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Omslag

De Kempenaerstraat vanaf het kruispunt 

met de Terweeweg gezien naar het westen.

De situatie van 19 februari 2008!

Links onder:  

Dit paaltje bevindt zich op het 

Boerhaaveplein bij de Beatrixboom.

Van de redactie
Met het uitkomen van dit nummer van het Tijdschrift van de Vereniging Oud 

Oegstgeest zijn we begonnen met de 20ste jaargang, steeds met twee num-

mers per jaar, sinds februari 1989. Toch zijn er in de afgelopen 19 jaargangen 

geen 38, maar 39 tijdschriftnummers verschenen. In februari 2001 was er een 

extra uitgave geheel gewijd aan een oorkonde uit 1201, waarin Willem de 

Osgest als getuige wordt vermeld. Bovendien is er in mei 1988 een proefnum-

mer verschenen in een beperkte oplage. In het archief van de VOO liggen dus 

nu 40 tijdschriften. Over de oorsprong en het gebruik van de naam “Curium” 

heerst nogal eens verwarring. Twee artikelen in dit tijdschrift verschaffen 

hierover duidelijkheid. 

Rect i f icat ie  

In het artikel over Burgemeester Terwee, in het vorige nummer op blz. 12, 

staat in de tekst als zijn sterfdatum vermeld 2 december 1895. 

In de afgebeelde overlijdensannonce kunt u lezen dat Terwee overleden is 

op 30 november 1895.

A f b .  2   Gedeelte van een plattegrond van Oegstgeest afkomstig uit de brochure ‘Oegst-

geest, een ideale woongemeente!’ in de jaren dertig uitgegeven door de gemeente Oegst-

geest. Het oranje vlakje ongeveer in het midden is het koetshuis van kasteel Oud Poel-

geest, schuin rechts daaronder ligt het kasteel zelf. Schuin links boven het koetshuis, in 

de hoek van de aangegeven Poelgeesterweg en Kwaaklaan, ligt boerderij Melkersrust 

met spoelhuis, varkenshok en, als tamelijk groot vierkant de ‘nieuwe stal.’ 

De plattegrond is niet helemaal overeenkomstig de werkelijkheid: zo staat de tuinmans-

woning van Oud Poelgeest er niet op en ligt in het verlengde van de Kwaaklaan een weg 

die er nooit is geweest.

Het onderscheid tussen water en wegen is moeilijk te zien: helemaal rechts ligt nog een 

stukje Haarlemmertrekvaart met de Kwaakbrug. 
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De laatste boer op Melkersrust (deel 1)
door  Freek  Lugt

Onder de kop ‘In gesprek met …’ werden in de eerste jaren 

van dit tijdschrift diverse interviews gepubliceerd met 

oudere Oegstgeestenaren die het een en ander hadden te 

vertellen over henzelf en over het Oegstgeest uit hun jeugd 

en dat van hun ouders. De redactie selecteerde die mensen 

en zocht hen op.

Enige tijd geleden gebeurde het omgekeerde. Dat komt 

door de kinderen van Aad Treur, in het Drentse Roden. Hij 

zou 70 jaar worden en zijn kinderen zochten een origineel 

verjaarscadeau. Bij de haard vertelde hij altijd maar over 

zijn geboortedorp Oegstgeest. Dus gaven zijn kinderen 

hem een lidmaatschap van de Vereniging Oud Oegstgeest 

en daarbij een geheel verzorgd lang weekend in hotel het 

Witte Huis. Enthousiast fietsten meneer en mevrouw Treur 

dagen lang in en rond het dorp en bezochten zij allerlei 

bekenden van vroeger, zoals Riet Bremmer die tot hun ver-

rassing nog steeds op de boerderij van Bremmer in de 

Leidse Hout bleek te wonen. Ook vertelde hij ons graag 

over zijn jeugd op een van de laatste boerderijen van 

Oegstgeest. 

‘Dus u bent geboren op Melkerslust?’ dachten wij met een 

gemakkelijke vraag te beginnen. ‘Nee, op MelkersRust,’ 

was het antwoord. ‘Iedereen denkt dat het MelkersLust is, 

maar dat klopt niet. Kijk maar op de foto, als je goede ogen 

hebt kun je ’t zien op de hekpalen bij de ingang van de 

boerderij (afb. 1). Thuis hebben we ook nog een kannetje 

waar “Melkersrust” op staat.’ Sinds de boerderij is afge-

brand heeft dus bijna overal de naam verkeerd gestaan, 

zoals in de prentbriefkaartenboekjes en in dit tijdschrift 

van maart 1996.

Melkersrust lag in de hoek van de toenmalige Poelgeester-

weg en de Kwaaklaan, ongeveer op de plaats van het hui-

dige nieuwe deel van de Poelgeesterweg (afb. 2). Van wan-

neer de boerderij dateert, is vrij aardig bekend. Op de kaart 

van 1647 staat hij nog niet. Daarna blijken op die plek twee 

boerderijen te staan, de ene (noordelijke) aan de kant van 

de Kwaaklaan, de andere (zuidelijke) er vlak naast, beide 

aan de toenmalige Warmonderweg. Van de zuidelijke is er 

nog een transportakte van 1655. Deze zuidelijke boerderij 

is alweer vrij vlug afgebroken, en op een akte uit 1761 

blijkt de grond te zijn samengevoegd met die van de noor-

delijke boerderij aan de Kwaaklaan. In deze akte wordt de 

boerderij ‘Melkersrust’ genoemd. Het geheel is toen ver-

kocht aan Johanna Maria Boerhaave, de toenmalige eigena-

res van kasteel Oud-Poelgeest. Als pachters zien wij in het 

midden van de negentiende eeuw Jacob Willem Gulde-

mond en na 1855 Willem van Noord. 

Rond 1875 pachtte Gerrit Goedhart de boerderij van de 

familie Willink, die toen Oud-Poelgeest bezat. Gerrit was in 

1874 getrouwd met Antje Huisman. Zie ook de stamboom 

hierbij, waarin de pachters van Melkersrust vet gedrukt 

zijn. Zij dreven een melkveebedrijf met weide- en hooilan-

den in de Hofpolder (zoals Aad Treur de Oudenhofpolder 

noemt) aan de overkant van de Laan van Oud-Poelgeest, 

langs de vijver langs de Laan van Alkemade (nu het zuid-

westelijke deel van de hockeyvelden 1, 2 en 3) en rond het 

Hazenbos. Daarnaast lag de grond vooral in de Kikkerpol-

der, waar toen de Oegstgeesterweg nog niet lag. Goedhart 

had er een groot gebied in gebruik tussen de Maredijk aan 

de ene kant en het bos van Oud-Poelgeest en de Haarlem-

mertrekvaart aan de andere kant. Het weidegebied liep in 

huidige termen vanaf het openluchttheater naast de Leidse 

Hout tot en met de voetbalvelden van UVS. In hoofdzaak 

voor eigen gebruik waren er een moestuin en een boom-

gaard naast de boerderij, en ze hielden ook varkens en 

pluimvee. In totaal pachtten ze 9 ha in de Oudenhofpolder 

en 15 ha in de Kikkerpolder.    

A f b .  1   De ingang van Melkersrust omstreeks 1910. De fotograaf 

staat op de Poelgeesterweg. Op de hekpalen is met enige goede wil 

MELKERS RUST te zien. Links en rechts twee gevulde hooibergen, 

dus het is het eind van de zomer. Op de achtergrond Antje Goed-

hart op ongeveer 70-jarige leeftijd, met stok en in klederdracht.
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Gerrit Goedhart werd opgevolgd door zijn jongste zoon 

Leendert Goedhart (de in het jaar van het huwelijk geboren 

oudste zoon was op zesjarige leeftijd overleden). Net zomin 

als nu kon je in die dagen als vrijgezel een boerderij bestie-

ren. De inmiddels al 39-jarige Leendert zocht zijn vrouw 

niet ver buiten de deur. Binnen een half jaar na het overlij-

den van beide ouders (zij overleden zes dagen na elkaar) 

was ook hij met een meisje Huisman getrouwd, de 

29-jarige Neeltje (afb. 3). Zij kregen drie zonen: Gerrit, Leen-

dert junior en Adrianus Cornelis.

In de crisisjaren ging het mis. Leendert Goedhart ging fail-

liet. De eigenares van kasteel Oud-Poelgeest, de familie Wil-

link, toonde haar sociale gezicht door hem en zijn familie 

onderdak te geven in het Koetshuis. Hun woonvertrekken 

lagen waar nu de keuken van het restaurant is. Hij mocht 

een deel van de boomgaard gebruiken als moestuin en om 

A f b .  3   Bij Melkersrust, omstreeks 1930. Van links naar rechts 

zoon Leendert Goedhart jr, huisgenoot Leendert Huisman (‘ome 

Leen’), buurmeisje Ger Glasbergen (later mevrouw Heere) en vrouw 

des huizes Neeltje Goedhart-Huisman.

met het kweken van bloemen in zijn levensonderhoud te 

voorzien. 

Een oudere zus van Leendert was Cornelia Dingina. Deze 

was in 1905 getrouwd met Adrianus Treur, met wie zij een 

zoon kreeg, Jan. Deze Jan Treur volgde in 1935 zijn failliete 

oom op als pachter van Melkersrust. 

In hetzelfde jaar trouwde Jan Treur met Aaltje Bos. In 1936 

werd Adrianus (ook wel Adrie, of Aadje, tegenwoordig Aad) 

Treur geboren, als oudste van vijf kinderen. Jan kon de 

boerderij, die in 1940 samen met het landgoed was 

gekocht door de gemeente Oegstgeest, blijven drijven tot 

in 1955 domweg de pacht niet meer werd verlengd. De 

gemeente had andere plannen en Jan kon opkrassen. Dat 

deed hij. Hij kon een nieuw bedrijf beginnen aan de Friese-

straatweg in Noordhorn, Groningen. Hij zou zijn vee mee-

nemen, een bijzonder ras: 40 Rode Blaarkoppen. Die gaven 

zo’n 15 liter melk per dag, wat toen een heel goed resultaat 

mocht worden genoemd. Maar vlak voor ze zouden gaan, 

bleken ze besmet te zijn met TBC. Ze moesten allemaal 

worden afgemaakt, behalve de stier, die apart had gestaan. 

Dat maakte echter weinig verschil, er gold een vervoersver-

bod voor vee van besmette boerderijen. Maar omdat het 

een befaamde fokstier was, kon die met een speciale ver-

gunning worden verkocht aan een bekende roodblaarfok-

ker (afb. 4). 

De kinderen Treur gingen natuurlijk wel mee naar Gronin-

gen. De oudste was Aad, onze zegsman.

Toen ze in 1955 naar Groningen vertrokken, was Aad 18 

jaren oud. Zijn herinneringen aan het boerenleven in 

Oegstgeest zijn dus fragmentarisch en deels overgeleverd. 

Een aantal fragmenten geven wij hieronder weer, de rest 

komt in het volgende tijdschrift.

De  boerder i j

De boerderij kan Aad zich vanzelfsprekend nog goed herin-

neren. Hij noemt enkele details. 

De melkkelder was belangrijk op een melkveeboerderij.  
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A f b .  6   Aad Treur nu, voor de Kikkermolen waar hij ooit als 

molenaar fungeerde.

A f b .  4   Rode Blaarkoppen op Melkersrust. Zo te zien hebben de 

kalfjes geen klagen over het eten van Treur. Foto omstreeks 1950.

A f b .  5   Een zeer oude opname van de linker zijkant, van 

omstreeks 1900. De foto is schuin van achteren gemaakt, uit de 

richting van de Kwaaklaan. Het pad op de foto is echter niet de 

Kwaaklaan maar een pad op het terrein van Oud Poelgeest, 

dat ter plaatse is verdwenen maar meer oostelijk nog bestaat.

Hij lag aan de noordoostkant van het gebouw. ‘Uiteraard,’ 

zegt Aad erbij. Dat is immers de koelste kant. De kelder lag 

onder de opkamer (ook ‘uiteraard’). Dat was Aad z’n slaap-

kamer, waar je alleen via de slaapkamer van zijn ouders 

kon komen. Je kwam in de melkkelder vanuit de keuken, 

via een deur en een stenen trap in de dikke keldermuur 

(afb. 5). De melkkelder had twee raampjes met luiken naar 

buiten, en een stenen bank waarop de pekelbakken ston-

den voor het maken van kaas. Voor de oorlog produceerde 

de familie Goedhart namelijk Leidse kaas.

Bij de boerderij lagen twee forse hooibergen, links en 

rechts van de ingang, waar het wintervoer voor de 40 

koeien werd bewaard. De linker was een ‘zesroeder’ (roe-

den zijn de staanders aan de buitenkant waarlangs de kap 

van de hooiberg omhoog en omlaag kan), de rechter een 

‘vijfroeder.’ In de roeden zaten gaten waar doorheen een 

ijzeren pen werd gestoken om de kap op de goede hoogte 

te houden. Naarmate het hooi op raakte, moest de kap 

omlaag, met behulp van een hijsmechaniek. Aad moest 

dan, zoals hij zegt, ‘omhoog om de pen te versteken.’

De zesroeder is in de oorlog omgewaaid. De gemeente was 

toen eigenaar en had de hooiberg dus moeten vervangen. 

Dat is nooit gebeurd. Het steekt Aad nog.

Bij de boerderij lag een spoelhuis (‘zomerhuis’ zegt Aad)  

met een groot fornuis en een kookpot voor veevoer, waar 

ook werd gewassen en geweckt. De apart staande stal was 

al voor 1935 gebouwd voor de 40 koeien, maar heette in 

1955 nog steeds ‘de nieuwe stal.’ Na 1955 bleef deze bij de 

gemeente in gebruik op de gemeentewerf die het terrein 

toen geworden was.

Naast het nodige losse personeel was er één vaste knecht: 

Arie van der Poel. Die woonde met vrouw en dertien kinde-

ren in een piepklein huisje aan de Wijttenbachweg, op 

nummer 33, naast de toegang tot Van der Luyt. Ze hadden 

twee slaapkamertjes en het echtpaar sliep in een opklap-

bed onder de trap.

Een van de taken van de boer van Melkersrust was het 

bemalen van de Kikkerpolder met de Kikkermolen. Deze 

staat tegen het noordelijk eind van het Heempark aan, 

maar op grondgebied van Oegstgeest. In de oorlog werd dat 

zeer urgent toen er geen elektriciteit meer was om pom-

pen aan te drijven. Het was Aad Treur die op wat latere 

leeftijd fungeerde als de molenaar van de Kikkermolen 

(afb. 6).

Wordt vervolgd.

Bronnen

■ Maria Fehmers-Schlatmann en Ineke Oele-Kap, Van woonhuis tot …,  

VOOp maart 1996, 6-8.

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

■ Gemeentearchief Oegstgeest, Carla de Glopper.
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H.D. Terwee
1853 - 1895

J.M. de kempenaer
1895 - 1900

J.G.M. van Griethuysen
1900 - 1930

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

Burgemeesters van Oegstgeest

In de gang rond de vide op de tweede verdieping van het gemeentehuis hangen deze acht portretten van de burgemeesters van 
Oegstgeest sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815. In het tijdschrift van april 2005 zijn we gestart met 
de drie “voorlopers” van de burgemeesters van Oegstgeest. In het tijdschrift van oktober 2005 zijn de lotgevallen van de eerste 
burgemeester (1815 – 1849), de heer J.W. Malnoë van Noort, beschreven; van hem is echter geen portret bekend. Zijn opvolger 
(1849 – 1853), Jhr. Mr. C.T.A. Gevers, liet ons slechts een ‘carte de visite’ na met (zeer waarschijnlijk) zijn afbeelding erop.
Van alle latere opvolgers zijn portretten en/of foto’s gemaakt.
In deze aflevering wordt de ambtsperiode van burgemeester De Kempenaer beschreven. 
Hij was slechts vijf jaar burgemeester van Oegstgeest nl. van 1895 – 1900.

Burgemeester J.M. De Kempenaer 
(1895-1900) Een moderne magistraat

door  K .G .  Wolthuis

Per 1 juli 1895 werd bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1895 

mr. J.M. De Kempenaer benoemd tot burgemeester van 

Oegstgeest en Voorhout (afb. 1 en 2) onder gelijktijdig  

eervol ontslag als burgemeester van Voorschoten. Jacob 

Mattheus De Kempenaer was op 6 juni 1853 te Arnhem 

geboren. Zijn vader Jacob Ursel was rijksadvocaat en zijn 

grootvader Jacob Mattheus behoorde tot de Negen mannen 

die onder leiding van Thorbecke de grondwetsherziening 

van 1848 hadden voorbereid. Ook was hij minister van  

Binnenlandse zaken.

Onze De Kempenaer studeerde rechten en trouwde in 1884 

met Henriëtte Josephine Catharina Rueb (1863-1948).  

Het echtpaar kreeg vijf kinderen, van wie 2 jong overleden. 

A f b .  1   Portretfoto van J. M. de Kempenaer. (De gemeentepenning 

hangt uit het midden. De burgemeestersketting is later op de foto 

ingeschilderd).

A f b .  2   Het wapen van de 

familie De Kempenaer. 
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J.C. Baumann
1946 - 1949

H.L. du boeuff
1949 - 1968

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

Mr s.h. Scheenstra
1979 - 1998

De oudste dochter trouwde in 1906 met W.J.C. Bijleveld 

(1878-1952), adjunct-archivaris te Leiden en bekend als de 

schrijver van vele interessante artikelen over de historie 

van Leiden en Oegstgeest. 

De Kempenaer werd eerst burgemeester van Aalsmeer 

(1883) en vervolgens van Voorschoten (1886). Een echte  

carrièreburgemeester dus.

Annexat ie  in  1896

In april 1895 kwam het uiteindelijke annexatie voorstel 

van Leiden via Gedeputeerde Staten bij de gemeenteraad 

van Oegstgeest binnen. Werden de raad en de bevolking in 

1890 nog gekend in een kleiner annexatieplan, nu niets 

van dit alles. Een zeer ingrijpende annexatie  (tot de Post-

hof) zou gaan plaatsvinden. Er wordt direct een geheime 

raadsvergadering belegd.  Een commisie van drie leden ter 

ondersteuning van secretaris Blankenstijn wordt benoemd 

om alle tegenargumenten in stelling te brengen. Pas in 

maart 1896 wordt dit adres aan de Tweede Kamer vastge-

steld. Hierin wordt gewezen op verregaande consequenties 

voor Oegstgeest: vermindering van de bevolking met 40%, 

lagere inkomsten, enz. Men stelde zich zelfs de vraag: 

‘Waarom dan nu niet de koninklijke weg bewandeld van 

een gehele annexatie?’ De Kempenaer kan of wil deze ver-

gadering niet bijwonen. Naderhand weigert hij hardnekkig 

om het adres mede te ondertekenen.

Intussen is het wetsontwerp in februari 1896 ingediend. 

Op 19 juni stemt de Tweede Kamer, met 65 voor (o.a. ene 

Goekoop) en 23 tegen (o.a. twee Mackay‘s) in met het wets-

ontwerp, gevolgd door de Eerste Kamer op 10 juli met 38 

voor en 3 tegen. Op 1 augustus 1896 is de annexatie een 

feit. De Kempenaer heeft verlof gekregen om zich van 

15 juli tot 9 augustus buiten de gemeente te begeven.

De houding van De Kempenaer in deze annexatiekwestie is 

merkwaardig. Een verklaring zou kunnen zijn dat hij bij 

zijn aantreden al op de hoogte was gebracht door zijn oom 

J.G. Gleichman, voorzitter van de Tweede Kamer, hoe hope-

loos Oegstgeest er in deze zaak voorstond. Een “neen”van 

zijn kant zou voor zijn verdere carrière nadelig kunnen 

zijn.

A f b .  3   Het Terweepark was gelegen aan de westzijde van het 

station in Leiden. De Kempenaer woonde Terweepark 4; tweede 

woning  van rechts.  
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Annexat iegevolgen

Door de annexatie vindt er in het college en de raad een 

aardverschuiving plaats: een viertal personen, onder  wie 

loco-burgemeester E. Groen, was inwoner van Leiden 

geworden. Per 1 september 1896 worden J.C. Spaargaren en 

A. Juffermans tot nieuwe wethouders benoemd en treedt 

H. Duivenvoorde terug. De drie laatst genoemden zouden 

bekende Oegstgeester wethouders worden doordat er later 

straten naar hen werden vernoemd. Bijna zouden hun 

verdiensten worden vergeten: respectievelijk 27, 23 en 

19 jaar wethouder van Oegstgeest.

In oktober 1896 komt De Kempenaer met de nieuwe 

begroting. Een dramatische bezuiniging:

alle salarissen worden sterk verlaagd. Bij voorbeeld: 

de burgemeester ontvangt ƒ. 800,- (-ƒ. 200,-) en de wethou-

der ƒ 150,- (-ƒ. 50,-); het presentiegeld van een raadslid 

wordt ƒ. 105,- (-ƒ. 75,-). De functie van ambtenaar ter secre-

tarie vervalt, de nachtwaker gaat ook vuilnis ophalen en de 

asman gaat voorlopig in de ‘steun’. Gedeputeerde Staten 

accepteren deze zelf opgelegde bezuinigingen niet. 

Immers de salarissen berusten op een Koninklijk Besluit. 

Door een formeel voorstel aan Gedeputeerde Staten wordt 

alles in der minne geschikt.

In juli 1895 dient De Kempenaer een verzoekschrift in om 

dispensatie van de verplichting om te wonen in de eigen 

gemeente aangezien hij geen geschikte woning in Oegst-

geest kan vinden. De raad steunt dit verzoek, immers er 

waren in die tijd weinig geschikte woningen voorhanden 

voor een gezin van vijf personen met twee inwonende 

dienstbodes en een (franse) kinderjuffrouw. Dispensatie 

wordt op 1 mei 1896 verleend. Op 15 mei 1896 verhuist het 

gezin naar Terweepark 4 te Oegstgeest (afb. 3).

In september 1896 volgt wederom een dispensatieverzoek, 

want het Terweepark ligt nu in Leiden. Dispensatie wordt 

om dezelfde reden tot 1901 gegeven. Ook de voorwaarde 

dat de burgemeester iedere maandag en vrijdag te spreken 

moet zijn voor de ingezetenen wordt herhaald. De verhui-

zing van De Kempenaer 21/
2
 maand voor de annexatie lijkt 

vreemd, maar is het niet. Het vinden van een geschikte 

woning was nog steeds moeilijk en hij wist zich vrijwel 

verzekerd van een tweede dispensatie. Zijn adres zond hij 

namelijk aan H.M. Koningin Regentes Emma. 

Bestuur

Op 7 september 1897 wordt J.G.M. van Griethuijsen 

benoemd tot secretaris in de vacature Blankenstijn. Hier-

door wordt de vriendenband van burgemeester/secretaris 

uit Voorschoten hersteld.

Oegstgeest had veel kleine woningen z.g. arbeiderswonin-

gen. Om te voorkomen dat arbeiderswoningen worden 

gebouwd waar grote huizen verwacht en gewenst waren, 

wordt de Alg. Politie Verordening art. 20 aangepast. 

Elk nieuw huis moet een bebouwd oppervlak van tenmin-

ste 35 m2 hebben.Voor woningen aan de Leidsestraatweg 

en het villa (Wilhelmina)park geldt echter minimaal 60 m2 

bebouwd. Eén kamer moet minimaal 14 m2 zijn en een 

hoogte hebben van 2,8 m. van vloer tot onderkant zolder 

of plafond.

In het villapark verkopen de eigenaren hun terreinen 

inclusief wegen en trottoirs.

Wat het onderhoud van deze wegen en trottoirs betreft 

voorziet De Kempenaer moeilijkheden voor de toekomst. 

Hij stelt voor nu reeds de wegen, trotttoirs met bomen, 

bruggen e.d. van de eigenaren te kopen. Immers, het is nu 

goedkoper dan ze later in verwaarloosde staat te moeten 

kopen. Het college wordt door de raad gemachtigd aldus te 

handelen, mits alles in goede staat wordt opgeleverd.

Endegeest

Deze psychiatrische inrichting wordt in 1897 geopend. 

De raad van Oegstgeest constateert in hetzelfde jaar al dat 

het toezicht onvoldoende is. Beter toezicht op de verpleeg-

den is nodig. Door het meermalen ontsnappen van krank-

zinnigen wordt de publieke veiligheid in gevaar gebracht. 

Bovendien als een patiënt was ontsnapt, werd de opsporing 

overgelaten aan de politie!

Nieuw Gemeentehuis

Aangezien het gemeentehuis aan de Achterweg te klein is 

geworden, teveel onderhoud behoeft en slecht bereikbaar 

is, besluiten de wethouders op 22 maart 1898 een optie te 

nemen op een stuk grond in het villapark (het latere 

Wilhelminapark). De Kempenaer, die in het buitenland ver-

blijft, betuigt schriftelijk zijn instemming. In een geheime 

vergadering wordt de raad op 9 april geïnformeerd. 

De eerste locatie (bij de sloot) wordt spoedig ingeruild voor 

een goedkopere bij de vijver. Het college denkt maximaal 

1700 m2 (à f 1,25) nodig te hebben. De raad is enthousiast 

over de besparingen. De kosten van de bouw worden op 

ƒ. 10.000,- geschat. H.J. Jesse wordt aangezocht als architect 

(afb. 4).

De raadhuizen van o.a. Bussum, ’s Graveland, Noordwijk 

A f b .  4   Een hele vroege prentbriefkaart van het voormalige 

gemeentehuis in het Wilhelminapark. Deze ansicht is verzonden 

in 1901.
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en Hilversum worden bezichtigd. Besloten wordt de laatste 

(architect W.M. Dudok) als voorbeeld te nemen. Jesse 

begroot ƒ. 14.000,-. De raad gaat met 5 tegen 2 stemmen 

morrend accoord met een maximum budget van ƒ. 14.500,- 

aangezien er geen beter plan te verwachten is, tenzij men 

gaat verkleinen.

Op 19 april 1899 stelt het college vast dat alle inschrijvin-

gen voor de bouw het budget verre te boven gaan. Het werk 

wordt niet gegund. De drie laagste inschrijvers worden 

verzocht opnieuw in te schrijven op een bijgesteld plan. 

Uiteindelijk wordt het werk gegund aan Verhoog te Leiden, 

voor ƒ. 14.709 (in waalsteen). Om de bouw te kunnen 

bekostigen wordt een lening van ƒ. 15.000,- (30 jaar, 4%) 

aangegaan. Daartegenover zou de opbrengst van de ver-

koop van het oude Raadhuis staan. De grondkosten worden 

ondermeer betaald met een lening van ƒ. 1400,- afgesloten 

bij mw. Rueb-Gleichman, schoonmoeder van De Kempe-

naer.

De bouw is op 13 november zover gevorderd dat de raad 

toestemming geeft het oude Raadhuis, alsmede nu ook de 

oude school (=voorloper van de Gemeenteschool uit 1879; 

gelegen aan het toenmalige St. Janshof, thans de even kant 

van de huidige Deutzstraat) te verkopen. Op 6 december 

wordt door het College toestemming gegeven om rioolbui-

zen in rechte lijn naar de sloot aan de Voortweg te leggen. 

Met de raad wordt vergaderd over het meubilair.

Burgemeester De Kempenaer zal de opening van het 

nieuwe gemeentehuis, voorzien op 22 februari 1900, niet 

meer meemaken. Hij overlijdt op 23 januari 1900, niet 

onverwachts. De laatste maanden was hij al afwezig en 

gedurende de vijf jaar van zijn burgemeesterschap vroeg 

en kreeg hij vaak verlof voor een verblijf in het buitenland.

Alhoewel slechts korte tijd eerste burger van Oegstgeest 

markeert hij een periode van overgang van de oude 19de 

eeuw naar de nieuwe 20ste eeuw. Letterlijk en figuurlijk. 

Hij kocht de (antieke)wijnglazen van de gemeente voor 

ƒ. 50,- met vervanging door 12 modernere glazen.

J.M. De Kempenaer wordt begraven in een grafkelder, 

gelegen binnen de fundamenten van de (doop)kapel, bij 

het Groene Kerkje. Daar rust hij tezamen met zijn dochters 

Theodora (1 jaar) en Jacoba Ursula van der Wyck - De Kem-

penaer (100 jaar). Mede op advies van zijn schoonzoon 

W.J.C. Bijleveld wordt op 24 juli 1814 ‘de Hoge en Lage 

Voortweg’ omgedoopt in de De Kempenaerstraat.

Bronnen

■ Gemeentelijk archief Oegstgeest, met dank aan mw. C. de Glopper- 

Zuijderland

■ Regionaal Archief Leiden, met dank aan dhr. A.van Noort

■ Nationaal Archief,  zie ook Annexaties in ‘De canon van Oegstgeest’ 

(2007)

■ Centraal Bureau voor Genealogie

Door  Carla  de  Glopper  -  Zu i jderland

DE  WAARDE  VAN OUDE  KRANTEN

Dit jaar, om precies te zijn op 1 februari, was het tachtig 

jaar geleden dat De Oegstgeester Courant werd opgericht. 

In het archief van de gemeente Oegstgeest zijn de ingebon-

den jaargangen van deze plaatselijke krant voor iedereen 

te raadplegen. Uit de vroegste periode zijn niet alle kran-

ten bewaard gebleven, maar vanaf 1935 is de serie vrijwel 

compleet. Alleen de kranten uit de oorlogsjaren en de jaar-

gangen 1968 tot en met 1970 ontbreken.

Voor wie een gebeurtenis uit de ‘petite histoire’ van ons 

dorp wil achterhalen, vormen deze oude Oegstgeester Cou-

ranten een bron van informatie en inspiratie. Het Oegst-

geest van de jaren dertig, vijftig of zeventig komt tot leven 

in de soms kneuterige verslaggeving over plaatselijke voor-

vallen, feesten, ongelukken of politiek geharrewar, in de 

talloze advertenties en in de handige tips voor de huis-

vrouw. Af en toe krijgen ook landelijke gebeurtenissen de 

nodige aandacht. Tien jaar na de oprichting eiste een 

blijde gebeurtenis alle beschikbare ruimte in de krant op. 

Er was zelfs een speciaal bulletin op oranje papier:

BULLET IN

Er is ’n Prinses geboren:

Heel Holland is verblijd;

De vreugdeschoten knalden

Als tolk van dankbaarheid.

FEESTPROGRAMMA

(georganiseerd door de Oranje-Vereeniging)

Collecte voor het verstrekken van een feestgave aan behoeftige 

gezinnen.

Muzikale rondgang door de beide Muziekcorpsen (Eindpunt 

“Het Witte Huis”).

Ontsteken van een vreugdeboom door den Heer Burgemeester 

bij “Het Witte Huis”.

Vreugdeschoten, Bengaalsch vuur etc.

Feestrede te houden door den Heer Burgemeester in “Het Witte 

Huis”.

Oranje  dansavond

Muziek van “The Blue Rythme Boys”, aanvang 8 uur, entree 

30 cent.

Uit het archief gelicht
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door  Jacques  Thorn

Een overzicht: de naam Curium verscheen op vier manie-

ren in ons dorp: in 1834 kwam de bisschop van Curium 

hier wonen; in 1909 werd een oude villa ‘Curium’ 

genoemd (de afbraak van deze villa in 1978 was aanzet 

voor de oprichting van de Vereniging Oud Oegstgeest); in 

1943 kreeg het oude buitenhuis van Duinzicht de naam 

‘Klein Curium’; en in 1955 startte de Kliniek voor Kinder-

psychiatrie ‘Curium’. Deze laatste verhuisde in 1977 naar 

nieuwbouw aan de Endegeesterstraatweg, waar het nu één 

van de grootste werkgevers van Oegstgeest is.

In dit artikel worden vier zaken rond Curium belicht die 

niet in de Canon konden worden opgenomen:

•  Er zijn na de Hervorming 10 bisschoppen van Curium 

geweest, waarvan de laatste tot 1984 leefde.

•  Zr. Catherine en Zr. Raphael begonnen in 1850 in ‘Klein 

Curium’ de Duinzigt-school

•  De bouw van de voormalige villa ‘Curium’ tegenover de 

r.-k. kerk was later dan gedacht.

•  De naam ‘Curium’ maakte een curieuze hink-stapsprong 

door ons dorp en prijkt(e) op panden die nauwelijks een 

band met Kourion of Curium hebben.

Van  Wi jkerslo oth  en  andere  b isschoppen  van 

Cur ium

Hoe kwam de naam Curium in Oegstgeest terecht? Dankzij 

een katholieke trucje. In de Canon van Oegstgeest kunt u 

lezen hoe Baron van Wijkerslooth in 1832 door paus Grego-

rius XVI werd benoemd tot Bisschop van Curium i.p.i. Zo 

werd hij de eerste legale bisschop in Nederland sinds de 

80-jarige Oorlog. Hij kon geen Nederlands bisdom hebben 

omdat de grondwet dit verbood. Dit volstrekt onbekende 

en voormalige bisdom Curium op Cyprus stond blijkbaar 

bovenaan op het lijstje met vergeten Latijnse titels. Dit is 

de enige reden dat deze naam in Oegstgeest voorkomt (zie 

kader). Bij enig onderzoek blijkt dat deze i.p.i. constructie 

(een bisschop in Islamitisch gebied benoemen en plaatsen 

in een protestants gebied) veel vaker werd toegepast. In de 

laatste 4 eeuwen vinden we liefst 10 bisschoppen van 

Curium. Rond 1690 zien we gedurende 3 jaren een zekere 

Rink von Balderstein.  Na Van Wijkerslooth zullen er nog 

acht volgen. De laatste Bisschop van Curium i.p.i. overleed 

in 1984. Het was de Schot Edward Joseph Maginn, die 

tevens Bisschop van Albany, New York was.

Curium, een exotische naam 
in Oegstgeest
Wat naast de Canon viel

Kle in  Cur ium

De bisschop van Curium kocht in 1834 het landgoed en 

buitenhuis ‘Duinzigt’. We kennen dit nu als ‘Klein 

Curium’. Hoe het buitenhuis aan deze naam gekomen is en 

hoe het landgoed tot ‘Bos van Wijckerslooth’ is geworden, 

is uitgebreid beschreven in de genoemde episode van de 

Canon van Oegstgeest en in de VOO-tijdschriften van 

oktober 2007 en april 2008 door Inigo van Woerden.

Hij bouwde meteen in 1834 in het bos het ‘witte paleisje’ 

waar hij tot zijn dood woonde. Deze woning mocht volgens 

zijn testament uitsluitend ten bate van de missie worden 

gebruikt. Men vond hiervoor echter geen goede bestem-

ming en in 1915 werd het wegens gebrekkig onderhoud 

gesloopt. 

In 1850 startte de bisschop de bouw van zijn grote droom: 

het ‘klooster voor weesjes en oude lieden Duinzicht’. Deze 

bouw zou 3 jaren duren. Intussen begon men alvast in 

‘Klein Duinzigt’ (nu Klein Curium) met een ‘Bijzondere 

Bewaar-en klein kinderen’ school. Op 17 juni 1850 werd bij 

de gemeente hiervoor toestemming aangevraagd en deze 

kwam reeds op 2 juli. Twee zusters Franciscanessen Zr. 

Catherine en Zr. Raphael, begonnen meteen met een paar 

kleuters in ‘Klein Duinzigt’. Zij konden nooit vermoeden 

dat dit feit 150 jaar later door een bijna 1000 leerlingen 

tellende mavo/havo school feestelijk zou worden herdacht. 

In 1853 was de bouw van het klooster Duinzicht klaar, 

maar Cornelis Ludovicus Baron van Wijkerslooth, Bisschop 

van Curium i.p.i. mocht dit niet meer meemaken. Hij over-

leed in zijn hofstede Duinzigt op 10 november 1851. In zijn 

testament ging zijn gehele vermogen naar ouder- en kin-

C u r i u m
(titular see)

Past and Present Ordinaries
• W. J. Rinck von Balderstein 1690 Appointed – 1693 Bishop of Basel
• Cornelis L.van Wijkerslooth 1833 Appointed – 1851 Died
• John Joseph Conroy  1877 Appointed – 1895 Died
• Gustave Augustin Rouxel 1899 Appointed – 1908 Died
• Joseph Angel Poli 1915 Appointed – 1917 Bishop of Allahabad
• Michael Joseph Crane 1921 Appointed – 1928 Died
• Manuel López Arana  1929 Appointed – 1941 Died
• Edouard Rostaing 1942 Appointed – 1946 Died
• Abel Ribeiro Camelo 1946 Appointed – 1957 Bishop of Jataí
• Edward Joseph Magin 1957 Appointed – 1984 Died

(N.B. Bisdom i.p.i. betekent bisdom:
in partibus infidelium = in een landstreek van ongelovigen)
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derzorg, onderwijs en missie. De armste Oegstgeestenaren 

merkten dit direct door de jaarlijkse turf- en rijstuitdelin-

gen ter waarde van 300 gulden, die meer dan 70 jaren na 

zijn dood vanuit Duinzicht geschiedden. Al met al heeft 

het Rijksmonument ‘Klein Curium’ een band met Curium, 

als is het maar een dun lijntje!

V i l la  ‘Cur ium’

De andere twee Curiums hebben geen echte band met de 

bisschop of het stadje op Cyprus en de naam Curium 

schoof op curieuze manier door ons dorp. Dat maakt het 

des te leuker om precies na te gaan hoe dit is gegaan. 

De gesloopte villa tegenover de r.-k. kerk is het eerste 

gebouw in Oegstgeest welks gevel werd gesierd met de 

naam Curium. De bouw wordt in alle Oegstgeester bron-

nen steevast gedateerd ‘ergens rond 1860 door G. van der 

Hoef’. Nadere studie wijst uit dat het tussen 1871 en 1877 

werd gebouwd door zijn zoon Dirk Maria van der Hoef  en 

het werd pas na 1909 ‘Curium’ genoemd. Dat de bouw na 

1871 moet zijn geweest, weten we dankzij het testament 

van genoemde Gerardus van der Hoef die in 1870 overleed 

(afb.1). Dit testament is opgesteld in 1871 en spreekt over 

het betreffende kadasternummer C86 als bouwgrond. Het 

moet vóór 1877 gebouwd zijn omdat de villa is ingetekend 

op dit kadasternummer in een stichtingsveldwerk (afb. 2) 

van dat jaar. Dirk Maria van der Hoef en zijn zoon Gerrit 

hebben het huis tot 1913 in eigendom, maar er is geen 

enkele aanwijzing dat ze er hebben gewoond. Tussen 1909 

en 1913 wordt het gehuurd door schrijver en Leids archiva-

ris Bijleveld. Deze heeft een grote bewondering voor Mgr. 

van Wijkerslooth. Uitsluitend “de bisschop ter ere” ver-

zoekt hij eigenaar v.d. Hoef of hij de villa ‘Curium’ mag 

noemen, een naam die dus ruim 50 jaren lang uit Oegst-

geest was verdwenen! Als enige echte relatie tussen de villa 

en de bisschop van Curium wordt diens theehuisje vaak 

genoemd. Deze zou op de plek van de latere villa tegenover 

A f b .  1
Fragment (vertaald) van de tekst uit het testament 

van G. van der Hoef, uit 1871.

dus: in 1871 stond villa Curium er nog niet.

A f b .  2
Fragment uit de tekening uit 1877 van een blad 

van het Stichtingsveldwerk betreffende Sectie C, nr. 86.

De kadasternummers, geschreven met rode inkt, 

moeten later zijn toegevoegd.

dus: in 1877 stond villa Curium er wel.

A f b .  3  De paddestoelenkaart van Mej. Willemse, omstreeks 1916. 

Het rode, ingetekende rechthoekje is vermoedelijk het ‘paleisje’ en 

de cirkel linksboven vermoedelijk het theekoepeltje van de bisschop.

A f b .  4  Een foto van het ‘paleisje’ en de theekoepel van vóór 1915.

’…Eene partij bollenland met daarop staande

bloembollenschuur en varkenshuis staande en

gelegen als voren bekend bij het kadaster onder

sectie nummero’s 86 bouwland groot eenentachtig

aren vijftig centiaren 88 loosch,…’



de r.-k. kerk hebben gestaan (nu staat hier Residence 

Alexander). De bisschop zat er graag en vaak. Ook deze 

relatie berust op onwaarheid. Een oude kaart van het Bos 

van Wijckerslooth (afb. 3) en een oude foto van het ‘Witte 

Paleisje met theehuisje’ tonen dat het theehuisje ongeveer 

tegenover de ingang van het huidige Zorgcentrum ‘Van 

Wijckerslooth’ moet hebben gestaan (afb. 4). 

Latere eigenaars van de villa zijn mevr. Rollandet-Wickers 

(1913-1920), dhr. L. Zaalberg (1920), mevr. Rijckevoorsel 

(1920-1950) en dhr. Van Krevelen (vanaf 1950, hij vestigt er 

de kinderkliniek). In het begin van de 20e eeuw is er een 

verdieping bovenop gebouwd. Er was geen directe band 

tussen de voormalige villa en Curium.

Kinderpsychiatr ie

Tenslotte schuift de naam door naar een kinderpsychiatri-

sche instelling, in 2008 één van de grotere werkgevers in 

Oegstgeest. Deze instelling zat eerst in de voormalige villa 

Curium. In 1950 koopt kinderpsychiater Van Krevelen de 

villa en in 1955 start hij er de kinderpsychiatrische kliniek 

‘Curium’. 22 jaar later, november 1977, verhuist de kliniek 

naar nieuwbouw aan de Endergeesterstraatweg (afb. 5).

Het is beslist niet vanzelfsprekend dat Van Krevelen de 

eigenaardige en beladen katholieke naam ‘Curium’ op zijn 

kliniek plakt. Voorlopers van deze instelling hebben in de 

jaren dertig en veertig in  ‘Zonneweelde’ (hoek Oranjelaan) 

en in villa ‘Rhijngeest’ gezeten. Waarom werden déze 

namen niet meegenomen? Het is een beetje giswerk, maar 

alles wijst erop dat dit te maken heeft met Van Krevelens 

goede gevoel voor p.r.. Kinderpsychiater Carp wil in de 

jaren 30 een droom waar maken: de jonge wetenschap kin-

derpsychiatrie moet een volwaardige universitaire disci-

pline worden. Daarom moet er een eigen kliniek komen. 

Hij krijgt dit niet van de grond. Zijn leerling Van Krevelen 

heeft meer succes. Hij koopt in1949 uit eigen middelen de 

villa Curium (alle bronnen spreken over 1949, maar uit het 

gemeentearchief blijkt dat de overdracht in 1950 plaats 

vond). Hoewel hij nog 6 jaar zou moeten lobbyen en verga-

deren, voordat de kliniek er is, geeft hij in de allereerste 

vergadering in 1949 reeds de naam: ‘Bestuur der Stichting 

tot Oprichting en Instandhouding der Kinderpsychiatri-

sche Kliniek Curium’. Zes jaar lang is deze naam het uit-

hangbord van zijn lobbywerk voor een eigen kliniek. Het 

kan bijna niet anders of Van Krevelen vindt dat deze naam, 

die op cure (= verzorgen), curare (= genezen) en kuuroord 

lijkt, een mooie uitstraling heeft. 

Bovenstaande conclusie over de motivatie voor de naam 

bevat enig giswerk. Het is echter een vaststaand feit dat 

Van Krevelens naamkeuze voor zijn kliniek er de oorzaak 

van is, dat de naam Curium de gevel siert van een grote 

werkgever in Oegstgeest. Een band met bisschop of Kou-

rion is er niet meer.

Conclus ie

We kunnen gerust stellen dat de naam ‘Curium’ op bizarre 

wijze door een buitenstaander (de paus) naar Oegstgeest is 

gekomen. De naam ‘Curium’ is in Oegstgeest volledig inge-

burgerd. Dit lukte door toeval en door individuele inzet 

van Van Wijkerslooth, Bijleveld, Van Woerden en Van Kre-

velen. De exotische naam verhuisde op curieuze manier 

door het dorp en is nu onlosmakelijk verbonden met 

Oegstgeest. Misschien wel meer dan met de ruines op 

Cyprus….. !

Bronnen

■ Canon van  Oegstgeest: episode 10

■ www.catholic-hierachy.org

■ Mr B.C. van Krieken: De geschiedenis van Duinzicht, thans bos van Wijc-

kerslooth. Een artikel uit oktober 1948.

■ Kadaster te Zoetermeer:Testament van G.J. van der Hoef uit 1871; Stich-

tingsveldwerk uit 1877.

■ Gemeentearchief Oegstgeest

■ ‘Curium, 1955-1995’. Leonie de Goei; Utrecht, 1995. hfst.1.2 en hfst.1.3 en 

blz. 22.

A f b .  5  Naambord aan de Endegeesterstraatweg; situatie 2007.  
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door  Fr i ts  Th .M.  Sp ieksma

In het oktobernummer van 2006 (18e jaargang no.2) van 

het Tijdschrift “Vereniging Oud Oegstgeest presenteert” 

wordt in het kort de historische achtergrond van de 

‘Heilige Eik’ beschreven. Tevens werd iets verteld over de 

recente geschiedenis van de nieuwe ‘Heilige Eik’, die sinds 

2003 op zijn tweede plek aan het zuidelijk eind van de 

Jac.P. Thijsselaan staat.  Een zeer toepasselijke plaats voor 

een boom, die door Jac.P. Thijsse uitgebreid wordt beschre-

ven in een Verkade-album, dat in 1995  -met zestig jaar ver-

traging-  door de ‘Heimans en Thijsse Stichting’ is uitgege-

ven. Behalve deze Eik staan er op verschillende andere 

plaatsen in Oegstgeest nog ten minste zeven herdenkings-

bomen, waarvan verreweg de meeste zijn geplant na de 

Tweede Wereld Oorlog.

De J u l i a n a - b o o m  aan het Van Griethuysenplein. In de 

annalen van de Oranje Vereniging, opgemaakt bij gelegen-

heid van het 75 jarig jubileum, wordt in het jaar 1937 

gemeld: “Op zaterdag 9 januari werd om 15.00 uur een Juliana-

eik geplaatst aan het Van Griethuysenplein, die eerst door de 

schooljeugd achter de muziek door de gemeente was gedragen.”. 

Deze feestelijke gebeurtenis hield natuurlijk verband met 

Herdenkingsbomen in Oegstgeest (deel 2)

het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard op 

7 januari 1937. Voor een Eik heeft dit exemplaar niet lang 

geleefd. De zieke boom, die aanvankelijk in een los plant-

soentje stond (Afb. 1), moest eind jaren tachtig worden 

gekapt. Het plantsoentje is intussen verbonden met het 

trottoir, en in 1989 of 1990 is er een andere boom geplant, 

namelijk een Vleugelnoot (Pterocarya).  

De K a s t a n j e b o o m  aan de Wijttenbachweg bij de krui-

sing met de Duinzichtstraat. Deze majestueuze Paarden-

kastanje (Aesculus hippocastanum) (Afb. 2) is door de buurt-

A f b .  1   De Juliana-eik in het plantsoentje aan het 

Van Griethuysenplein (mei 1980).

A f b .  2   De Paarden-

kastanje bij de kruising 

van de Duinzichtstraat 

(november 2007).

A f b .  3   Herinnerings-

bord bij de Paardenkas-

tanje (augustus 2005).
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bewoners op 9 juni 1945 geplant als herinnering aan de 

boom die in de barre oorlogswinter van 1944-1945 werd 

omgehakt (zoals zoveel bomen in het dorp) om te voorzien 

in de dramatische behoefte aan brandstof voor verwar-

ming en koken. Er staat dan ook een houten bord bij de 

boom dat naar deze periode verwijst (Afb. 3).

De B e v r i j d i n g s l i n d e  op de kruising van de Koninginnel-

aan en de Prins Hendriklaan. Rondom deze Hollandse 

Linde (Tilia europaea) staat een ijzeren hek met de datering 

8 MEI 1945 (Afb. 4). Op die dag werd Oegstgeest daadwerke-

lijk bevrijd van de Duitse bezetting, toen Canadese solda-

ten ons dorp binnentrokken. Het is echter niet waarschijn-

lijk dat reeds op die dag deze Linde is geplant, en is voor-

zien van dit hek. In het boek ‘Oegstgeest in bange dagen’ 

lezen we dat op 29 juni 1945 de bevrijding werd gevierd 

met tal van activiteiten, onder andere met het planten van 

deze Bevrijdingslinde. De eer van het planten werd gegund 

aan de oudste inwoner van Oegstgeest de heer Schouten. 

Een nog jonge Bevrijdingslinde staat ook afgebeeld op een 

ansichtkaart uit ongeveer 1949. 

De ‘echte’ T u l p e n b o o m  in het plantsoen tussen de Hof-

dijck en de M.H. Tromplaan. Deze Tulpenboom moet niet 

worden verward met de verwante Magnolia die ook tulpen-

boom genoemd wordt. Eén van de oudste meldingen van 

een Tulpenboom in Nederland wordt in verband gebracht 

met Boerhaave, die deze uit Noord Amerika afkomstige 

boom geplant zou hebben in het Bos van Oud-Poelgeest, 

hetgeen echter niet waarschijnlijk is. Uit de worteltronk 

van de vergane Tulpenboom zijn thans drie jongere bomen 

ontsproten. De herdenkingstulpenboom is een fors en fraai 

exemplaar (Afb. 5) dat in mei rijk staat te bloeien met tulp-

achtige groen-gele bloemen. Deze Tulpenboom is op 1 mei 

1981 aan de gemeente geschonken als ‘meiboom’ of ‘vre-

desboom’ (ten tijde van de demonstraties tegen het plaat-

sen van kruisraketten in Nederland) door de afdeling en 

raadsfractie van de PvdA, en is geplant tussen de flatgebou-

wen aan het westelijk eind van het plantsoen.

De B e a t r i x b o o m  op het Boerhaaveplein in Haaswijk. 

Het is een nog jonge Linde (Tilia) die bij gelegenheid van de 

50ste verjaardag van koningin Beatrix op 31 januari 1988 

door de Oranje Vereniging ten geschenke is gegeven om 

wat meer groen te brengen in het ‘stenige’ winkelcentrum. 

Deze Linde heeft het kennelijk niet gemakkelijk, want in 

twintig jaren is zij niet sterk gegroeid (Afb. 6).

A f b .  4   Het ijzeren hek rond de bevrijdingslinde met de datum 

8 MEI 1945 (oktober 2007).

A f b .  5   De Tulpenboom tussen de flatgebouwen aan de M.H. 

Tromplaan (november 2007).

A f b .  6   De Beatrixboom op het Boerhaaveplein in Haaswijk 

(oktober 2006).
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De B e u k  vóór het Gemeentehuis. Ook een geschenk van 

de Oranje Vereniging in 1999, als een groeiend aandenken 

aan haar negentig jarig jubileum. Ondanks de concurren-

tie door de omringende bomen in het park staat deze Beuk 

(Fagus sylvatica) er goed bij (Afb. 7).

De A m a l i a l i n d e  thans nog ‘verstopt’ achter de struiken 

langs de westzijde van de Oude Rijnzichtweg. Deze zoge-

naamde ‘Koningslinde’ (Tilia europaea ‘Pallida’) is aangebo-

den door Staatsbosbeheer ter gelegenheid van de geboorte 

van prinses Amalia. In april 2004, op de Nationale Boom-

plantdag’ hebben leerlingen van de Leo Kanner-school deze 

Linde geplant onder het motto: “De eerste boom in Rijn-

front, de eerste paal komt later”. De boom staat op de toe-

komstige locatie van het ‘landgoed’ in Rijnfront, thans 

‘Nieuw Rijngeest’ geheten. Intussen zijn de eerste palen al 

wel geslagen, en is de naam van de nieuwbouwwijk veran-

derd, maar van het ‘landgoed’ is nog niets te zien. En de 

veelbelovende Koningslinde kan wel wat snoei-onderhoud 

gebruiken (Afb. 8).   

ADDENDUM

Op de kruising van de Julianalaan en de Koninginnelaan 

staat een Plataan. Deze boom is waarschijnlijk eind jaren 

twintig geplant, en gedurende enige jaren heeft er een 

fraaie stenen bank omheen gestaan. De schrijver heeft niet 

kunnen achterhalen of ook deze boom is geplant als herin-

nering aan de een of andere gebeurtenis. Als lezers van dit 

A f b .  8   De Amalialinde in het toekomstige ‘landgoed’ in Nieuw 

Rijngeest (oktober 2007).

A f b .  7   De Beuk vóór het Gemeentehuis (augustus 2005).

Tijdschrift hierover iets weten, willen de schrijver en de 

redactie dat graag vernemen.

Bronnen:

■ R. van Dort: Uit nood verbrand, in vreugd herplant. Oegstgeester Cou-

rant, 1 mei 1991.

■ R. van Dort en B. Driessen: Oegstgeest in bange dagen 1940-1945, 1984, 

pag. 203 e.v.

■ Gemeente Oegstgeest, Rijnfront Nieuws: Amaliaboom geplant, mei 2004.

■ A. Koerten jr: Oranje Vereniging Oegstgeest 75 jaar; overzicht van activi-

teiten 1909-1984, 1984, pag. 49.

■ A. Kohlbeck; persoonlijke mededeling 2007.

■ K. van Kuilenburg: ‘Oegstgeest in bange dagen’; een standaardwerk. 

Leidsch Dagblad, 3 oktober 1994.

■ F. Lugt en M.I.A. Spieksma-Boezeman (red.): Boerhaave; in: De Canon van 

Oegstgeest, VOO 2007, pag. 51.

■ P. Luyckx; persoonlijke mededeling 2007.

■ F.Th.M. Spieksma: Herdenkingsbomen in Oegstgeest. Tijdschrift VOO  

presenteert, 18e jrg. no. 2, pag. 3.
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Met het in werking treden van de ‘Onderwijswet op de Basis-
vorming’ in 1986 zijn de kleuterscholen als aparte onderwijs-
instellingen verdwenen. Het kleuteronderwijs werd samenge-
voegd met het Lager Onderwijs tot het Basisonderwijs. De 
aanpassingen van de verschillende behuizingen hadden 
veelal tot gevolg dat de kleuterschoolgebouwen overbodig 
werden. In de gemeente Oegstgeest waren er in die tijd 10 
kleuterscholen, waarvan sommige – ruim een halve eeuw 
geleden – ‘Bewaarscholen’ werden genoemd. De historie van 
deze verdwenen of overbodig geworden kleuterschoolgebou-
wen wordt in deze en volgende afleveringen van het tijd-
schrift beknopt beschreven.

Deel 4

De Sprinkhaan
door  Sylv ia  Braat

Daar waar nu het gebouw van de Rehobothkerk aan de 

Lijtweg staat, stond van 1961 tot 1989 het gebouw van de 

(1e) Openbare Kleuterschool De Sprinkhaan (afb. 1). 

Alleen de twee sprinkhanen op de linker zijmuur  en de 

nog aanwezige zandbak aan de achterzijde herinneren aan 

de oorspronkelijke functie van het gebouw.

Verdwenen kleuterschoolgebouwen

Voorloper  aan  de  Warmonderweg,  Le iden

Uit archiefonderzoek blijkt dat in dit verband de Oegst-

geester Kleuterschool aan de Warmonderweg niet onver-

meld mag blijven, want kleuterschool De Sprinkhaan is 

voortgekomen uit de Stichting ‘Oegstgeester Kleuter-

school’ die op 1 september 1941 opgericht werd en jaren-

lang gevestigd is geweest in een woonhuis aan de Leidse 

kant van de Warmonderweg, op nummer 41 (afb. 2). 

Hoewel het schooltje op Leids grondgebied stond, was het 

in de beleving van ouders en kleuters een echte Oegstgees-

ter kleuterschool waarvan destijds vrijwel alle leerlingen 

naderhand naar de Openbare Lagere School (van Pa van 

Leeuwen) aan de Terweeweg gingen. 

De voorzitter van het schoolbestuur, de Oegstgeester wet-

houder Dr. K. Simon Thomas, huurde in 1941 het huis aan 

A f b .  1   Deze sprinkhanen hangen nog steeds in de zon aan de 

zuidzijde van de kerk.
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A f b .  2   Pagina uit  ‘De Handleiding voor Oegstgeest’, 1942/1944.
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de Warmonderweg en verhuurde de benedenverdieping 

onder aan de Stichting Oegstgeester Kleuterschool. De les-

lokalen bestonden uit twee kamers en suite en een serre. 

In de gang bevond zich ‘een grote mensen toilet’ en de keu-

ken werd gebruikt als garderobe voor de kleuters en de juf-

fen en deed ook wel dienst als materiaal opslag. Ook kon-

den de kleuters daar hun handjes wassen onder de enige 

aanwezige (koude) kraan. Daar was een speciaal ‘opstapje’ 

voor aanwezig. De tuin was één grote zandbak, waar ’s 

avonds een net overheen gespannen werd tegen de katten 

uit de buurt    (afb. 3). Je kon er met oude autobanden spe-

len en er waren een paar rekstokken waaraan je een ‘vogel-

nestje’ leerde maken of waarover je ‘koppeltje kon duike-

len’. Ook was er een konijnenhok met een echt konijn. Een 

telefoon ontbrak wat erg lastig was omdat de leidsters 

geen contact met de ouders konden maken in geval van 

plotselinge ziekte, zo vertelde Tine Rekers, hoofdleidster 

vanaf 1952. Naar huidige maatstaven dus een verre van ide-

ale huisvesting voor een kleuterschool. Toch was dit 

schooltje erg populair gezien de jaarlijkse wachtlijsten en 

de warme herinneringen die menig kleuter van weleer nog 

koestert. Er werd gekleid met ‘witte pijpaarde’ en er wer-

den matjes gevlochten van kleurig sitspapier en de kleu-

ters leerden muizentrapjes maken en mandjes vlechten 

van stroken gekleurd papier. Bij mooi weer gingen de kleu-

ters naar de Leidse Hout, waar ze konden rennen op de 

speelweide en waar je ook kringspelletjes kon doen.

Kleuteronderwi jswet

Op 1 januari 1956 trad de Kleuteronderwijswet in werking. 

Hierin waren o.a. subsidies door gemeente en rijk geregeld. 

Dit betekende dat het bestuur van de Oegstgeester Kleuter-

school aan de Warmonderweg zich in het vervolg tot de 

gemeente Leiden zou moeten wenden om in aanmerking 

te komen voor de wettelijke vergoedingen. Er komt dan 

ook een voorstel om de Oegstgeester Kleuterschool over te 

laten nemen door de gemeente Oegstgeest als Openbare 

Kleuterschool.

Op 27 december 1955 schrijft het schoolbestuur een brief 

aan B&W van Oegstgeest waarin zij meldt dat ze graag als 

Openbare Kleuterschool overgenomen wil worden, dat de 

leidster bereid is in dienst van de gemeente te komen en 

dat de leden van het schoolbestuur in de oudercommissie 

plaats zullen nemen. De brief gaat vergezeld van 31 hand-

tekeningen van ouders van kleuters, waaronder maar 8 uit 

Leiden (Vogelbuurt en Raadsherenbuurt). Op 18 januari 

1956 gaat de raad akkoord, hoewel sommige raadsleden er 

de voorkeur aan geven de school nu meteen in een Oegst-

geester pand te vestigen. Wethouder Simon Thomas ziet 

echter als enige juiste oplossing dat er zo snel mogelijk een 

eigen schoolgebouw gebouwd wordt. Dat was makkelijker 

gezegd dan gedaan aangezien er in die jaren een bouwstop 

was en de bouw van woonhuizen voorrang had.

Noodoplossing:  twee  locat ies

Daarop volgen enige jaren van tijdelijke noodoplossingen 

om het toenemend aantal kleuters toch onder te brengen. 

Zo besluit de gemeente om in het cursusjaar 1957/1958 een 

2e klas kleuters tijdelijk te huisvesten in een lokaal van het 

noodgebouw van de 2e Openbare Lagere School aan de 

Rhijngeesterstraatweg 93 (waar thans de Dr. K. Schilder-

school is gevestigd) maar ook de locatie aan de Warmon-

derweg nog een jaar aan te houden. De inspectie voor het 

Kleuteronderwijs wijst beide locaties op tal van gronden af, 

maar verleent tenslotte toch dispensatie. Aan de Rhijngees-

terstraatweg 157 stond nog een oude loods die wellicht tot 

tijdelijke kleuterschool verbouwd kon worden en het vol-

gend schooljaar dienst kon doen. De kosten voor zo’n tijde-

lijke investering waren echter te hoog. 

In de raadsvergadering van december 1957 was al besloten 

tot nieuwbouw van twee lokalen voor het openbaar kleu-

teronderwijs, maar in 1958 was nog steeds geen urgentie-

verklaring van het Ministerie van Onderwijs ontvangen.

In augustus 1958 maakt de heer van Driesten ernstig 

bezwaar wanneer hij hoort dat het de bedoeling is dat de 

kleuterklas voorlopig ook mee zal verhuizen naar zijn 

nieuwe school aan de Lange Voort, de latere Floraschool. 

“Het lawaai van de kleuters verstoort n.l. het onderwijs in 

een aangrenzende klas”, was zijn argument. Maar ondanks 

verzet van vele kanten worden de kleuters ook in het 

nieuwe schooljaar daar weer tijdelijk ondergebracht, want 

pas in de zomer van 1960 zal met de bouw van een twee-

klassige kleuterschool begonnen worden. De architect van 

het kubistische gebouw, zoals de Oegstgeester Courant van 

1 september 1961 meldt is D.L. Landman en de uitvoering 

berust bij het bouwbedrijf A.C. v.d. Oever uit Leiden.

E igen  n ieuw gebouw

In september 1961 wordt de nieuwe kleuterschool aan de 

Wijttenbachweg door Burgemeester Du  Boeuff geopend 

(afb. 4). Het gebouw is al meteen te klein want er blijken 

nog 46 kleuters op de wachtlijst te staan. B&W vragen de 

inspectrice van het Kleuteronderwijs naar haar mening 

over eventuele handhaving van de locatie Warmonderweg 

41. Maar ditmaal houdt de inspectie voet bij stuk en ver-

leent geen dispensatie meer want de locatie voldoet in 

geen enkel opzicht aan de wettelijke eisen en zo verdwijnt 

de kleuterschool aan de Warmonderweg definitief.

Helaas heeft Wethouder Simon Thomas, die zich zo ingezet 

had voor deze kleuterschool, de feestelijke opening niet 

meer mogen mee maken. Hij was kort tevoren overleden. 

De hoofdleidster is Tine Rekers, bijgestaan door Wil Era-

A f b .  3   De zandbak, de rekstokken en het konijnenhok, voorjaar 

1948



A f b .  5   De kleuterschool en zijn omgeving in de beginjaren zestig 

school.

dus. De heer van Driesten zei in zijn toespraak dat hij blij 

was dat er nu eindelijk een einde aan de ‘inwoning’ was 

gekomen en Tine Rekers uitte tenslotte de wens dat er 

spoedig met de bouw van een 3e lokaal kon worden begon-

nen. In 1963 kwam er een derde lokaal, maar voorlopig 

weer inwonend, ditmaal bij de derde OLS aan de Lange 

Voort (Oudenhofschool). En wat de naam van de school 

betreft, die kwam er ook niet een, twee, drie. In november 

1963 stelde Tine de Goede-Rekers voor om de school Bruin-

tje Beer te noemen. Maar B & W vonden deze naam niet 

geschikt en stelden de naam ‘De Woelwaters’ voor. 

De leidsters vonden dit weer niets en pas op 21 februari 

1966 delen B & W mee dat de raad akkoord is gegaan met 

de naam ‘De Sprinkhaan’(afb. 5).

In 1965 werd de school uitgebreid met een eigen 3e lokaal 

en in 1974 werd de entree verplaatst van de Wijttenbach-

weg naar de Lijtweg omdat dit stuk Wijttenbachweg werd 

afgesloten ten behoeve van de R.K. IVO Scholengemeen-

schap Duinzigt (afb. 6).

In 1981 vierde De Sprinkhaan haar 25 jarig jubileum waar-

bij kennelijk voorbij is gegaan aan het feit dat de voorloper 

van de school twintig jaar gevestigd is geweest aan de 

Warmonderweg. Kort hierna begon men na te denken over 

de toekomst van de Sprinkhaan als gevolg van de Onder-

wijswet op de Basisvorming. Uiteindelijk werd besloten dat 

Sprinkhaan en de OLS de Springplank samen zouden gaan. 

De Springplank was toen nog gevestigd aan de Frans 

Halslaan en er werden  twee lokalen bijgebouwd voor de 

kleuters. Een samengaan met de toenmalige Floraschool 

had wellicht meer voor de hand gelegen, maar deze school 

was inmiddels overgegaan op Montessori onderwijs. 

De Chr. Gevers-Deutz kleuterschool werd een Openbare 

kleuterschool en ging samen met de Terweeschool. 

Maar omdat de accommodatie voor de kleuters nog niet 

gereed was in de Terweeschool, werden de kleuters van de 

Gevers-Deutz tijdelijk in het gebouw van de Sprinkhaan 

ondergebracht.

In maart 1989 komt de nieuwe bestemming voor het 

gebouw als agendapunt in de college vergadering aan de 

orde. In de loop van dat jaar passeren een aantal scenario’s 

de revue, maar tenslotte wordt besloten tot verkoop aan de 

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, die het schoolgebouw 

tot Kerk verbouwt.

Bronnen

■ De Handleiding voor Oegstgeest 3e uitgave, 1942-1944. Advertentie-

Reclame-Bureau “Rijnland” 

■ Gemeente archief – raadsverslagen en correspondentie

■ Gesprek met Mevrouw G.M.M. de Goede-Rekers, hoofdleidster (november 

2007)

■ Gesprek met Ineke Pellinkhof-van Ooststroom, voormalig kleuter en later 

stagiaire op de Oegstgeester Kleuterschool aan de Warmonderweg 

(november 2007)

■ Oegstgeester Courant, 8 september 1961 en 20 mei 1981

A f b .  4   Op de speelplaats van de 

nieuwe school. Links huize Toorn-

veld aan de Wijttenbachweg en in 

het midden de Floraschool aan de 

Lange Voort. 

A f b .  6   De zandbak aan de Wijttenbachweg 

(oorspronkelijk de voorzijde van de school).
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Uit het dagboek van mijn vader:

Klein Curium

A f b . 1  Klein Curium in de zomerse zon.

A f b . 2  De zes kinderen Van Woerden op vijf paaltjes voor hun 

huis ‘Klein Curium’ halverwege de jaren vijftig vorige eeuw.

A f b . 3  De zuidgevel met oud metselwerk.
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Deel  I I :  De  kroniek  van  Kle in  Duinz igt

(±  1940-heden)  door  In igo  van  Woerden

Zoals reeds eerder werd vermeld in deel I (tijdschrift sept. 

2007 ) werd het huis Klein Curium aan de straatkant 

bewoond door de oudere mevrouw Mensing en het ooste-

lijk deel van het pand werd bewoond door de familie 

Sondaal. Toen mevrouw Mensing overleed kwam er een 

groot gedeelte van het voorhuis leeg te staan.

Via via hoorde mijn vader dat in Oegstgeest deze woon-

ruimte beschikbaar was en zodoende verhuisde hij met 

zijn huishoudster Maartje in april 1941 van Leiden naar 

Klein . Duinzigt. Daar woonde hij een jaar lang alleen met 

zijn huishoudster en de familie Sondaal totdat in 1942 

mijn moeder in beeld kwam: mijn vader was 42 en voor 

het eerst verliefd! Mijn moeder –Annie Walenkamp– was 

de oudste dochter uit het huisartsengezin Walenkamp in 

Warmond. Zij regelde als jonge vrouw het gezin van mijn 

grootvader Walenkamp die op jonge leeftijd weduwnaar 

geworden was. Mijn moeder kwam via een vriendin een 

enkele keer op bezoek in Klein Duinzigt en de vonk sloeg 

blijkbaar snel over: in 1942 trouwden mijn ouders in 

Warmond en sindsdien woonde er dus een “jong”gezin in 

Klein Duinzigt/Curium.

Omdat mijn vader het pand graag een naam wilde geven 

raadde een vriend van hem aan het de naam,”Klein 

Curium”,te geven: een verwijzing naar Curium, een plaats 

op Cyprus en naar  Van Wijkerslooth die de titel “bisschop 

van Curium “ droeg. Het pand, gelegen tegenover de r.-k. 

Willibrordkerk droeg reeds de naam Curium en daarom 

werd de naam “Klein Curium” bedacht.

Het gezin groeide voorspoedig: tussen 1943 en 1951 wer-

den  6 kinderen geboren waarvan ikzelf de jongste ben 

(afb. 2). Mevrouw Sondaal besloot in 1950 Klein Curium te 

verlaten en   een kamer in huize Duinzicht te betrekken.

Zo kon het hele huis bewoond worden door mijn ouders, 

de zes kinderen en de hele trouwe hulp in de huishouding, 

Annie Vergeer. 

Uiteraard was Klein Curium niet van de modernste snufjes 

voorzien en  daarom volgden in de loop der jaren enkele 

ingrijpende aanpassingen. De eerste grote verbouwing 

vond plaats in de loop van de jaren vijftig: veel oud behang 

en rieten plafonds werden vervangen, de ouderwetse vaal-

gele kleur van het houtwerk kreeg een wat meer eigen-

tijdse uitstraling en het sanitair werd gemoderniseerd. 

Maar nog steeds werden drie grote kamers en de keuken 

verwarmd met kolenkachels; een enorme klus om die in de 

winter aan te krijgen en aan te houden. De zeven zolders 

werden niet verwarmd en waren dus ijzig koud in de 

winter !
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Mijn vader H.A.J.M van Woerden (1901- 1985) was leraar; 

eerst aan het College in Katwijk en daarna –meer dan 40 

jaar– aan het Bonaventura Lyceum te Leiden. Zijn studie 

had hij afgerond in de natuur- en scheikunde, maar zijn 

grote passie was geschiedenis. Hij legde contacten met 

de plaatselijke historici Van Varik en Van Krieken en 

later sloot ook Bert Driessen zich aan bij dit gezelschap.

Veel leerlingen heeft hij les gegeven en ook aan huis 

had hij in de middag en ’s-avonds een huiswerkgroep 

van Bonaventura- leerlingen.Ook zijn eigen kinderen 

werden streng in de gaten gehouden of al het huiswerk 

goed gemaakt werd en zonodig werd er nog wat bijge-

spijkerd in de vrije uurtjes.

Een van zijn leerlingen was kardinaal Willebrands. De 

kardinaal was in de jaren vijftig aangesteld als professor 

aan het Groot Seminarie te Warmond en moest natuur- 

en scheikunde doceren aan de studenten aldaar. Aange-

zien Mgr. Willebrands niet goed was geschoold in deze 

materie, kreeg hij van mijn vader bijles en zodoende  

kon hij de net verworven kennis aan zijn studenten 

doorgeven.

Buren in oorlogstijd
Jarenlang waren onze enige buren de Zusters Franciscanessen en de fami-

lie Heemskerk in de boerderij de Voscuyl aan de overkant van de Rhijn-

geesterstraatweg (afb. 4). Onze ouders hebben altijd verteld dat met name 

deze buren van onschatbare betekenis waren gedurende de oorlogsjaren: 

de familie Heemskerk en de zusters, maar ook talrijke andere inwoners 

van Oegstgeest hielpen ons door de donkere oorlogsjaren.

In verband met de dreigende oorlog werd in 1939 een algemene mobilisa-

tie afgekondigd voor de Nederlandse Strijdkrachten. Lokalen van Duin-

zicht werden gevorderd om de manschappen onderdak te kunnen ver-

schaffen. Zo konden de schoollokalen, de refter, de slaapzalen van de 

kinderen en enige zolders in augustus van dat jaar niet meer gebruikt 

worden. Deze situatie duurde niet al te lang: in september van 1939 werden alle locaties weer ontruimd  met uitzon-

dering van de leslokalen. Ook moest Klein Curium grotendeels worden ontruimd en overal in Oegstgeest hadden mijn 

ouders hun huisraad ondergebracht. Gelukkig is Klein  Curium nooit gevorderd geweest door de bezetter. Mede door 

de grote vastberadenheid in die tijd van soeur Superieure Felicienne is ook het klooster nooit door de Duitse troepen 

gevorderd geweest, hoewel het soms maar weinig scheelde. Zo kwam eens de Luftwaffe het klooster vorderen: 

“Ga je gang” was het antwoord van zuster Felicienne, “de Kriegsmarine is ook al geweest en die heeft het afgekeurd”. 

Waarop de Luftwaffe officier salueerde en verdween, dat was hem te min! Toen de Kriegsmarine kwam om te vorderen 

werd het verhaal eenvoudigweg omgedraaid!

A f b . 4  Boerderij De Voscuyl in de lente met 

bloembollenvelden.

De tweede grote verbouwing was gedurende de jaren zes-

tig: veel hout werd vervangen door gips, het dak werd 

grotendeels vernieuwd: nieuw lattenwerk en nieuwe 

dakpannen.Tijdens deze verbouwingen werd ook de witte 

stuclaag, die de zuidkant van Klein Curium bedekte, ver-

wijderd en onder deze kalklaag kwam veel mooi metsel-

werk tevoorschijn. (afb. 3). Tenslotte werd in de jaren 

zeventig het wooncomfort aanzienlijk verbeterd  toen het 

hele pand werd voorzien van centrale verwarming en dub-

bele beglazing. De trouwe kolenkachels hadden hun plicht 

vervuld en bleven als sierornament in de verschillende 

vertrekken staan. Een enkele keer wordt er nog met hout 

gestookt: louter en alleen voor de gezelligheid !

De jaren verstreken en op Klein Curium werd het wat rusti-

ger. De kinderen  gingen studeren, op kamers wonen en 

verhuisden later naar verschillende plaatsen in het land. 

Mijn vader en moeder werden ouder en met behulp van 

vele instanties wisten zij toch nog van een redelijke oude 

dag te genieten. Uiteindelijk stierf mijn moeder in 1984 op 

76-jarige leeftijd in een ziekenhuis te Leiden en een jaar 

later mijn vader op 84-jarige leeftijd in het verpleeghuis 

‘van Wijkerslooth’. Met hun overlijden werd een tijdperk 

en ook het dagboek afgesloten, maar begon eigenlijk ook 

weer een nieuwe periode in de geschiedenis van Klein 

Curium.

EP ILOOG

Ook voor de bestaansgeschiedenis van het klooster breekt 

een nieuwe periode aan: het aantal zusters wordt aanzien-

lijk minder, de bejaarden verhuizen naar andere in de 

buurt liggende bejaardentehuizen en Duinzicht verliest 

zijn functie van klooster. De zusters vertrekken op 31 

december 1988. Duinzicht wordt het kantoor van CMC/

Cebemo, een grote ontwikkelingsorganisatie.

De zusters stootten in de loop van de tachtiger jaren meer-

dere kloosters, scholen en bezittingen af en zodoende werd 

ook Klein Curium te koop aangeboden. Omdat het pand 

voor mij alleen natuurlijk veel te groot zou zijn en om 

redenen van financiële aard werd een huisvriend –Lucien 

Dusée– gevraagd om samen met ondergetekende eigenaar 

van Klein Curium te worden.

Op 19 december 1987 werd de akte bij de notaris gepas-

seerd en vervolgens moest er flink worden nagedacht hoe 
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A f b . 5  De ingang van Klein Curium, Rhijngeesterstraatweg 38a.

Klein Curium bewoond zou gaan worden.Omdat er nog 

nooit een goede bouwtekening van het  huis was gemaakt, 

werd allereerst het hele pand door een architect in kaart 

gebracht. Daarna werd door de architect een voorstel 

gedaan om Klein Curium te splitsen in twee woningen: de 

familie Dusée betrok met hun drie kinderen 2/3 deel en 

ikzelf ging wonen in 1/3 deel van het pand.

Omdat het een Rijksmonument betreft werden allereerst 

alle plannen ter goedkeuring voorgelegd aan Monumen-

tenzorg te Zeist en na goedkeuring van ‘Zeist’ en van de 

gemeente Oegstgeest startte de firma du Prie uit Leiden 

met de verbouwing. 

Een groot pand splitsen in twee woningen is geen gemak-

kelijke klus:gas, water en elektra, ingangen, nieuwe 

kamers en badkamers, nieuwe cv installaties, kortom 4 

lange maanden waren er voor nodig om van Klein Curium 

twee woningen te maken. Intussen draaide  de twee huis-

houdens gewoon door. Het was even aanpassen en op een 

gegeven moment moesten de kinderen zelfs via een ladder 

buitenom naar hun slaapkamer klimmen, werd de stroom-

voorziening van het achterhuis met 1 draadje geregeld en 

mochten we –als de nood echt hoog was– van de toiletten 

van het klooster gebruik maken. Maar dit alles was geluk-

kig van tijdelijke aard

Vanaf 1988 bestaat Klein Curium uit twee woningen en 

groeien de kinderen  Dusée op in een natuurlijke omge-

ving vol groen en met veel dieren. Maar van een echte lan-

delijke rust rond  het klooster is geen sprake meer. In de  

jaren negentig werd Duinzicht verkocht aan van Hoogevest 

Beheer te Amersfoort. Het klooster werd prachtig ver-

bouwd, er werden vele kantoren in gevestigd en waar veel 

kantoren zijn, zijn ook veel auto’s. Na veel inspanningen 

hebben de bewoners van Klein Curium bereikt dat niet 

overal parkeerplaatsen werden aangelegd en dat de prach-

tige kloostertuin met de naam Lusthof bij het klooster 

intact werd gelaten.

Tjidde van Woerden –inmiddels 7 jaar– fietst en speelt op 

plaatsen waar ik als kind ook vaak heb gespeeld (afb. 5). 

Ik mag hopen dat hij later de geschiedenis van Klein 

Curium zal lezen en deze verhalen weer kan doorgeven 

aan volgende generaties.

Bronnen

■ Uit het dagboek van mijn vader

■ Canon van Oegstgeest. Uitgave: Vereniging Oud Oegstgeest. 2007

Aanvull ing

door  Chr is  Wolff

In deel 1 over de geschiedenis van Duinzigt (in het 

vorige nummer van het tijdschrift) wordt beschreven 

hoe Mgr Van Wijkerslooth eigenaar geworden is. 

Aan die beschrijving valt een interessante aanvulling 

te maken.

Mijn voorvader Casparus Henricus Wolff heeft Duinzigt 

in 1828 voor 10.000 gulden gekocht van de erfgenamen 

van Cypriana Anna Magaretha van Royen, weduwe van 

de Heer Mr Pieter van Lelyveld Pietersz. 

In augustus 1829 verhuist het gezin Wolff vanuit Lisse 

naar Duinzigt.

In 1834 verkoopt hij Duinzigt aan de bisschop en 

verhuist zelf naar de Grunerie.



22

door  D .  Swaan

Jaarlijks worden in mei in Oegstgeest en omgeving de 

‘Nationale Sint Jorismarsen’ (afb. 1) gelopen. Dit wandel-

evenement - dit jaar al voor de 62e keer - wordt georgani-

seerd door Scouting Oegstgeest. Een mooi uitgangspunt 

om even stil te staan en achterom te kijken.

Allereerst terug naar 1946, het jaar waarin de marsen voor 

de eerste keer werden gehouden. Wie kwam er destijds op 

het idee om hiermee te beginnen? Was er misschien een 

bepaalde aanleiding voor? Ja, die was er! De viering van het 

25-jarig bestaan van ‘Jong Oegstgeest’. Destijds alom 

bekend in onze gemeente, heden ten dage voor de meesten 

een vraagteken. En dat zilveren jubileum zou gevierd wor-

den. Het werd een hele feestweek die besloten werd met 

wandelmarsen.

Voor de eigenlijke ontstaansgeschiedenis van de Nationale 

Sint Jorismarsen moeten we terug naar de oprichting van 

een plaatselijke christelijke vereniging voor jongens. 

In overleg met ds. Ruisch, destijds Hervormd predikant in 

Oegstgeest, werd door enkele cursisten van de Nederland-

sche Zendingsschool (aan de Leidse Straatweg) op 10 

november 1920 een ‘Christelijke Knaapen Vereeniging 

Samuel’ opgericht. Al spoedig ging deze vereniging op in 

de nieuw opgerichte ‘Jongelingsvereniging’, die zich in 

oktober 1923 aansloot bij het Nederlandsch Jongelings 

Verbond (N.J.V.). De bijeenkomsten van de ‘Jongelingsver-

eniging’ stonden in het teken van bijbelstudie, boekbespre-

kingen, voordrachten e.d. Maar ook ontspanning kwam 

aan bod, o.a. met een jaarlijks uitstapje. 

Nationale Sint Jorismarsen, 
ontstaan uit ’Jong Oegstgeest’

“ Jong  Oegstgeest”

Eind 1926 werd de naam van de vereniging veranderd in 

‘Jongensclub Jong Oegstgeest’. Na een periode met nogal 

wat ledenverlies nam toen het ledental weer fors toe, en 

in 1934 -hoofdleider was J.W. Jansen Schoonhoven- ging 

men over tot het dragen van een uniform. Dit uniform 

bestond uit een khaki blouse met een oranje halsdoek en 

een korte ribfluwelen broek. Ook de aard van de bijeen-

komsten veranderde, onder meer met een huisvlijtafdeling 

in 1935. De club ging jaarlijks kamperen en er werd een 

wandelclub opgericht.

Wandelen  in  un i form

Een van de eerste wandelingen waaraan werd deelgeno-

men, was een wandelmars in Den Haag op Goede Vrijdag 

17 april 1936. In de loop van de daaropvolgende jaren werd 

A f b .  1   De Sint Jorismars in 2007. Een scoutinggroep verlaat het 

terrein van Oud Poelgeest

A f b .  2   Iedere deelnemer(ster) krijgt een herinneringsmedaille. 

Links de medaille uit 2007 en rechts een medaille uit een van de 

beginjaren.
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heel wat afgewandeld. Elk voorjaar werd deelgenomen aan 

de Bloembollenmars en de Julianamars, en in het najaar 

aan de marsen van P.P.A. (Per pedes Apostolorum) en de 

L.W.S.V. (Leidsche Wandel Sport Vereeniging). In oktober 

1940 en de twee daaropvolgende zaterdagen organiseerde 

P.P.A, een drietal marsen van 15 km waarvan de start en 

finish was bij café Zomerlust (van Knijnenburg) aan de 

Rhijngeesterstraatweg. De laatste mars waaraan werd 

deelgenomen -het was inmiddels al bijna een jaar oorlog- 

was de Bloembollenmars op 19 april 1941.

Doordat eind maart van dat jaar de padvinderij door de 

Duitse bezetting was verboden, zette ‘Jong Oegstgeest’ het 

jeugdwerk weer in burger voort. Immers, ‘Jong Oegstgeest’ 

was een kerkelijke organisatie, en dus niet verboden. 

Ondanks de steeds moeilijker wordende tijden bleef men 

actief en optimistisch. Halverwege 1944 telde de club 54 

leden, en werd er uitgekeken naar de bevrijding en het 

25-jarig bestaan op 10 november 1945. Er werd een zilveren 

jubileum fonds gesticht, en zo konden de leden alvast gaan 

sparen.

De  bevr i jd ing

Op 5 mei 1945 was het dan eindelijk zover. ‘Jong Oegst-

geest’ kwam weer fier naar buiten, en trad toe tot de 

‘Hulpdienst Oegstgeest’. Veel nieuwe leden meldden zich. 

Tot ieders verbazing was daar een groot aantal meisjes bij. 

De jongensclub was inmiddels zo groot geworden dat deze 

werd gesplitst in twee afdelingen. Gelukkig was er een 

aantal oud-leiders beschikbaar. Door die samenwerking in 

de “Hulpdienst Oegstgeest” met o.a. de ‘Satrya’s’ en de 

Derja-groep”’ kwam de wens naar voren om aansluiting te 

zoeken met de padvinderij. Gevolg: op 4 juni 1945 werden 

de ‘Nijora-groep’ onder leiding van hopman D. Swaan en 

de ‘Navajo-groep’ onder leiding van hopman C.Th. van der 

Horst ingeschreven bij de N.P.V. Doordat zich inmiddels al 

zo’n 40 meisjes hadden gemeld, waarvoor enkele leidsters 

konden worden aangetrokken, werd de naam van de club 

veranderd in ‘Christelijke Jeugdvereniging Jong Oegst-

geest’. De meisjesgroep werd onder de naam ‘Baden Powell-

groep’ ingeschreven bij het N.P.G.

Z i lveren  jub i leum

Zeer belangrijk werd het naderende jubileum. Het moest 

met ruim 150 leden een groot feest worden. Een uit 8 per-

sonen bestaande feestcommissie beraamde de plannen. 

Maar minister Lieftinck van Financiën gooide roet in het 

eten. Door de naoorlogse geldzuivering werd het feest uit-

gesteld tot de week na Pasen 1946. Op 2e Paasdag werd 

begonnen met een reünie in gebouw Irene, gevolgd door 

een herdenkingsdienst in het Groene Kerkje, geleid door 

ds. A.P. van der Haas. Op woensdag was er een feestavond 

voor de leden, en de dag daarop een grote padvindersrevue 

voor ouders en belangstellenden, beide gehouden in 

gebouw Irene. De week werd besloten met de Nationale 

Padvindersmarsen over afstanden van 71/
2
, 15 en 20 km, 

ook vanuit gebouw Irene. De inschrijving verliep boven 

verwachting, en zo gingen er die zaterdag ruim 750 deel-

nemers van start. Een prachtig succes als afsluiting van een 

zeer geslaagd zilveren jubileum van “Jong Oegstgeest”. 

Nat ionale  S int  Jor ismarsen

Doordat in het inschrijvingsformulier had gestaan dat 

deze marsen voortaan elk jaar zouden worden gehouden 

en het bovendien zo’n succes was geworden, werd in de 

vergadering van de “Plaatselijke Commissie” van N.P.V. en 

N.P.G. besloten om alle groepen in Oegstgeest bij de organi-

satie te betrekken. Het vinden van een nieuwe naam was 

geen probleem. De marsen waren immers gehouden 

omstreeks Sint Jorisdag (23 april). Voortaan zouden ze 

“Nationale Sint Jorismarsen” heten. Zo kregen hopman 

Van der Horst (die voor de inschrijving, de medailles en 

groepsprijzen, de jury en al het werk binnen op de mars-

dag zelf zorgde) en hopman Swaan (die voor de routes, de 

orde- en controledienst tekende) er met hun staf voor de 

marsen van 1947 flinke hulp bij (afb. 2).

Of het hieraan gelegen heeft is niet bekend, maar een suc-

ces werd het wel. Ruim 1400 deelnemers gingen dat jaar 

van start, waarbij zelfs een groep van 25 Engelse padvin-

ders uit Den Haag. Wnd. districtscommissaris A. Beekes 

hield de openingstoespraak, en gaf daarna het startsein. 

Dankzij de medewerking van de plaatselijke politie had de 

afmars een vlot en regelmatig verloop. In Voorschoten en 

Leiden zorgde op drukke punten de politie ervoor dat er 

veilig kon worden overgestoken. 

De samenwerking in de padvinderij werd steeds beter, 

en zo gingen in 1948 de gidsen  en de verkenners van de 

Katholieke Verkennerij ook deelnemen aan de marsen en 

de organisatie daarvan.

Met het groeien van het aantal deelnemers werd het 

gebouw Irene te klein. De oplossing lag echter vlakbij: 

vanaf 1949 was het hotel restaurant ‘Het Witte Huis’ voort-

aan het startpunt. Dat jaar gaf burgemeester Baumann van 

Oegstgeest, de eerste officiële gast, daar het startsein. 

In 1954 en vele jaren daarna was burgemeester Du Boeuff 

of één van de wethouders bij de marsen present. Burge-

meester Van Eysinga vervolgde die ‘estafette’ vanaf 1968. 

In 1980 nam de vierde ‘generatie’eerste burgers de fakkel 

over en opende burgemeester Scheenstra de 34e mars. 

En ook onze huidige burgemeester Timmers-van Klink is 

al menigmaal bij de opening aanwezig geweest.

A f b .  3   Op 18 mei 1963 komt ridder Sint Joris te paard met 

schildknaap de deelnemers begroeten.



Wisseling van marsleiders, en een andere startplaats

Bij de 15e mars in 1961 kwam er enige verandering in de 

marsleiding. Hopman Van der Horst, die in 1954 het dank-

baarheidsinsigne van de Nationale Padvindersraad had 

ontvangen, vertrok, en werd opgevolgd door hopman 

L. Selier, oud-verkennersleider van de Shawano-groep in 

Oegstgeest. Onder zijn leiding veranderde er nog heel wat 

anders. Verkeersdrukte op de wegen en het steeds groeiend 

deelnemersaantal - 4500 in 1962 - deden de marsorganisa-

tie op zoek gaan naar een nieuwe startplaats. Die werd 

gevonden bij het kasteel Oud-Poelgeest. Een prachtige en 

rustige plek voor de ontvangst van de vele deelnemers. 

Te beginnen in 1963 stonden de wandelaars niet meer op 

de openbare weg (afb. 3). In 1964 werd als officiële gast de 

Commissaris der Koningin, Mr. J. Klaassesz, ontvangen.

Vanaf de 20e mars in 1966 trad oud-hopman W. Tierolf als 

marsleider op. 

Oranje  b i j  het  z i lveren  jub i leum

De 25e mars van 1971 werd een groot feest, want Prinses 

Margriet en Mr. Pieter van Vollenhoven woonden dit jubi-

leum bij. Speciaal voor hen werd er een defilé gearrangeerd 

met alle deelnemers. En dat waren er maar liefst 6708. 

Veel persfotografen zorgden ervoor dat dit gebeuren met 

foto’s de nationale pers haalde.

Na deze drukst bezochte mars braken er wat rustiger 

tijden aan. Toch bleven de Sint Jorismarsen erg populair. 

Zo werden in Nederland wonende leden van buitenlandse 

scout-organisaties vaste klanten: Franse padvindsters, 

Engelse welpen en verkenners, Amerikaanse boy- en girl-

scouts. In 1979 en 1980 kwamen zelfs zeeverkenners uit 

het Engelse Dovercourt over om de marsen mee te lopen.

In 1973, het jaar waarin Scouting Nederland ontstond, 

veranderde aan de lengte van de marsen ook iets. Voor veel 

groepen met jonge leden was de overstap van 71/
2
 naar 15 

km wat te groot. Daarom werd met ingang van dat jaar een 

route van 10 km ingevoerd, en verviel de 20 km afstand.

Bij de 40e Sint Jorismarsen (afb. 4) in 1986 was er weer een 

belangrijke gast aanwezig, nl. Z.K.H. Prins Claus, bescherm-

heer van Scouting Nederland. Graag wilde hij de sfeer 

meemaken, en zo wandelde hij via de Warmonderweg en 

de De Kempenaerstraat, gevolgd door ruim 4000 scouts uit 

geheel het land, mee tot aan het Wilhelminapark waar bij 

het gemeentehuis een auto klaar stond om hem weer terug 

te rijden naar het kasteel Oud-Poelgeest.

Een goed idee was het om tijdens deze 40e mars een reünie 

te houden. Velen waren gekomen om de sfeer nog eens te 

proeven, zoals de oud-marsleider W. Tierolf en de heren 

Swaan, Selier, De Jong, Hortensius en vele anderen.

In 1996 trad een nieuw organisatieteam aan o.l.v. alge-

meen marsleider Wilbert Streng. Het werd weer een groot 

feest, want de marsen werden voor de 50e maal gelopen, en 

er waren maar liefst 4421 deelnemers. Ruim drie kwartier 

duurde de afmars van al die honderden groepen, bijge-

staan door bands uit Spijkenisse, Rotterdam, Enschede, 

Den Helder en Den Haag. Allereerst werd bij de start het 

woord gevoerd door de directeur van Scouting Nederland, 

P.E. van der Vliet, waarna burgemeester Scheenstra het 

openingswoord sprak en het startsein gaf.

‘Met de muziek mee’ luidde in 2002 het thema van de 56e 

Sint Jorismarsen, een puur scouting-evenement waarvoor 

nog steeds grote belangstelling bestaat (afb. 5). Na het hij-

sen van de vlaggen en het saluut werden de marsen offici-

eel geopende door burgemeester Timmers-van Klink.

In dit jaar 2008 gaan de Sint Jorismarsen voor de 62e keer 

van start, en wel op zaterdag 17 mei aanstaande. We hopen 

weer op een groot aantal deelnemers, en vooral op mooi 

wandelweer.

Bronnen

■ Archieven van ‘Jong Oegstgeest’ en de ‘Nationale Sint Jorismarsen’ in het 

bezit van de auteur.

A f b .  5   Een van de initiatiefnemers, oud-hopman D. Swaan, werd 

gehuldigd en onderscheiden met een erepenning door marsleider 

W. Streng bij de aanvang van de 56ste Sint Joris mars in 2002. 

Van li naar re: burgemeester E.M. Timmers-van Klink, marsleider 

W. Streng, Dick Swaan en Liesbeth Vreeken.

A f b .  4   Een overzicht van het terrein van kasteel Oud Poelgeest en 

omringende straten/lanen tijdens een Sint Jorismars.




