstgeest en Sassenheim 
(Google Maps).
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Tabel 1. De slachtoffers uit het massagraf (Oorlogsgravenstichting).

Situatieschets na het incident bij de Postbrug (Uit Oegstgeest in 
bange dagen).

In de gebombardeerde bus van Leo Kors zitten militairen 
van 1-I-9 R.I. Ter plekke komen 11 inzittenden om het 
leven. Sommigen worden geraakt door bomscherven en 
munitie, terwijl anderen omkomen door de ontstane 
brand. Verschillende inzittende militairen weten te 
ontsnappen. Enkelen bezwijken op een later moment 
alsnog aan hun verwondingen. Gevechtsverslagen 
melden het volgende over bus nr. 10:

‘Venijnig knetterend ontploften de patronen, welke de 
soldaten, die in de bus bleven in hun tassen hadden… 
Elke ontploffing verminkt hun lichamen heviger en 
wat de explosies verzuimen, nemen de vlammen 
gretig voor hun rekening.’

Dezelfde gevechtsverslagen melden dat er in totaal 
30 man in de gebombardeerde bus zaten. Ooggetuige 
sergeant J.W. Nijholt verklaart dat de colonne na het 
bombardement tot stilstand kwam en dat de brandende 
autobus de weg versperde. Er sneuvelen in totaal 

24 mannen bij het incident bij de Postbrug, waarvan 
17 ter plekke. Daarnaast vallen er 30 gewonden. Trans-
portbedrijf Van der Luyt brengt een deel van deze 
gewonden naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. 
De overige 7 overledenen bezwijken hier later aan hun 
verwondingen. De uitgebrande bus blijft nog een tijd op 
de Rijksweg staan.

De 11 gesneuvelde inzittenden (zie tabel 1) van de 
gebombardeerde bus zijn onherkenbaar verminkt door 
de bominslag en de brand. In een bomtrechter vlak bij 
de Postbrug, gevormd tijdens datzelfde bombardement, 
worden deze 11 slachtoffers begraven in een massagraf. 
Eén van hen is de chauffeur, de burger Willem Marinus 
Kors. Het massagraf in de bomkrater bevindt zich op 
een weiland dat aan de Postbrug grenst. De grond is dan 
eigendom van veehouder J. Bouwmeester. Direct na het 
incident worden er houten kruizen op het massagraf 
geplaatst.

In augustus 1940 worden de werkzaamheden aan een 
door de gemeente Sassenheim ontworpen monument 
na enige commotie stilgelegd. Volgens het ontwerp van 
de gemeente zou er een meer dan 2,5 meter groot kruis 
op het massagraf komen. Landeigenaar J. Bouwmeester 
moet niets hebben van het ontwerp, omdat het hem 

De uitgebrande bus bij de Postbrug (foto collectie F. Lugt).

Achternaam Voornaam Rang Onderdeel Geboren Plaats

Brink, van den Jan Johannes Soldaat 1-I-9 R.I. 07-06-1920 Nes (Ameland, FR)

Dalen, van Jan Korporaal 1-I-9 R.I. 24-07-1917 Bolsward (FR)

Eisinga Floris Soldaat 1-I-9 R.I. 25-03-1920 ’t Zand (GR)

Kors Willem Marinus Burger 10-06-1896 Hoogkarspel (NH)

Melgert Frederik Wilhelm Soldaat 1-I-9 R.I. 28-03-1920 Emmen (DR)

Mulder Douwe Soldaat 1-I-9 R.I. 13-12-1920 Wonseradeel (FR)

Poelman Jakob Soldaat 1-I-9 R.I. 15-01-1920 Papenburg (Duitsland)

Reinders Jans Soldaat 1-I-9 R.I. 09-06-1920 Zweeloo (DR)

Setz Johannes Christiaans Soldaat 1-I-9 R.I. 25-06-1920 Emmen (DR)

Slomp Derk Soldaat 1-I-9 R.I. 17-01-1920 Emmen (DR)

Wijsbeek Aaldrik Soldaat 1-I-9 R.I. 26-09-1920 Oude Pekela (GR)
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zijn uitzicht vanuit zijn boerderij zou ontnemen en 
hij het grote kruis niet vindt passen bij het protes-
tantse geloof van de gesneuvelden in het massagraf. 
Daarnaast zou de geplande puntige omheining zijn vee 
kunnen verwonden. De gemeente krijgt hierdoor geen 
toestemming en stuurt vervolgens een boze brief naar 
de landeigenaar. Bouwmeester neemt hierdoor een 
advocaat in dienst en daagt de toenmalige burgemeester 
van Sassenheim, Josephus Petrus Gouverneur, voor de 
rechter. Deze wijst de vordering van Bouwmeester af en 
hij moet op eigen kosten een nieuw monument laten 
plaatsen. Dit gebeurt in overleg met de nabestaanden van 
de slachtoffers.

Het nieuwe monument zou op 10 mei 1941 worden 
onthuld, precies één jaar na het incident. Het is evenwel 
niet wenselijk om op die dag te herdenken, omdat dit 
dezelfde dag was als de Duitse inval. De onthulling 
en daarbij horende herdenkingsdienst vindt uitein-
delijk plaats op 17 mei 1941, precies een week later. 

Bij de herdenking bij het massagraf zijn onder andere 
de opvolger van burgemeester Gouverneur, Rudolph 
Sandberg van Boelens, en nabestaanden aanwezig.

Behalve de 11 slachtoffers van het massagraf, sterven er 
die dag nog 13 militairen bij of door de gevolgen van het 
incident bij de Postbrug (zie tabel 2). Enkele inzittenden 
van de gebombardeerde bus bezwijken in het Acade-
misch Ziekenhuis in Leiden aan hun verwondingen. 
Anderen komen door de beschieting van de Duitse 
vliegtuigen om het leven. Uiteindelijk worden 11 van 
deze slachtoffers bij de Willibrordkerk (beter bekend als 
het Groene Kerkje) in Oegstgeest begraven. Het Groene 
Kerkje ligt ongeveer 1,3 kilometer ten zuidwesten van 
het massagraf bij de Postbrug. De overige 2 gesneuvelden 
worden in hun woonplaats Assen begraven.

Soldaten Bulthuis, Evenhuis, Poot, Siegers, Van der 
Waarde en Zijlstra bezwijken op 10 mei 1940 ter plekke 
bij de Postbrug. Korporaal Hoogeterp en soldaten 

Het massagraf bij de Postbrug ( foto collectie F. Lugt).

Tabel 2. Overige slachtoffers incident bij de Postbrug (Oorlogsgravenstichting).

Achternaam Voornaam Rang Onderdeel Geboren Plaats

Bulthuis Aeilko Soldaat 1-I-9 R.I. 18-04-1920 Slochteren (GR)

Evenhuis Hendrik Menno Soldaat 1-I-9 R.I. 17-04-1920 Groningen (GR)

Hoogeterp Rein Korporaal 1-I-9 R.I. 23-04-1916 Wymbritseradeel (FR)

Keijzer Pieter Sergeant 4-9 Dep. Bat. 12-08-1919 Assen (DR)

Klaassens Geert Soldaat 1-I-1 R.I. 19-09-1904 Gieten (DR)

Niemeijer Hendrik Soldaat 1-I-1 R.I. 28-12-1905 Odoorn (DR)

Poot Pieter Soldaat 1-I-9 R.I. 08-01-1920 Veendam (GR)

Roggema Aljo Soldaat 1-I-9 R.I. 09-04-1920 Hamborn (D)

Schrik Johannes Meindert Soldaat 1-I-9 R.I. 28-12-1920 Emmen (DR)

Schultz Johan Frederik Soldaat 1-I-9 R.I. 01-10-1920 Hengelo (OV)

Siegers Hendrik Soldaat 1-I-9 R.I. 29-06-1920 Groningen (GR)

Waarde, van der Arend Soldaat 1-I-9 R.I. 31-03-1920 Deventer (OV)

Zijlstra Albert Soldaat 1-I-9 R.I. 29-10-1919 Franeker (FR)

Locatie massagraf

Locatie gebombardeerde bus 
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Klaassens, Niemeijer, Schrik en Schultz worden na het 
incident overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis 
in Leiden, maar bezwijken diezelfde dag nog aan hun 
verwondingen. Ook sergeant Keijzer en soldaat Roggema 
worden gewond naar Leiden getransporteerd. Roggema 
bezwijkt hier op 19 mei 1940 aan zijn verwondingen, 
Keijzer op 27 mei 1940. Keijzer en Roggema worden dan 
ook in hun woonplaats Assen begraven. De militairen 
die op 10 mei 1940 sneuvelen, komen allemaal op de 
begraafplaats bij het Groene Kerkje in Oegstgeest te 
liggen.

Rustplaatsen na de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de rest van de oorlog hebben de meeste slacht-
offers van het incident van de Postbrug hun rust 
behouden in het massagraf en bij het Groene Kerkje. 
Uiteindelijk wordt ruim 30 jaar later besloten om het 
stoffelijk overschot van de meeste militairen een nieuwe, 
laatste rustplaats te geven.

Het Groene Kerkje
Van de 11 militairen die in 1940 bij het Groene Kerkje 
in Oegstgeest zijn begraven, zijn er uiteindelijk 9 
herbegraven. Dit gebeurt in 1970 en 1971. Korporaal 
Hoogeterp en soldaten Bulthuis, Evenhuis, Poot, Schrik, 
Siegers, Van der Waarde en Zijlstra worden in deze 
periode herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg 
te Rhenen. Soldaat Schultz wordt als enige van dit stel 
herbegraven in zijn geboorteplaats Hengelo (Overijssel). 
Soldaten en zwagers Klaassens en Niemeijer blijven als 

enigen van de Postbrug-slachtoffers achter in Oegst-
geest, omdat hun weduwen dit graag wilden. Zij zijn op 
dezelfde begraafplaats herbegraven en liggen nu samen 
in één graf.

Het massagraf
De slachtoffers in het massagraf, onder wie burger 
Kors, zijn gezamenlijk begraven omdat zij tijdens het 
incident op 10 mei 1940 onherkenbaar zijn verminkt. 
Het door landeigenaar J. Bouwmeester betaalde 

Onthulling van het nieuwe monument op het massagraf ( foto collectie D. Breedijk).

De militaire graven bij het Groene Kerkje tijdens de oorlog ( foto 
NIMH/Koninklijke Landmacht).
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De nieuwe locatie van het massagraf op het Militair Ereveld 
Grebbeberg ( foto J. Winkelman).

monument markeert tot 1973 de plek van het massagraf. 
Hierna worden de stoffelijk overschotten van zowel de 
militairen als de burger verplaatst en herbegraven op 
het Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen. De nieuwe 
locatie van het massagraf krijgt een nieuw monument. 
Kors is tot op heden de enige burger die op dit ereveld 
ligt begraven. Op de eerste locatie van het massagraf, op 
het weiland nabij de voormalige Postbrug, is er vandaag 
de dag niets meer te zien dat herinnert aan de gebeurte-
nissen hier op 10 mei 1940.

Overige
Sergeant Keijzer en soldaat Roggema komen later in het 
Academisch Ziekenhuis te Leiden om het leven door 
de verwondingen die zij tijdens het Postbrug-incident 
hebben opgelopen. Zij worden na hun overlijden eerst 
begraven in hun woonplaats Assen en op een later 
moment herbegraven. Roggema wordt zoals de meesten 
op het Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen begraven, 
terwijl Keijzer wordt herbegraven op het Nationaal 
Ereveld Loenen.

Het incident bij de Postbrug heeft in de oorlogsjaren 
en erna een indruk achtergelaten in de omgeving. Het 
massagraf langs de weg herinnerde voorbijgangers 
jaren aan de gebeurtenis die hier op 10 mei 1940 heeft 
plaatsgevonden. Deze jonge mannen die zich zouden 
inzetten voor hun vaderland, maar nooit hun doel bij 

vliegveld Valkenburg hebben bereikt. Jonge mannen die 
niet wisten waar Oegstgeest lag; zij kwamen immers 
uit Friesland, Groningen en Drenthe. Zij lieten ouders, 
broers en zussen, vrouwen en kinderen achter. Zij 
hebben nooit de Duitse bezetting meegemaakt, maar ook 
niet de bevrijding die daarop volgde.

Van deze slachtoffers liggen er nu nog maar twee in 
Oegstgeest begraven. De rest is herbegraven in Rhenen, 
Loenen en Hengelo (Overijssel). Alle slachtoffers uit 
het massagraf nabij de Postbrug zijn herbegraven, het 
monument verdwenen. De oprit en het bosje in de 
achtergrond zijn nog te herkennen van oude foto’s, 
verder is er niets meer dat verwijst naar het incident. 
Geen monument meer, maar ook geen informatie-
bordje.

Uiteraard heeft zich tijdens de oorlogsjaren meer 
afgespeeld in deze omgeving en hebben er door heel 
Nederland dit soort incidenten plaatsgevonden. Maar het 
is triest om te zien dat deze jongens, die er waren om het 
vaderland te beschermen, nu bijna uit het geheugen van 
Oegstgeest en Sassenheim zijn verdwenen. Een bordje op 
locatie dat verwijst naar de gebeurtenis en de slachtoffers 
zou niet misstaan. Dat is het minste wat we kunnen doen 
om hen te herinneren, om ze in ons geheugen te houden. 

Opdat wij niet vergeten. 

Het monument op het massagraf nabij de Postbrug (ansichtkaart 
collectie D. Winkelman).
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Zwagers Klaassens en Niemeijer, als enige Postbrug-slachtoffers 
nog bij het Groene Kerkje in Oegstgeest ( foto's J. Winkelman).
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	■ H.J. Zwitser en J.P.C.M. van Hoof, Het Regiment Infanterie Johan Willem 

Friso (brochurereeks SMGKL, nr. 20). Den Haag, 1999.

	■ Katwijk in Oorlog: http://katwijkinoorlog.nl/de-bouw-van-

vliegpark-valkenburg/, geraadpleegd op 27 mei 2020.

	■ Stichting De Greb: https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=de-

slag-om-de-grebbeberg, geraadpleegd op 1 juli 2020.

Noot van de redactie
Op de website van de Historische Vereniging Oegstgeest 
staat een Feitenrelaas van Dick Breedijk over het gebeuren 
bij de Postbrug: tinyurl.com/pk732d2u. De auteur kent 
dit document, maar heeft er geen gebruik van kunnen 
maken omdat het geen bronvermeldingen geeft. In het 
kader waarin dit artikel is ontstaan (hbo-scriptie), was 
gebruik daarom niet toegestaan.

Pieter Keijzer ( foto's Oorlogs gravenstichting).
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‘Op Oegstgeest’, zo zegt Henk Hogervorst het. 
Net zo goed als je ‘op’ Scheveningen woont. 
En hij kan het als rechtgeaarde, geboren en 

getogen Oegstgeestenaar weten. Zijn wiegje stond onge-
veer op de plek waar iedereen tegenwoordig overheen 
fietst langs de rotonde Lange Voort-Abtspoelweg. Tot 1966 
maakte zijn geboortehuis deel uit van een heel apart 
buurtje, Poelgeest genaamd, waar de bewoners elkaar 
goed kenden, min of meer op elkaar aangewezen waren 
en elkaar hielpen in geval van nood. Waar de kinderen, 
van welke geloofsrichting dan ook, met elkaar speelden 
en lief en leed met elkaar deelden.

Daar woonde dus het gezin Hogervorst, vader Leendert, 
tuinder (groente- en bloembollenkweker), moeder Alida 
Vink en negen kinderen, zes jongens en drie meisjes. 
Allemaal geboren in de bedstee op de rotonde. Henk was 
de vijfde. Nu is Henk, zoals hij het zelf zegt, de oudste 
vier allemaal kwijt. Geen van hen haalde de 80 jaar. En 
dat terwijl zijn moeder 97 werd. Door een ’soort onteige-
ning’ in 1966 moest het gezin vertrekken.

Grond van hier naar daar en weer terug
Vader had een stuk grond aan de Abtspoelweg en huurde 
ook wat teelgrond van Hooijmans van de Mariahoeve. 
Deze Hooijmans, wiens weilanden zich uitstrekten tot 
aan de vijver aan het eind van de Rozenlaan, had die 

grond op een gegeven moment weer nodig. En zo pakte 
vader Hogervorst zijn boeltje daar op en vertrok naar het 
’Kampie’ nabij de huidige Lavendelhof, een lap grond 
ter grootte van een voetbalveld, die hij in 1945 van zijn 
vader geërfd had. ’Toen de gemeente het Kampie wilde 
hebben voor (alweer) nieuwbouw huurde mijn vader 
een stuk land aan de overkant van de Abtspoelweg, waar 
veel open land was’. Maar ook daar moest weer gebouwd 
worden en zo slokte de gemeente alle grond op (niets 
nieuws onder de zon) en raakte Oegstgeest steeds voller. 
 
Kon één man dat allemaal wel alleen aan? ‘Alleen in het 
spitseizoen kwamen dagloners spitten en bollen rooien. 
Ouwe Jan bijvoorbeeld, die aan het ’Lagie’ woonde, 
kwam ook graag helpen.’ Het Laagje was de loswal bij 
de Zoutkeetlaan, waar de Pastoorswetering uitmondde 
in het Oegstgeester kanaal. Zoon Jaap heeft na het over-
lijden van vader (1960) de kwekerij overgenomen. De 
oudste dochter en de oudste broer zochten hun heil in 
Canada in de veronderstelling dat het gras daar groener 
was. De andere kinderen zijn na een opleiding allemaal 
hun eigen weg gegaan. ‘Ik zou naar de ambachtsschool 
in Leiden aan de Haagweg, maar die was vol, was de 
boodschap. En in Oegstgeest was er helemaal niets. Toen 
dus maar naar de tweede keus: de tuinavondschool in 
Rijnsburg. Ik heb daar drie jaar gezeten omdat er geen 
dagschool was. Overdag had ik, toen ik veertien jaar was, 
al een fulltimebaan bij Jan Juffermans, die zijn tuin had 
aan de Kwaaklaan. Ik loste daar een jongen af die van 
de Houtkamp af kwam. Dat was een barakkenkamp, 
waarschijnlijk uit de tijd van de mobilisatie, achter de 

Oegstgeestenaren aan het woord

Je woont ‘op’ Oegstgeest en niet ‘in’ 
Jose Niekus en Marijke Teppema

Henk Hogervorst 
met merklap, door 
zijn grootmoeder 
geborduurd bij de 
dames Willink op 
kasteel Oud Poelgeest 
(foto Marijke Wesseling-
Teppema).
Van het landelijke 
Oegstgeest is weinig 

terug te vinden. Henk Hogervorst geboren op 9 februari 
1937 op de Abtspoelweg, daar waar nu het zwembad is, 
schetst op ons verzoek een beeld van het hechte wijkje 
Poelgeest in vroeger tijden.

De Leebrug over het Oegstgeester Kanaal (ca 1910). De Abts-
poelweg liep niet rechtdoor naar Warmond, maar eerst naar 
rechts even langs het kanaal en dan scherp naar links de brug op. 
De brug is afgebroken en verplaatst in 1951 (Digitaal Fotoarchief 
Oegstgeest).
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oude veiling Flora, toen nog allemaal Oegstgeester grond-
gebied. Na de oorlog zaten er kinderen van ouders die 
zogezegd fout waren geweest in de oorlog. Het was meer 
een onderkomen dan een heropvoedingskamp voor deze 
kinderen.’ 

Crisis en oorlog
‘Wij waren niet arm, maar toch was het wel sappelen, 
zeker in de crisistijd. Maar toen hebben aardbeien mijn 
vader gered. Er was een zomer zó droog, dat de tuinders 
zonder waterleiding geen aardbeien konden produceren. 
Wij hadden dan wel geen gas, maar wel waterleiding, 
zodat mijn vader de aardbeien kon bewateren met de 
tuinslang. De groentehandelaren stonden in de rij, want 
wij waren de enige grote tuinder met aardbeien.’

Later, in de oorlog was er natuurlijk gebrek aan van alles. 
Wie had er in die tijd nog brandstof ? Om aan hout te 
komen moest je zelf in actie komen en dat gebeurde dan 
ook. ‘In de hongerwinter op Kerstdag na de vroegmis 
van zeven uur in de Willibrordkerk zag mijn vader 
omgezaagde bomen in Poelgeest liggen die voor de 
Wehrmacht bestemd waren. Mijn vader heeft met enkele 
buren die stammen over het ijs weggesleept op de vooras 
van een paardenkar. Illegaal, dat wel.’ Ze verdeelden de 

buit. Een voorbeeld van goede burenhulp, een beetje 
vergeten tot de Coronacrisis burenhulp weer hoog in het 
vaandel hees. 

Er komen meer herinneringen aan de oorlog bij Henk 
naar boven. Of het nou goede zorg van de gemeente 
was voor haar inwoners vóór de oorlog? Henk weet het 
niet, maar zeker is dat er naast de tennisbanen een pad 
naar de gemeentekwekerij liep. Op dat pad stond een 
schuilkelder. En kelder is nog een groot woord voor de 
schuilplaats want die bestond uit houten palen boven 
de grond overdekt met aarde. Zo weet Henk ook nog dat 
vlak na de oorlog op de hockeyvelden een vliegveldje was 
aangebracht om de post voor de Canadezen, gelegerd in 
Poelgeest, te bezorgen. Veel Oegstgeestenaren dromden 
daar rond zo’n vliegtuigje samen om van de vrijgevige 
Canadezen iets los te peuteren, een stuk brood, een 
tinnetje voedsel. 

Ons kent Ons
Het is een geluk dat Henk Hogervorst een zo goed 
geheugen heeft en zoveel mooie herinneringen aan zijn 
oude buurt. Er is namelijk heden ten dage nauwelijks 
nog iets te herkennen van het buurtje Poelgeest. ‘De 
Abtspoelweg was vóór de oorlog nog een schelpenpad.’

Abtspoelweg 15a, het ouderlijk huis van Henk Hogervorst met zijn vader ernaast, ca. 1930. Afgebroken in 1968 vanwege de aanleg van 
zwembad Poelmeer ( foto Henk Hogervorst).
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Uitsnede uit de plattegrond van de wijk ten tijde van de jeugd van Henk Hogervorst, geschetst door hemzelf.

Luchtfoto van de Abtspoelweg en omgeving in 1963, met de Lange Voort, het Oegstgeesterkanaal en boerderij Mariahoeve, de Overveer-
polder en de Haarlemmertrekvaart. Het huis van Henk Hogervorst staat er nog (is met een rondje aangegeven), de meeste huizen zijn al 
afgebroken (Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).
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‘Wij woonden op nummer 15A in een vrijstaand huis 
gebouwd kort na 1908, door vader Hogervorst gekocht in 
1930. De ouders beneden in de bedstee, de kinderen op 
zolder, meisjes en jongens gescheiden door een gordijn. 
Achter ons huis stond verderop bij Jachthaven Welge-
legen de brandspuit, een ouderwetse handbediende. Mijn 
vader werd bij brand opgeroepen en dan ging hij met 
vrijwilligers aan de slag.’ Het was pompen en blussen.

‘Aan diezelfde kant, op nummer 15, woonde Wijsman 
(een scharrelaar, een van de weinigen die geen groente-
tuin had). In het achterhuis van dat huis woonde van der 
Geer, groentekoopman.’ Met vier kinderen en een inwo-
nende kleindochter was het bepaald niet ruim bemeten. 
In een apart huisje dat eerder een schuur was woonde 
Glasbergen, loswerkman, in een weinig begerenswaardig 
optrekje. Het dak bestond uit rietmatten, bedekt met 
oud-Hollandse dakpannen die bij sneeuw doorlekten 
op de dekens van de kinderen. Deze drie behuizingen 
hadden wel waterleiding, maar geen gas of electriciteit. 
Daarachter, dus niet aan de weg, stond Filippo’s (Flip 
genaamd) boerderij. Er waren nogal wat bijnamen om uit 
de warboel te komen van veel dezelfde voornamen in de 
uitgebreide families. ‘Ook bij de Hogervorsten hadden we 
veel Gerarden en zo kreeg Gerard de plantenkweker de 
bijnaam ’De Kik’. En mijn vader ’De Spur’, omdat hij een 
nieuwe variant narcis had weten te kweken: de Golden 
Spur.’

Verderop, op 16 woonde Vet, die zijn varkens, koetje 
en talloze kippen verzorgde. Zijn zonen hadden bij de 
Wehrmacht gezeten (gewoon opgeroepen) en toen ze na 
de oorlog terugkwamen werden ze heus niet met de neus 
aangekeken. Want: ‘Je bent een persoon, geen product 
dat fout is’. Een bijzondere verschijning was Sleet op 17 
met een klein tuintje. Hij compenseerde deze bescheiden 
nering met het ophalen van overtollige kalveren bij de 

boeren. Die zette hij in een bloemenmand op zijn trans-
portfiets, pootjes bij elkaar en bracht ze naar de slager. 
Ook slachtte hij zelf af en toe. Vandaar zijn bijnaam ‘De 
Knors’ (= vleeshouwer). De huid ging dan naar een leer-
looierij in Leiden.  
 
‘Naast ons huis richting Warmonderweg stond een rijtje 
woningen, dat tijdens de oorlog bewoond werd door 
ratten en varkens. Dan een blokje van drie huizen aan 
elkaar, voor de families Kniest, Siera en Poel. Recht 
tegenover de tennisbaan stond een rijtje arbeiders-
huizen, gemeentewoningen met Oegstgeester dakpannen 
die, dacht ik, oorspronkelijk van het kasteel waren. 
Maar in 1942 zijn ze overgegaan op de gemeente. Daar 
woonden Vreeken (broodvisser), Werkhoven en een 
andere Glasbergen.’ In het begin van de jaren zestig 
waren bijna alle huizen afgebroken. 

Maar hiermee was de buurt nog niet compleet, want 
aan de Kwaak aan de Haarlemmertrekvaart woonde 
Jan Juffermans in Klein Bouwlust, dat sinds 1912 in de 
familie Juffermans was. ‘Vroeger zat daar ook Kerkvliet, 
naast Holmaren. Die ging met een roeibootje vanuit een 
sloot naast Holmaren vissen. Op snoekbaars en karpers 
en met fuiken op paling, alles wat maar eetbaar was. Hij 
had drijvende bunnen en kon ook in een soort ijskelder 
of ijspakhuis met wanden van zaagsel vis bewaren. Veel 
vis ging naar restaurants in Leiden, naar de markt en 
naar Spaargaren, een grote vishandelaar, die pachter 
was van de visgronden van het hoogheemraadschap, de 
gemeente en Leiden. Eind jaren veertig hield Kerkvliet 
er mee op. Behalve de visserij had hij er een grote boten-
loods staan, waar zeilboten van mensen uit Voorburg en 
Wassenaar lagen en ook de wherry’s van de studenten-
vereniging. Het hele gebied werd door Juffermans overge-
nomen als jachthaven Welgelegen.’ Er wordt nu niet veel 
meer gevist, maar volgens Henk is er ‘nog steeds heel 
veel vis, alleen weten de mensen het niet en ze kunnen 
er ook niks meer van.’ 

De mannen verdienden de kost, maar de vrouwen 
stonden ook hun mannetje. Het bij uitstek vrouwelijke 
beroep van baker was voor de oude vrouw Van der Geer, 
en dat oude, eerzame beroep ging over op haar dochter. 
Voor boodschappen waren de vrouwen (ja, zo was dat 
toen) aangewezen op de De Kempenaerstraat. ´Groente 
hadden we zelf, maar de melkboer (Koos de Groot van 
de Wijttenbachweg) en de bakkers kwamen langs. De 
bakkers Tijsterman en van Velsen kwamen allebei bij 
ons brood brengen. Dubbelop zou je denken, maar het 
zat hem in de kleur: Tijsterman (Dorpsstraat) bracht 
bruin brood, dat beter gaarde in zijn langzame oven en 
Van Velzen (Geversstraat) wit. Wij kinderen van al deze 
gezinnen speelden met elkaar: bomen klimmen, wie het 
eerste boven was en wie het eerste beneden. Of bokkie-
springen. Dat deed je met de hele buurt.’

De riviervishandel en palingrokerij van J.C. Spaargaren aan 
de Haarlemmertrekvaart ca. 1890. Het witte huis zou in 1891 
vervangen worden door het meer naar achteren gelegen huis Hol 
Maren (Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).
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‘Als je handig bent en je hebt het gevoel, dan kan 
je heel ver komen.’
Deze uitspraak heeft hij meer dan waargemaakt. Vanaf 
zijn veertiende jaar tot aan zijn pensioen is hij geen 
dag werkeloos geweest. Veelzijdig en veelbanig. Na de 
tuinbouwschool in Rijnsburg bij Juffermans op de tuin 
aan het werk, en bij zijn vader tot 1960. Maar hij reali-
seerde zich dat er voor hen allemaal geen droog brood te 
verdienen was op de tuin.

Inmiddels had Henk ook uitgevonden dat het goedkoper 
was om kassen zelf te bouwen. Omdat de constructie 
van hout was, waren ze niet erg bestendig. Staal zou 
beter zijn. Zo ging hij een lascursus doen in 1955 en lag 
het voor de hand dat hij in de scheepsbouw zou gaan. 
In 1957 ging hij werken bij de Oegstgeester scheepswerf 
Akerboom aan de Hoge Mors. 

In 1962 is hij getrouwd met Nel van der Zwet en moest 
hij op zoek naar een eigen woning. In Woubrugge waren 
huizen de helft goedkoper dan in Oegstgeest, dus die 
beslissing was snel genomen. Hij wilde verderop: meer 
dan alleen lassen. Op de R.K. Avondschool Don Bosco 
haalde hij het diploma ‘Tekeningen lezen en van die 
tekeningen het plaatwerk op maat afschrijven’. Ondanks 
zijn zwakke rug bleef hij toch in de scheepsbouw, stapte 
over naar Hollandia waar hij met een maat jachten 
en zeilboten in of uit het water moest tillen. Met zijn 
tweeën ging je onder zo’n boot, tilde hem op en zette 
hem op een kar en bracht hem naar binnen. Dat kon niet 
goed gaan. Te veel voor zijn rug. Hij moest ander werk 
zoeken. Omscholing lag voor de hand, ‘maar dat moest ik 
dan wel zelf betalen, want ik verdiende een gulden teveel 
in de week voor de norm om in aanmerking te komen 
voor vergoeding!’ De cijferaars op het ministerie hadden 
dit bedacht, in zijn nadeel dus. Dat andere werk vond hij 
in 1975 als conciërge van de LOM-school De Twee sleu-
tels, aan het Schuttersveld. Daar werkte hij 16 jaar. In 
1991 was er een vacature voor onderhoud bij alle scholen 
en gymzalen van de gemeente Leiden. En ja, hij bleek de 
juiste motivatie te hebben bij de sollicitatie: ‘Een school 
moet goed draaien. Als de nood aan de man komt, moet 
het probleem opgelost worden of de werktijd nou om is 
of niet’. Zo’n werkopvatting valt goed bij een werkgever 
en daar is hij dan ook gebleven tot zijn pensioen op 
62-jarige leeftijd, toen de dienst opgeheven werd. 

Een wandelend archief
Henk is een wandelend archief, in de eerste plaats van 
zijn eigen buurt Poelgeest. Maar door wandelingen met 
zijn hond is hij ook veel te weten gekomen over de 
nabije buurt. Over de ‘Renbaan’ en de ligging van Huis 
Abtspoel. 

Er is inderdaad een renbaan geweest en ook een spring-
veld. Henk heeft de renbaan nog gezien, maar nooit een 

paard. ‘Daar waar nu de bungalows aan het water staan 
op de Kennedylaan. Er werd op sulky’s gereden met 
paarden van verschillende eigenaren. De deuren van de 
paardenstallen kan je nu nog zien op het terrein van de 
zeeverkenners. De training heeft geduurd tot eind jaren 
zestig toen de Kennedylaan werd aangelegd. Het spring-
veld was waar nu de hockeyvelden zijn. Met een slee 
gingen wij over de heuvels van dat springveld heen naar 
beneden. Dat was in de oorlogstijd.’

Bij opruimwerkzaamheden tijdens zijn werk in Leiden 
zag hij een tekening van Huis Abtspoel. Gewapend met 
dit document bespeurde hij bij werkzaamheden voor 
de electriciteit de kraag (fundering) van een waterput of 
beerput. Triomf! Zijn gevonden tekening kwam geheel 
overeen met wat in het archief bekend was over de plek 
waar Huis Abtspoel ooit stond, daar waar nu een voetpad 
is tegenover de bushalte aan de Abtspoelweg. 

De verbondenheid met Poelgeest, de buurt en het kasteel 
blijkt wel uit wat Henk op het eind van het interview 
tevoorschijn haalt: een geborduurde lap, door zijn 
grootmoeder op les bij de dames Willink van het Kasteel 
gemaakt in 1873, zorgvuldig ingepakt bewaard. 

Bronnen 

	■ Digitaal Fotoarchief Oegstgeest. 

	■ Dort, Riet van, In en om Mariahoeve, in: Over Oegstgeest, 

september 1992.

	■ Fehmers-Schlatmann, Maria en Oele-Kap, Ineke, Van Woonhuis 

tot... (over Abtspoelweg 15 en 16), in: Over Oegstgeest, september 

1994. 

	■ Interview met Henk Hogervorst, 12 november 2010.

De liefde voor de scheepsbouw heeft Henk Hogervorst nooit 
verlaten. Hij bouwt nu uiterst nauwkeurig schepen op schaal na 
( foto Marijke Wesseling-Teppema).



In het gemeentearchief van Oegstgeest worden inte-
ressante 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 momen-
teel tijdelijk niet mogelijk. 

Sommige archiefstukken staan in de inventarissen (de 
toegangen op het archief) vermeld met een beschrijving 
die meteen de interesse opwekt. Andere stukken moeten 
het doen met een veel saaiere beschrijving. Dat de 
inhoud van zo’n document desondanks toch boeiend kan 
zijn, mag blijken uit het volgende voorbeeld.

Op 18 december 1939 werd in Oegstgeest bij raadsbesluit 
een nieuwe Algemene Politieverordening vastgesteld. 
Deze verordening zou van kracht blijven tot 9 juli 1970. 
In die ruim 40 jaar werd er zeventien keer een wijzi-
ging aangebracht. In een Algemene Politieverordening 
worden alle regels opgesomd waar de burgers zich in 
hun gemeente aan moeten houden. In de verordening 
uit 1939 resulteerde dat vooral in heel veel verboden. Ter 
illustratie enkele artikelen uit de verordening.

	■ Het is verboden op wegen enig reclamemiddel te 
vertonen.

	■ Het is verboden op of aan wegen, of in de nabijheid 
van het gemeentehuis of andere openbare gebouwen 
post te vatten, zich aldaar op te houden of daar 
kinderen neer te zetten of te leggen, zulks met het 
kennelijk doel om onderdak of steun af te dwingen.

	■ Het is verboden op wegen te vechten, te zingen, te 
dansen, te schreeuwen, te tieren, met sneeuwballen te 
werpen, te voetballen of met stenen, vuilnis of andere 
voorwerpen of stoffen te werpen of deze voort te 
schoppen of te slaan.

	■ Het is verboden op de wegen in den bebouwden kom 
der gemeente vliegers op te laten.

	■ Het is verboden op wegen glijbanen te maken.
	■ Honden, die tussen zonsondergang en zonsopgang op 
wegen loslopen, kunnen door de politie ter plaatse 
waar zij worden aangetroffen, onmiddellijk worden 
gedood.

	■ Het is verboden, zich op of zichtbaar vanaf voor het 
publiek toegankelijke plaatsen in gezelschap van een 
persoon van het andere geslacht op te houden op een 
voor de eerbaarheid aanstotelijke wijze.

	■ Het is verboden op of aan de weg en op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen buiten privaten of 
waterplaatsen datgene te verrichten, waartoe deze 
inrichtingen bestemd zijn.

	■ Het is verboden enig middel, hetzij ter voorkoming 
van zwangerschap, hetzij ter verstoring van zwanger-
schap in het openbaar ten verkoop aan te bieden of in 
winkels voorhanden te hebben.

	■ Eigenaren van aan wegen grenzende tuinen, erven en 
terreinen zijn verplicht deze tuinen, erven of terreinen 
steeds van onkruid te zuiveren en in behoorlijken 
toestand te houden.

	■ Het is verboden op zondag of algemeen erkende 
Christelijke feestdagen wasgoed, linnen, kleding of 
andere goederen buitenshuis te drogen of te bleken op 
plaatsen, zichtbaar van den openbaren weg af. 

Uit het archief gelicht

Vooral heel veel verboden
Door Carla de Glopper-Zuijderland

15

Het politiekorps 
van Oegstgeest, ca. 
1946 (foto Digitaal 
Fotoarchief Oegst-
geest).
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‘Ik heb in 1805 nog het laatste overloopen gezien, 
toen was het rondom Haarlem eene zee en liepe 
stroomen met hekken en palen beladen door de 

grachten der stad.’

Dit was een bewogen mijmering van de twaalfjarige 
Daniël Theodoor Gevers van Endegeest, later te lezen 
in het door hem in 1871 gepubliceerde tweedelige boek 
over het Hoogheemraadschap van Rijnland. De jonge 
Daniël was toen bij Haarlem getuige van de overstroming 
van het Haarlemmermeer. Deze watervloed van 1805 
maakte een grote indruk op hem. Het is een illustratie 
van zijn latere belangstelling voor de waterstaat, voor het 
voorkomen van overstromingen én voor het Haarlem-
mermeer, waar hij meer dan wie dan ook mee te maken 
zal krijgen. Gevers van Endegeest woonde in Oegstgeest 
en hij heeft zich gedurende zijn leven goeddeels ingezet 
voor de droogmaking van het Haarlemmermeer. 

Wie was Gevers van Endegeest? 
Jonkheer mr. Daniël Théodore Gevers van Endegeest 
werd geboren in Rotterdam, op 25 augustus 1793. Zijn 
vader was bestuurder, vrederechter en lid van Gedepu-
teerde Staten van het zuidelijk deel van Holland. Toen 
vader Gevers in 1800 het Kasteel Endegeest te Oegst-
geest aanschafte, paste hij zijn naam aan en noemde 
hij – en ook zijn nageslacht – zich voortaan Gevers van 
Endegeest. 

Daniël Théodore Gevers van Endegeest was een veelzijdig 
man, met talenten op uiteenlopende terreinen. Hij was 
onder meer jurist, soldaat, tekenaar, ambtenaar, parle-
mentariër, lid van de Eerste Kamer, lid van de Tweede 
Kamer, curator van de Leidse Universiteit, voorzitter 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1842-1843), 
president van de Commissie van Beheer en Toezicht over 
de Droogmaking van het Haarlemmermeer en minister 
van Buitenlandse Zaken (1856-1858).

Als student was Gevers van Endegeest lid van de 
vrijwillige garde. Volgens het Verdrag van Parijs uit 1815 
hielp hij zo de door Napoleon geroofde schilderstukken 
terug te brengen naar het vaderland. 

Gevers van Endegeest was een sociaal bewogen jurist en 
bestuursambtenaar. Hij was een regeringsgezinde man, 
gematigd hervormingsgezind met conservatieve inslag. 
De gemeente Leiden vaardigde hem af naar de Tweede 

Gevers van Endegeest en 
Haarlemmermeer
Door Elise van Melis

Portret van Daniël Theodore Gevers van Endegeest (Fotoarchief 
Eerste Kamer).

Kasteel Endegeest als woonhuis van Gevers van Endegeest 
(Beeldbank Erfgoed Leiden e.o.).
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Kamer, waar hij een van de initiatiefnemers was van de 
afschaffing van de slavernij in NederlandsIndië in 1854. 
Hij ondernam reizen naar Italië en zette zich in voor de 
Nederlandse politiek met als specialiteit de landbouw, 
waterstaat en defensie. 

Het grootste deel van zijn leven heeft hij doorgebracht in 
Oegstgeest, in het Kasteel Endegeest, om precies te zijn. 
Hij overleed in 1877 in Oegstgeest en is begraven in de 
door zijn vrouw opgerichte graftombe op het kerkhof 
van de Groene of Willibrorduskerk te Oegstgeest. 
Wat was nu zijn rol in de droogmaking van het Haarlem-
mermeer? Daarvoor moeten we eerst de voorgeschie-
denis schetsen.

Het Haarlemmermeer
Tot 1852 lag tussen Leiden, Haarlem en Amsterdam 
een groot meer, het Haarlemmermeer genaamd. Het 
was toen de grootste binnenzee van Nederland, met 
alle gevaren van dien. Het meer was in de loop van de 
eeuwen ontstaan door vervening en door de desastreuze 
invloed van hevige stormen in combinatie met wat we 
nu ontoereikend watermanagement zouden noemen. 
Vervening is het uit de veengrond baggeren van turf, die 
van de Middeleeuwen tot het begin van de negentiende 
eeuw als brandstof diende. 

Bij slecht weer kon het er knap spoken, maar doorgaans 
was het goed toeven op en rond het meer. Omwonenden 

Kaart van het Haarlemmermeer met uitbreidingen van 1531-1808 (Archiefbank Noord-Hollands Archief ).
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verdienden een boterham met de visvangst, terwijl de 
steden een deel van hun inkomsten verkregen uit de 
vroonrechten (belasting op visvangst) – een recht dat in 
1583 aan Leiden werd verkocht. Het meer leverde ook 
afleiding: pleziervaart, zwemmen in de zomer, schaatsen 
in de winter. Ook bood het meer goede transportroutes, 
zoals de kortste weg van en naar Leiden, Haarlem en 
Amsterdam. Er leek in ieder geval geen noodzaak het 
steeds maar groeiende meer bij de lurven te pakken en 
het droog te maken, als dat al zou kunnen. De steden 
zagen daar geen heil in en het Hoogheemraadschap van 
Rijnland al helemaal niet. Rijnland koesterde het meer 
ook als boezemgebied, voor de opslag van water uit 
diverse polders in Holland. 
Toch waren heftige stormen regelmatig reden voor 
grote bezorgdheid. Men hield het hart vast voor de 
gevolgen! In zijn gedicht ‘Aen den Leeuw van Hollant’ 
(1641) als onderdeel van het zogenaamde Haarlem-
mermeerboek, het plan en de kaart van de waterbouw-
kundige Leeghwater om het Haarlemmermeer droog te 
maken, beschreef Joost van den Vondel het gevaar van 
het alsmaar uitdijende meer. Hij beschreef het Haarlem-
mermeer als de waterwolf, die de ingewanden van de 
Hollandse Leeuw verslindt: 

‘… Zo deerlijk zucht en kucht en loost bij hele brokken
Het rottend ingewand de keel uit, in de golf.’

Beeldender kan het bijna niet. De Staten voelden zich 
evenwel niet genoodzaakt er iets aan te doen. Ook 
Nicolaus Cruquius maakte zich in 1738 zorgen over 
de bodemdaling en zeespiegelstijging. Bijna een eeuw 
na het plan van Leeghwater en Vondel presenteerden 

Cruquius, Bolstra en Noppen hun droogmakingsplan. 
Maar evenals andere plannen bleef ook dit op de plank 
liggen. 

De spreekwoordelijke druppels
Stormen bleven over het water razen en stukken 
oever wegslaan, zoals Gevers van Endegeest als kind 
al beschreef in zijn ervaring over de overstroming van 
1805. Maar twee stormen, in november en december 
1836, waren de spreekwoordelijke druppels. De ooster-
storm met Kerstmis zorgde voor een overstroming van 
7.500 hectare land en zette de straatweg tussen Oegst-
geest en Sassenheim gedurende twee etmalen diep onder 
water. En het scheelde niet veel of water uit het IJ sloeg 
het Haarlemmermeer in – met het gevaar dat het zoete 
water van Haarlemmermeer dan zout zou worden. Daar 
zaten de visserij en de steden en bedrijven die van zoet 
water afhankelijk waren, niet op te wachten. Er moest 
wat gebeuren!
Zoals vaker in de geschiedenis van de waterbouw, dwong 
ook nu een natuurramp tot actie. Koning Willem I, 
die wel een succes kon gebruiken na het verlies van 
België, stemde in met de droogmaking en stelde in 1837 
een staatscommissie in met de opdracht een plan en 
een begroting te maken. Deze commissie, officieel de 
Commissie van Beheer en Toezicht over de Droogmaking 
van het Haarlemmermeer genoemd, moest de koning 
hierover informeren. In 1839 stemde de Kamer in met 
het plan tot droogmaking met een budget van 8 miljoen 
gulden.

Een jaar later bepaalde koning Willem I dat voor de 
droogmaking geen windmolens, maar de toen hyper-

Spotprent door Paul van 
Vliet (Collectie Haarlemmer-
meermuseum De Cruquius).
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moderne stoomgemalen moesten worden ingezet. Stoom-
techniek was in opkomst en kon honderdduizenden 
guldens besparen. Alleen … vanzelfsprekend was gebruik 
van stoomtechniek bij het inpolderen bepaald niet. 
Nederland kon uitstekend met windmolens overweg, 
maar de ervaring met stoomtechniek was beperkt en 
nauwelijks beproefd. De discussie werd in de Tweede 
Kamer met hoog oplopende gemoederen gevoerd. Koning 
Willem I gaf de doorslag: stoomtechniek moest het zijn 
want het was zekerder en goedkoper dan gebruik van 
windenergie. Dus zo geschiedde. Het op stoomgebied 
wat achterlopende Nederland kreeg de beschikking over 
de grootste en meest geavanceerde stoommachines ter 
wereld.

Vier jaar na de hevige stormen, waarvan één jaar 
verspeeld als gevolg van de politieke oppositie, was 
het op 5 mei 1840 dan eindelijk zo ver. In Hillegom, bij 
hoeve Treslong, stak jonkheer mr. Frederik van de Poll, 
de eerste president van de droogmakingscommissie, de 
eerste ceremoniële spade de grond in voor de aanleg van 
de ringvaart en de ringdijk. 

Wat was de rol van Gevers van Endegeest in de 
droogmakingscommissie? 
Omdat Van de Poll het voorzitterschap van de droogma-
kingscommissie niet kon verenigen met andere functies 
nam Gevers van Endegeest zijn taak vanaf 1840 over. 
Gevers van Endegeest werd door de koning benoemd 
tot president van deze commissie, een functie die hij 
achttien jaar lang, tot 1858, met verve vervulde. Al die 
tijd heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor het 
realiseren van de droogmakerij. Het was bepaald geen 
sinecure: talloze problemen vond hij op zijn weg. 

Zo kreeg hij te maken met de aannemer van de bouw van 
het gemaal De Cruquius, ene J. de Laat uit Gorinchem. 
Die wilde de opdracht teruggeven. Daarom toog hij op 
15 juli 1847 naar de woning van Gevers van Endegeest 
in Oegstgeest om ontslag te vragen. Hij zag er geen gat 
meer in. Hij was belast met de bouw van het Cruquius 
gemaal, maar het aanleggen van de bouwput was een 
ramp en voor De Laat nagenoeg onbegonnen werk. 
Water en loopzand bleven op zes meter diepte van alle 
kanten opborrelen. Wat hij ook probeerde, hij kreeg 
de put niet droog. Maar Gevers van Endegeest dacht 
niet aan opgeven. Hij stelde extra geld en een vierde 
kettingmolen en stoomtuig beschikbaar. Daar moest De 
Laat het mee doen. Sterker nog: Gevers van Endegeest 
dreigde met juridische stappen als hij de opdracht zou 
teruggeven. De Laat koos eieren voor zijn geld. Hij zette 
alles op alles en kreeg het uiteindelijk wel voor elkaar. 
450 werklieden met 83 paarden, 4 kettingmolens, 
12 heistellingen zijn in de enge put aan het werk gezet 
om het water het hoofd te bieden. Het had niet veel 
gescheeld of de waterwolf had de strijd toch gewonnen. 

Natuurlijk kwam bij de realisatie van zo’n droogmaking 
veel kijken. Aangezien het Haarlemmermeer niet meer 
kon dienen als boezem van Rijnland, moest de afvoer 
van het boezemwater anders geregeld worden en wel via 
meerdere afvoerwegen. Eén daarvan was het tussen 1844 
en 1847 gegraven Oegstgeesterkanaal.

De dichter Nicolaas Beets juichte in 1850 in het eerste 
van zes coupletten: 

‘Nu wordt de Slokop opgeslokt, 
Nu raakt zijn rijk ten ende; 
Nu ligt de grove waterreus, 
Zieltogend op zijn brede neus, 
En jammert van ellende’.

Bijzondere gebouwen 
De architectuur van de gemalen De Leeghwater, 
De Lynden en De Cruquius is met recht opvallend te 
noemen. Het zijn geen gebouwen die je snel over het 
hoofd ziet. Ze hebben de vorm van een kasteel, als archi-
tectonische metafoor voor de strijd tegen het water. De 
ontwerpen waren van de hand van architect Jan Anne 
Beijerinck, lid van de droogmakingscommissie. De 
gemalen zijn onder zijn toezicht gebouwd in de neogo-
tische stijl, een voor die tijd bijzondere bouwstijl.

Deze tussen 1825 en 1875 vanwege Rijkswaterstaat veel 
toegepaste bouwstijl wordt de Willem II-gotiek of ook 
wel stucadoorsgotiek en waterstaatsgotiek genoemd. 
Daarin worden diverse historische stijlen gecombineerd 
tot een nieuw geheel. Kenmerkend aan deze stijl zijn 
de neogotische details, bij de gemalen (maar ook bij 
kerkgebouwen) te zien in de decoratie en in de raampar-
tijen, de kantelen, de klavervorm in de balustrade (ook 
wel vierpas genoemd) en de gietijzeren wenteltrap in 
de machinekamer. Uit de aandacht voor de architectuur 
sprak toen al de trots op het gebruik van de stoom-
techniek en op de (waterstaats)ingenieurs die de droog-
making hebben kunnen realiseren. 

Cruquius Gemaal vandaag de dag (Collectie Haarlemmermeer-
museum De Cruquius).
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Het ontwerp van het gemaal is aangepast, onder meer 
om de capaciteit te kunnen opvoeren. In het eerste 
concept van het gemaal dachten de ontwerpers dat vijf 
stoomketels voldoende waren om de stoommachine in 
gang te zetten en te houden. Maar nog voor de bouw 
besloot men een zesde ketel toe te voegen om zeker te 
zijn van voldoende stoomkracht. 

Over de eerste pompslagen zegt Gevers van Endegeest 
in zijn Droogmaking van het Haarlemmermeer het volgende; 
‘het was een angstig, maar treffend oogenblik toen voor 
het eerst de kolos zich bewoog en dadelijk werkte; nog 
onvolmaakt, het is waar, maar toch, hij werkte! Wat 
nog slechts in het menschelijk brein had bestaan, was 
wezenlijkheid geworden; het gevaarte stond daar in zijn 
geheel, groot, eenvoudig, krachtig eenig zijne soort, en 
zich bewegende’. 

Om de capaciteit van het stoomgemaal te vergroten 
zijn in 1860 aan de oost- en westzijde van het ketelhuis 
zijvleugels gebouwd voor vier extra Cornwallketels. Een 
tweede aanpassing van het gemaal volgt in 1888 als de 
tien versleten Cornwallketels worden vervangen door 
een ketelbatterij van zes in België vervaardigde Lanca-
shireketels met dubbele vuurgang. Deze zes ketels met 
een lengte van twaalf meter hebben meer capaciteit 
en vermogen dan de tien oude ketels. In het Cruquius 
Museum geven de lijnen op de grond een indicatie van 
de lengte van de ketels.

832 miljoen liter water
Na vier jaar en een maand pompen, slaagden de gemalen 
De Leeghwater, De Lijnden en De Cruquius erin de 
832 miljoen liter water uit het meer te pompen. Een 
immense klus! De laatste maanden verliep het pompen 
niet gemakkelijk. Vanaf 1851 vielen de eerste stukken 
van Haarlemmermeer droog. Aan de randen vestigden 
zich de grondwerkers – de polderjongens – en de eerste 
boeren. In het midden was het meer nog niet helemaal 
leeg, dus de bodem was te drassig om te bewerken. De 
mannen moesten in de blubber de vaarten en tochten 
graven om zo het laatste water uit het meer te geleiden. 
10 juli 1852 was het zo ver. ‘Het meer is droog’ kopte 
de Staatscourant, naar de uitspraak van Gevers van 
Endegeest. Niet dat de klus daarmee geklaard was. Het 
land moest bewerkt worden en het moest vooral ook 
droog blijven – en daarmee werd het Hoogheemraad-
schap van Rijnland belast. 

Ook na de droogmaking van het meer had Gevers van 
Endegeest zijn handen vol aan de vervolgprocedures, aan 
de kosten en aan organisatorische begeleiding. Ook met 
de polderjongens en de nieuwkomers had hij het nodige 
te stellen. Als er opstootjes waren of als er brandjes 
geblust moesten worden, moest Gevers van Endegeest 
het oplossen. 

Overlijdensbericht in het Dagblad van Zuidholland en 
’s Gravenhage, 1 augustus 1877 (Krantenbank Delpher).

Met diepe teleurstelling stelde hij vast dat de afsluiting 
van de droogmaking ‘met geen verenigingsfeest of 
plechtigheid’ is gevierd. De commissie laat het bij de 
vier woorden in de Staatscourant: ‘Het meer is droog’. 
Hier sluit Gevers van Endegeest zijn verslag mee af. Geen 
feestje dus. In 1853, nadat kort tevoren het meer was 
drooggevallen, werd hij als voorzitter van de commissie 
benoemd tot Commandeur in de Orde van de Neder-
landse Leeuw. Dat nog wel. 

De President
Het gebied was nog moerassig en slecht begaanbaar, er 
was veel ongewenste begroeiing, en ziektes als malaria 
en cholera staken de kop op. Niettemin vonden vanaf 
1853, een jaar na de droogmaking, de verkopen van 
grond in de polder plaats. De eerste was in de herberg 
Het Warmonder Tolhek nabij Warmond. De opbrengst 
viel goed uit, twee keer zo hoog als de ramingen. 
Ook Gevers van Endegeest kocht een stuk land, 297 
ha groot, in de net drooggevallen Haarlemmermeer. 
Precies midden in de polder. Hij noemde de boerderij 
De President – een verwijzing naar zijn jarenlange 
functie als voorzitter van de droogmakingscommissie 
en hij bepaalde contractueel dat de plek te allen tijde 
de naam moest behouden. De boerderij heeft inmiddels 
plaats gemaakt voor een bedrijventerrein, met als naam, 
inderdaad, De President. 

Gevers van Endegeest werd onder meer bekend met 
zijn driedelige boekenserie Over de droogmaking van het 
Haarlemmermeer. Hij deed dit, zoals hij schreef ‘om de 
geschiedenis en de omvang van de onderneming te 
vermelden’. Hij beschreef hierin gedetailleerd het grote 
project, het werk van de commissie en de dillema’s waar 
men tijdens het project voor kwam te staan. Tot 1858 
bekleedde Gevers van Endegeest het presidentschap van 
de droogmakingscommissie. De klus was geklaard en het 
werk werd overgedragen aan het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Gevers van Endegeest was toen ambteloos. 
Hij wijdde zich aan het schrijven, het beheer van zijn 
goederen en de belangen van Rijnland. Op 27 juli 1877 
stierf hij op zijn landgoed te Oegstgeest.
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En het Cruquius gemaal?
Na 84 jaar trouwe dienst kwam in 1933 een einde aan 
de werkzame jaren van het Cruquius gemaal zelf. Om 
sloop te voorkomen kocht het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs (KIVI) het gemaal en de dienstwoningen 
voor een gulden met als doel er een museum van te 
maken. Vandaag de dag is het gemaal eigendom van de 
Vereniging Hendrick de Keyser. 

We zijn blij met de boeken van Gevers van Endegeest 
over de droogmaking en alles wat er bij kwam kijken. 
Gevers van Endegeest dekte zich bij de inleiding van 
deze serie boeken in met de afsluitende – oh zo ware – 
omschrijving: 

‘Wie in omschrijving of getallen eenige onnaauwkeu-
righeid vinden mag, toetse welwillende zijn opmerking 

aan de vraag: of het algemeen begrip der zaak er door zal 
lijden!’ 

Waarvan acte! 
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Tekening door Gevers van Endegeest, 1831-1833 (Collectie Atlas van Stolk).

Verdienstelijk tekenaar
Gevers van Endegeest was gezegend met veel talenten. 
Hij hanteerde niet alleen de pen, ook met potlood en 
papier legde hij zijn omgeving vast. Een aantal van 
zijn tekeningen is bewaard gebleven in de Atlas van 
Stolk te Rotterdam. Zo heeft hij tekeningen gemaakt in 
zijn periode als schutter van 1831 tot 1833. Gevers van 
Endegeest gaf toen gehoor aan de oproep van koning 
Willem I om als kapitein en bevelhebber van de Haagse 
schutterij deel te nemen aan de Tiendaagse Veldtocht. 
Gedurende deze tijd verbleef hij in West- en Midden-
Brabant waar hij vijfentachtig tekeningen maakte. 

Hij raakte betrokken bij schermutselingen tussen 
Nederland en het toen opstandige België. Maar, er was 
niet veel te doen. Hij gebruikte zijn tijd om topogra-
fische tekeningen te maken van de omgeving, stuk 
voor stuk vredige tafereeltjes waarin weinig wijst op de 
militaire operatie. 

In het Cruquius Museum zal een speciale tentoon-
stelling te zien zijn met een aantal reproducties van 
zijn tekeningen. Bezoek de website voor meer infor-
matie: www.haarlemmermeermuseum.nl.
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Anna Elisabeth van Vliet
Na anderhalf jaar hard werken staat Jac. er niet meer 
alleen voor: hij heeft in Leiden kennisgemaakt met een 
jonge vrouw die daar al sinds jaar en dag als dienstbode 
werkt. Eerst een maand voordat ze trouwen op 27 
november 1899 is Anna ‘vrij’ van haar dienst. Ze kon niet 
zomaar opstappen: haar contract moest uitgediend zijn. 
Van mijn nicht Leny Jansen heb ik oude foto’s gekregen 
van Jac. en Anna. Onderaan haar foto zie je dat Anna 
is ‘gekiekt’ door de bekende ‘photographen’ familie 
Kiek. Die foto’s werden veelal gedrukt in een tiental 
exemplaren en op dun karton geplakt. Dit soort karton-
netjes had een standaardformaat van 10,5 x 6,5 cm, het 
zogenaamde formaat carte de visite.

In het voorjaar van 1891 was Anna vertrokken uit 
de Oegstgeester wijk De Rijsjes, gebouwd tegen de 
bebouwde kom van Rijnsburg aan, langs ‘de dijk’ (nu 
Oegstgeester weg) tot het Oegstgeester kanaal. Ze was 
toen een jaar of veertien. Vader Gerrit overleed in 
het najaar 1889 en was niet ouder geworden dan 53. 
Ongetwijfeld heeft het Armbestuur aangedrongen op 
zelfvoorziening door de grotere kinderen van het gezin. 
Anna’s loon was dus nodig om het inkomen aan te 
vullen. Verhuizen was noodzakelijk, omdat het destijds 
ondoenlijk was om elke dag naar huis te gaan: ze heeft 
dan een fiets nodig en is er het tolgeld bij Posthof aan de 
Rijnsburgerweg. Die tol heeft bestaan tot 1911, gesloten 
op verzoek van de ANWB. Toen ze Jac. ontmoette eind 
jaren 1890 was ze toe aan eigen woonruimte, geld en 
een partner. Anna vertrekt naar Oegstgeest waar ze gaan 
wonen boven de winkel. 

Winkel
Op de foto links uit 1900 zie je de winkel van Jac. 
en Anna: ze woonden er net een halfjaar. Aan de 
rechterkant, achter die boom, kan je een brede deur 
ontwaren voor de handkar en het magazijn. 
Jac. staat met een khaki jasje aan en een pet op in de 
deuropening. Naast de boom links vóór de winkel zie je 
een vrouw staan (waarschijnlijk Anna), daarnaast een 
dienstmeisje met een lang schort en een kind. Er is nog 
tijd voor een praatje en is het druk op woensdagmiddag: 
de scholen zijn net uit.

Luuc Verbeek uit Rijnsaterwoude vertelt: ‘Mijn groot-
vader, Johannes Jacobus de Jongh, was aannemer, 
makelaar, en assuradeur. Hij kocht als eerste grond, 

De winkel van Jac. op Terweeweg 48, hoek De Kempenaerstraat, 
ca. 1900 ( foto Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).

Jac. van der Schrier

Jacob (Jac. is een afkorting) van der Schrier is een 
Sassenheimse jongeman die méér wil dan in de 
bollen of op het land werken, zoals zijn vader en ook 

zijn broer doen. Het werk in de bollen is ongezond: er 
zijn arbeiders die al rond hun vijftigste jaar sterven. Als 
hun kinderen het eerste levensjaar al halen, overlijden 
ze soms nog voor hun tiende jaar. Wellicht daarom kiest 
Jac. voor een ander vak en gaat in de leer bij winkelier 
Kuneman in Sassenheim. 

Tegenwoordig is het in de mode om voor jezelf te 
beginnen, weg van het vertrouwde, het avontuur 
tegemoet. Ongeveer 120 jaar geleden deden mijn opa 
Jac. en oma Anna in Oegstgeest precies hetzelfde. In 
februari 1898 vertrekt Jac. vanuit Sassenheim naar Oegst-
geest, huurt er een winkelhuis aan de Achterweg (nu 
Terweeweg 48, o.a. bekend van poelier Dietz) en begint 
voor zichzelf. Hij is dan 23 jaar.

Hij zal dat niet zomaar gedaan hebben: er moet ervaring 
zijn opgedaan en gespaard om de start van zijn onder-
neming te kunnen opvangen. Belangrijk voor zowel 
winkeleigenaar Rübenkamp als zijn leveranciers, is het 
vertrouwen dat hij zijn onderneming tot een succes kan 
maken. De winkel die Jac. huurt, zit in de bocht van het 
rijtje woningen (ook wel de Kaap), gebouwd vanaf De 
Beukenhof. 

Oegstgeester ondernemers 
Van der Schrier, deel 1
Door Peter van der Schrier
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voor ƒ 1,00 per m2, aan wat nu de Kempenaerstraat is en 
heeft daar de eerste huizen gebouwd. De Oegstgeesters 
in het oude dorp (de Kerkbuurt), verklaarden hem voor 
stapelgek: er zou nooit iemand daar in de rimboe gaan 
wonen’. 
Het woord rimboe kan aardig kloppen. Vanaf de winkel 
van Jac. tot aan Leiden was er destijds alleen weide en 
bollenland te zien met wat bebouwing van villa´s aan de 
Rijnsburgerweg met de stoomtram af- en aanrijdend naar 
het station.

De Kempenaerstraat 14 
Jac. pakt zijn zaken voortvarend aan en wordt in 1901 
depothouder van Noordwijks Ochtendvoeder. Daar 
zal hij enkele jaren, ondersteund met advertenties, 
mee doorgaan. De vraag naar kruideniers- waren 
neemt toe als gevolg van vestiging van gezinnen in 
nieuwbouw rondom de gestaag uitbreidende winkel-
straat. In 1906 laat Jac. een nieuwe winkel bouwen, voor 
zowel zijn zaak als zijn gezin. Dat pand komt schuin 
tegenover Terweeweg 48, óók op een hoek. Helaas is 
dit monumentale pand in 1973/74 gesloopt. De laatste 
gebruiker van Jac.’s winkel was de familie Dofferhoff. 

Oók In 1906 wordt zoon Gerrit vijf jaar en gaat – volgens 
de Leerplichtwet van 1900 – eerst naar de bewaarschool 
en in 1907 naar de school aan de Endegeesterstraatweg. 
Volgens het schoolboekje van de Bijzondere school 
der Ned. Hervormde Gemeente (later de Julianaschool) 

worden er vanaf 1 juli 1908 (de tweede klas) cijfers 
genoteerd. Die school is voor Gerrit een aardig eindje 
weg. Wat opvalt in zijn boekje is dat hij een keer een 
kwartaal heeft overgeslagen (ziek?) en naarmate hij 
ouder wordt, met enige regelmaat te laat op school 
komt. Vanaf 1909 moet hij zijn zus Margje meenemen en 
kleintjes lopen blijkbaar niet zo snel door. 

In 1910 gaat de nieuwe winkel (zie foto uit 1914) open: 
op de eerste steen in de voorgevel (links naast de deur) 
staat de tekst: ‘gelegd door Gerrit van der Schrier, oud 
negen jaren’. Advertenties voor de verkoop van koffie 
verschijnen vanaf mei 1907, waaruit blijkt dat de nieuwe 
winkel van Jac. van der Schrier met een meer uitgebreid 
assortiment is geopend. Helaas, de concurrentie zit niet 
stil: de katholieke Hendrik van der Leeden opent óók 
in 1907 een nieuwe kruidenierswinkel, op steenworp 
afstand. Daar zal Jac. niet blij mee geweest zijn! 

Mobilisatie 
Op 28 juli 1914 begint de Eerste Wereldoorlog. Ondanks 
neutraliteit heeft de oorlog consequenties, zoals mobili-
satie. In augustus 1914 nemen acht lokale Gereformeerde 
heren het initiatief om deze militairen een Christelijk 
Militair Tehuis aan te bieden. Naast Jac. zijn dit onder 
meer: T. van Egmond (later wethouder), B.J. van der 
Meene (hoofd van de school) en P. Fontein (dirigent van 
het Christelijk koor Concordia).

Winkel
Ondanks oorlog en mobilisatie gaat het leven gewoon 
door. Op een zomerse dag in 1914, ergens halverwege 
het jaar, komt de rondreizende fotograaf Eduard Sanders 
langs en maakt een fraaie foto van alles waar een onder-
nemer trots op is: zijn nering, de kinderen én de onder-
nemer zelf ! 

Carte de visite van Jacobus van der Schrier, 20 jaar oud. ( foto 
Warburg en Groeneveld, Stationsweg 33 te Leiden, 1895).

De klas van Gerrit op de Gevers-Deutz bewaarschool in 1907 ( foto 
Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).
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op voorraad was. Nicht Ali Edelenbosch vertelt: ‘Opa 
was te goed en leverde veel op de pof. Bij zijn overlijden 
werden boodschappenboekjes gevonden, vele rekeningen 
(van zijn klanten) waren nooit betaald’. Noodgedwongen 
werd er uitverkocht en de winkel gesloten.

Wijttenbachweg en nieuwe activiteiten
Sluiten van de winkel in 1917 heeft verregaande conse-
quenties: dakloos, geen werk, een zwangere vrouw (van 
mijn vader Pieter) en zes jonge kinderen van twee tot 
zestien jaar. Het Armbestuur wordt ingeschakeld om het 
gezin te helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Daar 
zullen ook leden van de Gereformeerde kerk (mannen-
broeders) bij geholpen hebben. Het gezin verhuist naar 
Wijttenbachweg 10 (nu 31). Uit advertenties blijkt, dat 
Jac. na de verhuizing zich gaat profileren als besteller 
en agent van zowel het Leidsch Dagblad als de Leidsche 
Courant voor het plaatsen van advertenties. Daar kan 
hij zijn commerciële vaardigheden goed bij gebruiken. 
Waar oudste kinderen Gerrit en Marg al voor de sluiting 
meehielpen in de winkel, zal er ook voor hen werk 
gezocht worden om het gezinsinkomen aan te vullen. 

Zoon Gerrit staat in het midden met een pet op en een 
sigaret in zijn mond. Hij was toen een jaar of dertien, 
net van school af en op een leeftijd dat kinderen moeten 
gaan werken.

Opvallend aan de foto zijn de vele reclameborden aan de 
gevel van ook nu nog bekende merken als Erdal, Brasso, 
en Zebra kachelglans. Die gevelreclame bezorgt de onder-
nemer extra inkomsten. 
Op 8 november 1915 gaat Jac. vis verkopen, en dat 
zonder koelmogelijkheid! Er is wel een kelder onder de 
winkel, maar toch… een bekend gezegde is: bezoek en 
vis blijven drie dagen fris. Die handel moest dus snel 
verkocht worden en daarom wordt er geadverteerd met 
dit buitenkansje! Geen gebruikelijke handel voor een 
kruidenier: de tijden waren ernaar!

Het jaar 1917 is voor het gezin van Jac. en Anna een 
rampjaar. Vanwege distributiemaatregelen door de 
regering moet Jac. op 11 februari 1917 de gemeente 
melden dat er geen voorraden meer in de winkel zijn. 
Mijn vader Pieter vertelde: ‘vader kreeg ruzie met 
burgemeester Van Griethuijsen vanwege problemen 
met bevoorrading van de winkel.’ Vermoedelijk zal het 
gegaan zijn over de penibele voorraad van de winkel 
en financiering daarvan. Voor mij reden genoeg voor 
een bezoek aan het gemeentearchief om na te gaan, 
wat daarvan wáár was. Van archivaris De Glopper 
kreeg ik een dossiermap ter inzage met opgaven door 
lokale kruideniers uit voorjaar 1917 van wat er nog aan 
voorraad levensmiddelen in de winkels was. 

In die map zat de originele (door hem ondertekende) 
opgave van Jac., waaruit bleek dat er helemaal niets meer 

Van links naar rechts: Anna (3), Geertje (5) en Margje (10), 
Gerrit (13) en Jac. (39) met de bezorgfiets voor de winkel op de 
De Kempenaerstraat 14, zomer 1914 ( foto Digitaal Fotoarchief 
Oegstgeest).

Het formulier uit het Gemeentearchief Oegstgeest, d.d. 11 februari 
1917.

Op 14 februari 1917 adverteert Jac. noodgedwongen met 
een opruiming en daarna wordt de winkel gesloten (Leidsch 
Dagblad).
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recept dat blijkt ijzerpoeder, vette olie, teer en petroleum 
te bevatten´.
Met de omschrijving van dit ‘medicijn’ kom ik terecht bij 
een publicatie over de heer H.J. Eilers, wiens praktijken 
zijn onderzocht door de Vereniging tegen de Kwakzal-
verij. Eilers is actief in de periode 1906-1938. Van 
oorsprong was hij boterfabrikant dan wel verkoper van 
gesteriliseerde melk, woonachtig en/of werkzaam in 
Oegstgeest en Leiden. Teringgenezer en oprichter van 
de Eerste Nederlandsche Inrichting tot Bestrijding van 
Tuberculose en meermaals daarvoor veroordeeld. 

Ten slotte
Vanaf 1901 tot 1920 jaar hebben Anna en Jac. elf 
kinderen gekregen, waarvan vier er jong overleden. 
Zuigelingensterfte kwam in die tijd nog voor, vaak 
veroorzaakt door gebrek aan borstvoeding of gebruik 
van regen- of grondwater. In de Kempenaerstraat komt 
er vanaf 1910 schoon leidingwater uit de duinen bij 
Katwijk. In het Wilhelminapark was het er wel al (veel) 
eerder. Op onderstaande foto van Anna met haar gezin 
uit 1924 ziet ze er nog steeds niet gezond uit. 

Van links naar rechts achter Coba, Annie, Marg, Gerrit, Geertje. 
en voor: zus Co van Jac, Jac., mijn vader Pieter, Anna en Jannie. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk op 27 november 1924 
( foto Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).

Het verhaal wordt vervolgd in het novembernummer.

Bronnen

	■ https://www.dbnl.org/tekst/_boe022199801_01/_

boe022199801_01_0013.php.

	■ Website Wim Hoogerdijk Over Oegstgeest (nu niet meer 

bereikbaar).

	■ https://www.kwakzalverij.nl/behandelwijzen/overige-behandel-

wijzen/plaats-13-eilers-h-j/.

	■ https://www.ntvg.nl/artikelen/zuigelingensterfte-en-geboorten-de-

19e-en-begin-20e-eeuw.

	■ Erfgoed Leiden e.o., Kranten en Personen.

Anna
Zuid-Afrikaanse achternicht Frieda Rossouw vertelt: ‘Ik 
heb met mijn moeder gesproken over wat ze zich kan 
herinneren. Zij zei, dat háár moeder Marg, vertelde dat 
toen zij dertien jaar oud was, haar moeder Anna tering 
kreeg. Zij moest de school verlaten om vooral op Piet te 
passen omdat hij toen nog maar anderhalf jaar oud was 
en ook om huis te houden voor de rest van het gezin 
(met nog zes kinderen). Anna heeft in die tijd in een 
TBC-huisje in de tuin in quarantaine verbleven’.

Uit de opsomming van hulpmiddelen van het Consul-
tatiebureau (zie Bronnen) valt af te leiden, dat die 
thuisquarantaine voor het gezin, in bijzonder de oudste 
dochter Margje, een zware opgave was. Anna’s moeder 
steekt een handje toe en gaat met baby Pieter uit 
wandelen. Hoe Anna aan deze gevaarlijke ziekte kwam? 
Zeer waarschijnlijk heeft ze deze opgelopen tijdens een 
bezoek aan de Gereformeerde kerk in Leiden, waar Jac. 
destijds diaken was. In 1919 waren er in Leiden 194 
TBC-lijders en in de omliggende gemeenten maar vier. 

Oegstgeester kwakzalver Eilers 
Anna was ongeveer hersteld na een halfjaar. Ali vertelt: 
‘Oma gebruikte een ‘medicijn’ tegen tuberculose met een 

Dochter Margje bij Wijttenbachweg 10 in 1920 ( foto Digitaal 
Fotoarchief Oegstgeest).



Vooraf
In het eerste ambtelijke concept van de nieuwe erfgoed-
nota van de gemeente Oegstgeest, stond niets over 
archeologie. Terwijl Oegstgeest toch een archeologisch 
Luilekkerland is, zeker voor de periode van de prehis-
torie tot de middeleeuwen. Geruggensteund door de 
Monumentencommissie heb ik toen een bijdrage aan de 
nota geleverd, met als titel ‘Oegstgeest onder de grond’. 
Niet omdat wij in Rijnland uniek zijn op het punt van 
archeologie: Valkenburg bijvoorbeeld heeft enorm 
veel archeologie uit de Romeinse tijd en Leiden heeft 
dat vanaf de middeleeuwen. In Oegstgeest echter zijn 
vondsten uit vele tijdvakken gedaan, zoals de Keltische 
cultusplaats, het Merovingische dorp, de kerk uit de 
achtste eeuw en de middeleeuwse burcht; allemaal zijn 
ze zonder meer uniek.
Dat in de eerste versie van de nota niets over dit erfgoed 
vermeld stond, zou je in zekere zin ‘niet verwonderlijk’ 
kunnen noemen: er is immers niets te zien van wat zich 
onder de grond bevindt. Maar het is en was er wel dege-
lijk. Het lijkt mij goed dit overzichtelijk aan de Oegst-
geestenaren en alle andere lezers te presenteren.

Het ging niet altijd vanzelf
Gedurende de laatste halve eeuw heeft ruimschoots 
archeologisch onderzoek plaatsgevonden, de laatste 
tijd geheel volgens de regels. We hebben echter twee 
gevallen gehad waarin de autoriteiten aanvankelijk hals-
starrig tegenwerkten: bij de Oudenhof en bij Overdorp.

De strijd om de Oudenhof 
Oegstgeest wenste tegen het einde van de vorige eeuw 
een nieuw gemeentehuis te bouwen. Kostendrager zou 
nieuwbouw langs de Irislaan worden. Hiertoe zou deze 
laan verschoven worden, zodanig dat hij over de plek 
kwam te lopen waar de resten van de Oudenhof liggen; 
daarnaast zou een aansluitende weg richting Lijtweg de 
nog niet onderzochte sporen van de voorburcht vernie-
tigen of op zijn minst onbereikbaar maken. Dit was voor 
Oegstgeestenaren het sein om zich het lot van de oude 
burcht aan te trekken. De Klankbordgroep Lange Voort 
was een van de betrokken partijen, een andere was de 
Historische Vereniging Oegstgeest (toen nog VOO). Een 
voortrekkersrol speelde wijlen Ed de Groot, die van infor-
matie was voorzien door archeologiehoogleraar en dorps-
genoot Leendert P. Louwe Kooijmans. De actievoerders 
bestookten de gemeente met vragen en opmerkingen, 
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haalden de pers erbij, organiseerden een lezing- en 
discussieavond waarop de deelnemers na afloop op de 
plek van de Oudenhof de cirkelgrachten op het plaveisel 
uitmaten, deden onderzoek in verschillende archieven 
waaronder een in Delden, en vroegen historicus Antheun 
Janse om aan de hand van het gevonden materiaal het 
verhaal van de Oudenhof op papier te zetten. Deze 
publiceerde precies 800 jaar na dato het speciale Ouden-
hofnummer van Over Oegstgeest, onder de titel: Wie was 
Willem van Oegstgeest (1201)? 
Dit alles beïnvloedde de gemeentelijke politiek zodanig 
dat het gemeentebestuur visie begon te tonen. De 
plannen werden gewijzigd, ter plekke zou niet worden 
gebouwd maar integendeel een parkaanleg komen die 
de herinnering aan de Oudenhof levend zou houden, en 
op de bodem van de vijvers zou vezeldoek worden gelegd 
om de daaronder nog aanwezige sporen niet verder te 
verstoren. Maar eerst werd er archeologisch onderzoek 
gedaan, aanvullend op het onderzoek dat in 1940 door de 
Oegstgeester archeoloog W.C. Braat was verricht.

De strijd om Overdorp
Nooit eerder ben ik zo onterecht zo opgelucht geweest. 
Ik had vernomen dat de grond werd geëxploiteerd door 
de universiteit zelf. 
Er was heel wat te doen geweest om die grond tussen de 
A44 en de Oude Rijn, die moest worden ontwikkeld voor 
het Bio Science Park, en waarvan vrijwel vaststond dat 
er veel archeologische resten in de grond zaten. Henk 
Hegeman, die nauw contact had met de provinciaal 
archeoloog, hield mij erover op de hoogte. Henk is een 
van de voorlieden van de AWN, de Nederlandse Archeolo-
gievereniging. 
Al in 2004 was een naastliggend perceel opgegraven. 
Daar waren structuren uit de zesde en zevende eeuw 
gevonden, waaronder een kadewand die tot buiten het 
opgravingterrein moest doorlopen. Het stond daardoor 
redelijkerwijs vast dat er in het stuk grond van de univer-
siteit eveneens dat soort resten zouden zitten, maar het 
gerucht ging dat een archeologisch adviesbureau de 
gemeente Oegstgeest had geadviseerd de grond vrij te 
geven. Vrijgeven betekent in de praktijk: een vrijbrief 
voor de bouwers om ongeremd aan de gang te gaan. 
Vandaar de opluchting toen bleek dat de universiteit, van 
wie de grond was, zelf als projectontwikkelaar optrad: 
een wetenschappelijk instituut van naam en faam met 

Oegstgeest onder de grond, deel 1
Door Freek Lugt

Deel 1 van dit drieluik vormt een inleiding op de archeologie in Oegstgeest. In het tweede en derde deel worden de grote 
onderzoeken behandeld. 



bovendien een faculteit archeologie zou ongetwijfeld 
zorgvuldig omgaan met de archeologie in de bodem.
Zo was het dus niet. Henk is er soms nog verontwaardigd 
over. In 2007, toen de bouw van bedrijfshallen van start 
zou gaan, bleek het Universitair Grondbedrijf zich te 
gedragen als een doorsnee commerciële projectontwik-
kelaar. De grond was officieel vrijgegeven en met de rest 
hadden ze niets te maken. Bouwen maar. Intussen had 
Henk de VOO erbij gehaald, die mij mandateerde om 
samen met Henk op te trekken in pogingen de opgraving 
te redden. Wij spraken met de gemeenteambtenaar. Deze 
was van goede wil maar zat in een project van herzie-
ning van de bevolkingsadministratie en had maar een 
paar uur in de week om te besteden aan archeologie. Wij 
spraken met wethouders. Deze waren alleen maar geïnte-
resseerd in de voortgang van het project. Maar natuurlijk 
zouden zij zich graag laten overtuigen van de noodzaak 
van opgravingen, zeiden zij, als ze daar ten minste van 
overtuigd konden worden. Er werd een bijeenkomst 
georganiseerd waarvoor wij werden uitgenodigd, evenals 
de directeur van het Universitair Grondbedrijf en de 
plaatsvervangend voorzitter van het College van Bestuur 
van de universiteit, waar de vooraanstaande archeoloog 
Menno Dijkstra een vurig pleidooi voor opgravingen ter 
plaatse hield. De universiteit betoogde het tegenoverge-
stelde, de grond was immers vrijgegeven en de univer-
siteit moest zich net als iedereen aan de regels houden. 
Wel zegden ze toe dat als ze bij de bouw op archeologi-
sche sporen zouden stuiten, ze de gemeente daarvan op 
de hoogte zouden stellen. Dan zou die kunnen beslissen 
wat daarmee moest worden gedaan. De wethouder 
had niet in de gaten dat hier een sigaar uit eigen doos 
werd gepresenteerd: de verplichting tot het melden van 
archeologische sporen heeft de bouwer krachtens de 
wet toch al. De ‘toezegging’ luchtte de wethouder zo op 
dat hij ter vergadering besloot dat de bouw gewoon kon 
doorgaan, zonder opgravingen vooraf. De AWN bood 
bij monde van Henk Hegeman aan meteen zelf, voor de 
bouw uit, een opgraving te organiseren maar dan moest 
de gemeente de noodzakelijke kraan met kraandrijver 
bekostigen, want geld daarvoor hadden ze niet. Ook dat 
ging dus niet door.
Wij spraken verder met de decaan van de faculteit 
archeologie, maar deze wilde zich niet met de kwestie 
bemoeien, omdat hij gewikkeld was in een strijd met 
het College van Bestuur over het zelfstandig houden 
van zijn faculteit, die volgens een reorganisatieplan 
zou opgaan in de nieuwe Faculteit der Geestesweten-
schappen. Archeologen voelen zich meer grondweten-
schappers. Vervolgens wendden wij ons tot de decaan in 
Amsterdam, maar deze wilde zich niet met de kwestie 
bemoeien omdat hij dan op het terrein van zijn Leidse 
collega zou komen: zoiets deed je niet.
De opgravingen zijn uiteindelijk door drie factoren 
gered: de economische crisis die toen intrad, een 
persoonlijke communicatie – ingestoken door de 

Op dit kaartje zijn met rode lijnen de in dit artikel besproken 
vindplaatsen aangegeven en met oranje lijnen de plaatsen waar 
misschien in de toekomst nog iets te ontdekken valt. Opvallend 
is dat de meeste vindplaatsen langs de A44 liggen. Dit is geen 
toeval: de weg loopt over de top van de strandwal, en dat was 
al eeuwenlang de plaats waar je het best kon wonen (kaart: F.H. 
Lugt/J.W. van Aalst 2021).
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provinciaal archeoloog die vreselijk met de zaak in zijn 
maag zat – tussen de commissaris van de koningin in 
Zuid-Holland en de rector magnificus van de Universi-
teit Leiden, en de persoonlijke inzet vanuit de Faculteit 
Archeologie van Jasper de Bruin, nu conservator bij het 
Rijksmuseum van Oudheden. De economische crisis 
veroorzaakte een soms jarenlang uitstel van bouwpro-
jecten, waaronder die op het universitaire Bio Science 
Park. De rector enthousiasmeerde de Faculteit Archeo-
logie om een veldwerkcampagne op het terrein uit te 
voeren. Van zijn kant kreeg Jasper de Bruin, verantwoor-
delijk voor het praktijkonderwijs aan Leidse archeologie-
studenten, het met het nodige lobbywerk voor elkaar dat 
ingaande 2009 de studenten aan het eind van hun eerste 
jaar vlak bij huis de klei in konden om stap voor stap het 
hele terrein op te graven. Sindsdien togen elk jaar, totdat 
in 2014 de opgravingwerkzaamheden waren afgerond, 
vier of zes groepen studenten achter elkaar twee weken 
naar Oegstgeest om een van de grootste opgravingen van 
Nederland tot stand te brengen, zo groot ongeveer als de 
halve binnenstad van Leiden. 

Archeologie in Oegstgeest
Zesduizend jaar geleden werd de strandwal van Oegst-
geest gevormd, daarvóór was het hier zee en nog weer 
eerder stond de Noordzee droog, maar uit die periode 
zijn hier geen archeologische vondsten bekend. Wel uit 
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de periode na de vorming van de strandwal. Er kwamen 
toen meteen al mensen wonen die hier een boerenbedrijf 
begonnen; anderen verbleven hier tijdelijk, zolang de 
jacht goed was, en trokken daarna verder. Het waren er 
heel weinig, misschien twee of drie boerderijen in het 
gebied van het latere Oegstgeest. Toch zijn er sporen 
van bewoners gevonden, uit ongeveer 4000 v.Chr. Bij 
een archeologisch booronderzoek in de omgeving van 
de Wijttenbachweg/Ommevoort werden in het onderste 
deel van het veen en dus bovenop de oude zandgronden 
fragmenten natuursteen gevonden uit ongeveer 4000 
v.Chr., en tevens een brok houtskool. Deze vondst duidt 
op menselijke activiteit: steen kwam hier immers niet 
van nature voor. Er is toen slechts een klein stukje van 
de vindplaats aangeboord; er moet daar nog veel meer 
te vinden zijn. Verder is in de Tweede Wereldoorlog bij 
graafwerk bij kasteel Oud-Poelgeest een zandstenen 
vuistbijl uit dezelfde tijd tevoorschijn gekomen. 
Op de steentijd volgde de bronstijd (1800 v.Chr.-800 
v.Chr.); vondsten uit deze periode – waterputten – komen 
hierna aan de orde.
Vervolgens, tot 12 v.Chr., kwam de ijzertijd, de tijd van 
de Kelten. Naast een cultuscentrum zijn aardewerk-
scherven uit deze periode gevonden aan de Wijtten-
bachweg, het Rustenburgerpad, onder kasteel Endegeest 
en in de buurt van het Groene Kerkje. Op deze laatste 
plaats is ook een waterput uit de ijzertijd aangetroffen.
Naast de genoemde individuele vondsten zijn uit deze 
perioden, en vooral uit tijdvakken na het begin van de 
jaartelling, ook omvangrijker opgraving- en onderzoek-
resultaten afkomstig die een meer uitgebreide beschrij-
ving rechtvaardigen. In het tweede en derde deel van dit 
artikel leid ik u rond in dit archeologisch Luilekkerland. 
Hier geef ik eerst een kort overzicht van onderzoeks-
resultaten die je wel zou verwachten maar er niet of 
nauwelijks zijn, namelijk bij de Oegstgeestse kastelen.

De kastelen
Oegstgeest telde in de middeleeuwen vier kastelen: Ende-
geest, Abtspoel, Oud-Poelgeest en de Oudenhof. Deze 
laatste zal ik in het derde deel van dit artikel ten tonele 
voeren; over de andere drie valt archeologisch heel 
weinig te vertellen. 
Over Endegeest zei ik al dat er aardewerkscherven uit 
de ijzertijd zijn aangetroffen. Deze lagen in de vulling 
van een kuil ter hoogte van de voorgevel van het huidige 
kasteel. Weliswaar is het denkbaar dat de scherven zich 
bevonden in grond die voor de bouw van het kasteel van 
elders is aangevoerd, maar het is even goed mogelijk dat 
zij op de plaats lagen waar zij destijds zijn neergevallen 
of weggegooid. In elk geval zullen zij niet van heel ver 
weg zijn aangevoerd. Hierdoor staat wel vast dat op deze 
plek, of vlak in de buurt, al voor de Romeinse tijd werd 
gewoond. Hiermee wil ik niet beweren dat het kasteel er 
toen al geweest moet zijn. Het oudste muurwerk in het 
kasteel dateert uit de dertiende eeuw; uit deze tijd komt 

ook de oudste historische kennis erover. Wel staat in een 
register van het bisdom Utrecht uit de achtste eeuw dat 
de kerk toen twee hoeven in Oegstgeest bezat; Endegeest 
zou er daar een van kunnen zijn, maar veel meer dan 
speculatie is dit niet. Verder reikt onze kennis van het 
oudste Endegeest niet. 
Abtspoel lag waar nu het fietspad van de Mathenesselaan 
uitkomt op de Abtspoelweg. Het is in de negentiende 
eeuw afgebroken om plaats te maken voor bollenvelden. 
Bij later archeologisch onderzoek werd alleen nog een 
fragment van een één meter dikke muur aangetroffen, 
alsmede, ten zuiden van het kasteel, aan de overkant van 
de Abtspoelweg, puinresten van de poort en aardewerk 
uit de twaalfde en dertiende eeuw. Er zijn overtuigende 
aanwijzingen dat Abtspoel minstens vanaf de veertiende 
eeuw diende als een soort buitenhuis van de abdij van 
Egmond; in elk geval was dit zo in 1424. 
Oud-Poelgeest zoals het er nu staat is de zeventiende-
eeuwse opvolger van het middeleeuwse kasteel dat iets 
westelijker van het huidige gebouw stond. Het oude 
kasteel is volledig afgebroken, naar mag worden aange-
nomen inclusief de fundamenten. Er is althans nooit 
meer iets van gevonden, ook niet toen in 2013 en 2014 
is gepoogd met grondradar de marmeren sfinx op te 
sporen die Jan Wolkers uit de Drakenzaal had ontvreemd 
en ergens op het terrein begraven zou zijn. Het middel-
eeuwse kasteel wordt in 1320 genoemd, maar het kasteel 
of een voorganger ervan moet er in 1150 ook al geweest 
zijn. Toen reeds was een Gerrit van Poelgeest ‘ridder 
aan het hof van Graaf Dirk VI’. En net als Endegeest kan 
een voorganger van het kasteel al in de achtste eeuw 
eigendom van de kerk geweest zijn: in het genoemde 
register van het bisdom Utrecht staan ook twee hoeven 
in Poelgeest. De andere zou het latere Abtspoel geweest 
kunnen zijn. 

Bronnen

	■ Freek Lugt, Rijnland in de donkere eeuwen, in voorbereiding, en de 

daarin genoemde bronnen.

Bij Oud-Poelgeest gevonden vuistbijl uit het stenen tijdperk. Een 
vuistbijl, in dit geval van fraai met fijn zand gepolijst zandsteen, 
op de foto met het snijvlak aan de linkerzijde, was het in die tijd 
gebruikelijke snijwerktuig. (Rijksmuseum van Oudheden, inv.nr. h 
2014/3.1.)
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4 Sportcomplex De Krogt bestaat sinds 1937. In 1974 
wordt hun terrein uitgebreid doordat zij het ‘spring-
veld’ erbij krijgen. Als gevolg hiervan moet een 
padvindersvereniging die op dit veld zat wijken. Wat 
was de naam van deze vereniging die sinds 1947 op 
het springveld zat?

1 In de periode tussen 1881 en 1960 reden er trams 
door het dorp. In het begin was er de stoomtram en 
later kwam de elektrische tram. Welke drie tram-
tracés liepen er door het dorp?

Fotovragen van René

2 Zoals wellicht bekend wordt er een provinciale weg 
gebouwd tussen de A44 en A4; de zogenaamde Rijn-
landroute. Voor de oorlog waren er ook al plannen 
om de twee genoemde autosnelwegen met elkaar te 
verbinden. Door welke buurt in Oegstgeest werd de 
weg toen gepland en voor een klein deel zelfs gerea-
liseerd?

De antwoorden op de fotovragen vindt u op pagina 31.
3 Een foto van de brievenbus zoals deze er vroeger 

uitzagen. In welke straat staat dit fraaie exemplaar?
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Iets Lugtigs?
Het boek waar half Oegstgeest al jaren op wachtte 

– ik in elk geval – is er: Oegstgeest. A riverine 
settlement in the early medieval world system (ISBN 

978-3-7749-4291-2). Het is de wetenschappelijke analyse 
van de opgravingen die in 2014 werden afgerond in 

Nieuw-Rhijngeest, tussen de 
A44 bij museum Corpus en de 
Oude Rijn. De redactie vormt 
een eminent wetenschap-
pelijk team: Jasper de Bruin, 
destijds de belangrijkste 
opgravingleider, nu conser-
vator bij het Rijksmuseum 
van Oudheden; Corrie Bakels, 
emeritus hoogleraar bioarcheo-
logie; en Frans Theuws, dorps-

genoot en tot voor kort decaan van de Archeologische 
Faculteit. De hoofdstukken zijn geschreven door ruim 
twintig specialisten. Het is dan ook een gewichtig boek: 
het weegt meer dan 2,5 kg, telt 575 A4 pagina’s en kost 
niet minder dan € 129,–.

Er staat veel in, heel veel. Voor een deel bevat het de 
uitwerking van wat we al wisten. De kadewand bijvoor-
beeld was inderdaad ruim 300 meter lang maar zag er 
niet overal hetzelfde uit: de noordelijke helft was een 
zware kade met meerpalen, geschikt voor de zeeschepen 
van die tijd; het zuidelijke deel was meer een simpele 
beschoeiing met een paar boothellingen. De twee 
gevonden houten schoenleesten zijn toch gewoon een 
linker en een rechter leest; ze waren bij de vondst nog 
met een veter aan elkaar gebonden. En het bit dat een 
van de begraven paarden in de mond had, was versierd 
met zilver en had een model dat verder uitsluitend in de 
buurt van het Angelsaksische Sutton Hoo is aangetroffen, 
u weet wel, van de Netflixfilm ‘The Dig’.

Het boek is ook uiterst gedetailleerd. Het is fascinerend 
om te lezen hoe, bij wijze van spreken van week tot 
week, de in de zesde en zevende eeuw begraven mensen 
zijn ontbonden tot de geraamten die bij de opgraving 
zijn aangetroffen. Of wat de betekenis kan zijn van de 
verschillende kralen in het gevonden collier. Maar ook 
hoe je 60 pagina’s kunt produceren over de circa 330 
gevonden potten en schalen en dergelijke, allemaal in 
stukken en brokken, allemaal in tekening gebracht.
Overdorp was door geulen, de uitlopen van veenkreekjes 
in de Rijn, verdeeld in vier delen, vier boerenerven. Op 
elk van die erven stond door de jaren heen – in totaal 
175 jaar – een boerenhoeve, een ‘woonstalhuis’ waarin 

’s winters ook de koeien op stal stonden, met een 
aantal bijgebouwen, waaronder grote opslagschuren, 
7 × 25 meter ongeveer. Op twee van de erven – niet 
steeds dezelfde – stond ook een kleinere woning, voor 
personeel of de oude generatie of iets dergelijks. Volgens 
een globale benadering woonden er op elk erf zo’n 
15 mensen, zodat de totale bevolking van Overdorp kan 
worden geschat op rond 60 personen. De erven waren 
met elkaar verbonden door dammen en een brug. Tussen 
de erven en de kade stonden gebouwen waarin misschien 
ambachtslieden huisden; dit wordt nog uitgezocht.

In het jaar 602 werd de kust geteisterd door een enorme 
stormvloed. Heel Overdorp raakte overstroomd; het 
dorp zal toen een aantal jaren verlaten geweest zijn, 
waarna het door een geheel of gedeeltelijk andere groep 
mensen weer werd opgebouwd. Ze waren zeker niet 
zelfvoorzienend: ze hielden koeien, varkens en schapen, 
hadden misschien een grote eenden- en visvijver, maar 
verbouwden geen graan. Ze moeten van alles van buiten 
het dorp gehaald hebben, en niet alleen van dichtbij: 
uit het Duitse Rijnland kwam aardewerk, wijn en graan; 
walnoten, druiven en vijgen moeten uit Zuid-Europa zijn 
geïmporteerd, en met Engeland bestond kennelijk ook 
een relatie. De Overdorpers maakten deel uit van een 
internationaal netwerk; een deel van hen moet zich hier 
en elders met handel hebben bezig gehouden; hande-
laars uit Engeland en het midden en zuiden van Europa 
klopten bij hen aan. De kade lag er niet voor niets.

Het in het Engels geschreven boek geeft vele inzichten, 
tot in de kleinste details. Toch is het nog niet af. Er 
komt nog een tweede deel waarin wordt ingegaan op 
de ambachten die in het dorp werden uitgeoefend. Ook 
zullen allerlei nu nog losse eindjes verder worden uitge-
plozen, bijvoorbeeld of niet alleen het bit van het paard 
maar ook het dier zelf uit Engeland kwam. Dat het boek 
nog niet af is blijkt ook uit diverse onvolkomenheden; 
blijkbaar moest de eindredactie in grote haast plaats-
vinden. Enkele voorbeelden: ergens wordt verwezen naar 
fig. 25.3 terwijl het kennelijk fig. 25.2 moet zijn; de meer 
dan twintig appendices beginnen met nummer 4; het 
geraamte van een kind wordt in de inleiding dat van een 
meisje genoemd, onder verwijzing naar een tabel waarin 
‘possible male’ staat, terwijl het geslacht elders als niet 
bekend of ‘unobservable’ wordt vermeld.
Dat neemt niet weg dat het een fantastische uitgave is. 
Maar er is dus nog steeds geen handzaam en gemakkelijk 
te lezen publieksboek. Daar hebben Oegstgeestenaren en 
andere geïnteresseerden toch eigenlijk wel recht op. 

A riverine settlement



Lezersreactie Jan de Soeten

In Over Oegstgeest (november 2020) fotovraag 4 (pag. 16 
resp. 26) wordt er vanuit gegaan dat het bouwblok geen 
twee maar drie villa’s omvat, hoewel er één ononder-
broken heg te zien is en er géén voordeur te ontdekken 
valt in wat het ‘middelste’ huis zou moeten zijn. Ik kan 
ook geen derde puntdak ontdekken. 
In Oegstgeest van toen van Loek de Groot, afbeelding 51, 
staan dezelfde panden, genaamd Helena en Gerarda, 
ook afgebeeld. Deze komen overeen met de villa’s 
van de afbeelding op pag. 16 van Over Oegstgeest. De 
villa’s stonden naast het huidige nummer 5. De hoek 
Leidsestraatweg-Terweeweg was naar mijn weten tot voor 
kort onbebouwd en maakte deel uit van de tuin van de 
‘Beukenhof’.

Een vroegere bewoonster van Leidsestraatweg nummer 5 
heeft inmiddels mijn eerdere bevindingen bevestigd en 
aangevuld.

De foto’s in Oegstgeest van toen en Over Oegstgeest tonen 
dezelfde huizen: Leidsestraatweg 2 en 3. Zij waren 
aaneen gebouwd en genoemd Helena en Gerarda. Deze 
huizen zijn ooit aangekocht door Teekens (toen eigenaar 
van de Beukenhof), verkrot en al vóór 1967 afgebroken.
Nummer 4, het huis Maria, staat niet op de foto’s. Dit 
was een vrijstaand huis, gebouwd voor Tieleman (en 
Dros). Eveneens door Teekens aangekocht, verkrot en 
gekraakt. Nadat een tweede kraker in het huis overleden 
was, is het met spoed ontruimd en onmiddellijk gesloopt. 
Wethouder Thorn had daartoe het initiatief genomen.

Nieuwe vraag: was er een Leidsestraatweg nummer 1? 
Zo ja, waar stond dat huis en wie woonde er? Of was dat 
perceel onbebouwd en onbebouwd gebleven tot voor 
zeer kort? 

Noot van de redactie: René de Groot kan zich geheel 
vinden in de bovenstaande weergave van de feiten.
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Iets Lugtigs? Antwoorden fotovragen
1	 De bollenlijn Leiden-Haarlem. (1881-1949), de 

lijn Leiden-Katwijk (1881-1960) en de stadslijn 
Leiden-Oegstgeest (1879-1960). Eigenlijk liepen 
er vier lijnen. Deze vierde lijn liep van Leiden via 
de Haagsche straatweg (Oegstgeest dus) richting 
Den Haag.

2		De verbindingsweg zou dwars door de Hoge Mors 
gaan lopen. Na de oorlog in 1947 veranderen de 
plannen en vervalt de verbindingsweg. Een reeds 
gebouwd viaduct blijft achter in een weiland. 
Later wordt er een clubhuis voor een voetbalver-
eniging omheen gebouwd. 

3		Emmaplein. Rechts is het begin van de Hofbrouc-
kerlaan zichtbaar.

4		Padvinderijvereniging de Shawano’s maakte 
sinds 1947 gebruik van het Springveld. Na 
1974 kregen zij een nieuw onderkomen aan de 
Abtspoelweg naast het zwembad. 

 De naam ‘Het Springveld’ is in 1937 ontstaan 
toen het terrein van de gemeente werd gehuurd 
door de heer I.J. Sloos (1e eigenaar van Villa 
Onrust en oprichter van het LOI). Sloos gebruikte 
het veld als spingveld voor zijn paarden. Tevens 
werden er in de periode 1936-1939 jaarlijks een 
springconcours georganiseerd. Zie onderstaande 
foto uit het Leidsch Dagblad van 11 mei 1936.
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De achterpagina van dit tijdschrift wordt gebruikt om een bijzonder moment van het afgelopen halfjaar in beeld te brengen. Dat 
kan van alles zijn: een door de Historische Vereniging 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.

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@historischeverenigingoegstgeest.nl

Vanuit zijn woonplaats in Friesland kwam Dik 
Kruisheer begin oktober even terug naar Oegst-
geest, de plaats waar hij vanaf zijn tweede 

levensjaar is opgegroeid. Dik is lid van de Historische 
Vereniging Oegstgeest en leest met grote aandacht het 
tijdschrift. Als hij het tijdschrift uit heeft stuurt hij het 
zelfs naar zijn broer, die sinds 1952 in Australië woont.

Toen Dik in het mei-nummer van 2020 de herinneringen 
van Jan Reintjes aan de periode 1940-1945 gelezen had, 
nam hij contact op met de vereniging. Net als Reintjes 
weet hij veel te vertellen over zijn belevenissen in de 
oorlogsjaren, de bevrijding en daarna. Vooral wil hij 
twee schildjes aan de Historische Vereniging Oegstgeest 
schenken.

De periode na de capitulatie was voor de 10-jarige Dik 
een avontuurlijke tijd. Met zijn oudere broers verzamelde 
hij wapentuig dat zij in de omgeving vonden. Zijn broers 
doken eens een handgranaat op bij de Warmonderbrug. 
‘Daar deden ze van alles mee. En voor onze generatie 

Twee schildjes voor een dakpan
Door Inge Harkema

gold dat wij in ‘45 naar Poelgeest gingen en daar wapen-
onderdelen haalden … wij hebben ook wel patronen 
gedemonteerd …’, vertelt Dik. De vondsten gingen mee 
naar huis en uit die periode stammen ook twee schildjes 
van de Luchtbeschermingsdienst (L.B.D.), die hij al die 
tijd bewaard heeft.

Zoals hij geïnteresseerd is in zijn vroegere woonplaats, zo 
is zijn buurman dat in de geschiedenis van Gaasterland. 
Dik liet hem het artikel lezen, dat beschrijft hoe de 
Oegstgeester dakpannen terecht kwamen op boerderijen 
en vissershuisjes in het Friese Gaasterland (In Beeld, Over 
Oegstgeest, november 2019). Dik wilde graag zijn buurman 
verrassen met zo’n dakpan.

En zo vond op 7 oktober 2020 een uitwisseling plaats: 
twee schildjes werden overhandigd aan bestuurslid 
Dineke Peddemors voor de verzameling van de Histo-
rische Vereniging Oegstgeest en zij overhandigde de 
Oegstgeester dakpan aan Dik Kruisheer om mee te 
nemen naar Friesland. 

In Beeld


