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Dankwoord

Met ingang van dit nummer hebben we, op haar verzoek, afscheid genomen

van Ineke Oele-Knap die sinds het eerste jaargang van dit tijdschrift een

zeer gewaardeerd auteur is geweest. Niet alleen heeft zij ons heel wat afleve-

ringen veel geleerd over de geschiedenis van Oegstgeest door haar bijdrage

aan de rubriek ‘Van woonhuis tot… Oegstgeest in heden en verleden’, maar

door haar zijn wij ook veel te weten gekomen over schilders die in Oegst-

geest gewoond en/of gewerkt hebben. Ineke, heel hartelijk dank voor je,

meer dan 30(!), mooie bijdragen aan het tijdschrift.

Inhoud
Uit het (foto)archief gelicht � 3

Carla de Glopper geeft een inkijkje in de rijke foto historie die Oegstgeest 

heeft. Het is leuk om zelf eens in het digitale archief rond te neuzen en te zoe-

ken naar oude afbeeldingen van uw huis of straat. Er zitten juweeltjes in de col-

lectie en zo’n archief geeft ook een mooi historisch overzicht van de ontwikke-

ling van ons dorp.

Heilige eik verzaagd tot drieluik? � 7

Waar? Of niet waar? Onze redacteur zal steeds trachten zo goed mogelijk 

‘achter de waarheid’ te komen. De mythen van Oegstgeest ontrafeld.

Burgemeester Van Gerrevink � 8

In het vorige tijdschrift verscheen het eerste deel van de ambtstermijn van

burgemeester Van Gerrevink. In dit nummer wordt de aanloop naar, de periode

tijdens, en de na-oorlogse ambtsperiode van Van Gerrevink beschreven.

Verdwenen kleuterschoolgebouwen: De Hazenwei � 12

In de rubriek ‘Verdwenen kleuterschoolgebouwen’ is het na Kasteel Oud Poel-

geest; Huize Duinzicht; de Hooge Morsch; Gevers-Deutz; De Sprinkhaan en De

Bokkesprong nu de beurt aan kleuterschool De Hazenwei. Het artikel zal bij

menigeen herinneringen oproepen.

La France: gegroeid in en uit St. Willibrord � 16

Onder de titel ‘Nieuw leven voor oude gebouwen’ wordt de geschiedenis van het 

huidige partycentrum ‘La France’ beschreven. Van Patronaatsgebouw via zalen-

centrum ’t Camphuys en zalencentrum La Salle heeft het gebouw weer een

nieuw leven gekregen als commercieel zalencentrum, een bestemming passend

in de oorsprong van het gebouw en in de omgeving.

Een kunstzinnige blik op Oegstgeest � 20

Een nieuwe titel voor een niet geheel nieuwe rubriek. In dit nummer wordt het

leven en werk van Eddy Wijnans beschreven door twee nieuwe auteurs. 

In Beeld: opgegraven in Nieuw-Rhijngeest � 24

De pagina waaraan u een bijdrage kunt leveren. Attendeer ons op een 

bijzondere gebeurtenis in Oegstgeest, die slechts aan één voorwaarde hoeft te

voldoen; zij moet een link hebben met de rijke historie van ons dorp. 
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In het archief van de gemeente Oegstgeest bevindt zich al

jaren een interessante collectie foto’s en prentbriefkaarten.

Menig tijdschrift van de VOO werd de afgelopen jaren van

afbeeldingen uit deze rijke verzameling voorzien. Toen

drie jaar geleden de Oegstgeester fotograaf Loek de Groot

besloot om zijn foto’s ook op termijn aan het gemeente-

archief te schenken, maakten zoon René en de gemeente

de afspraak om gezamenlijk dit fraais voor een breed

publiek toegankelijk te gaan maken. Als derde partner bij

dit project trad de Vereniging Oud Oegstgeest toe, die zelf

ook in het bezit was van een mooie collectie foto’s en

prentbriefkaarten én een beroep kon doen op de medewer-

king van haar leden als enthousiaste vrijwilligers. En zo

ontstond er een uniek samenwerkingsverband. Dankzij de

inspanningen van alle drie de partijen zullen op termijn

alle afbeeldingen uit de drie collecties in één klap op het

internet te doorzoeken zijn.

Natuurlijk kan zo’n mega-project niet van de ene op de

andere dag gerealiseerd worden, maar 15 juni jl. was het

zover dat de eerste 1000 foto’s van het Digitaal Fotoarchief

tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het

gemeentehuis gepresenteerd konden worden.

Het Digitaal Fotoarchief zal, wanneer het gereed is, naar

verwachting zo’n 9.000 afbeeldingen bevatten. De Collectie

Loek de Groot is nu vrijwel af; de collecties van de VOO en
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van de gemeente worden momenteel gedigitaliseerd en

beschreven. De foto’s die al op de website staan, worden

voortdurend ververst en aangevuld. Het beeldmateriaal

stamt uit de periode van ca. 1890-heden. Ook zijn er enkele

foto’s van oudere prenten.

Hierna treft u een kleine selectie aan van foto’s uit het

Digitaal Fotoarchief. Het gaat om zes foto’s van de Leidse

Buurt ter hoogte van de hoek Geversstraat/Deutzstraat.

Omdat u op de website de zoekresultaten chronologisch

(naar keuze oplopend of aflopend) gepresenteerd krijgt,

overziet u in een ogenblik de historische ontwikkeling van

dit bekende punt. We laten u hier en op de volgende pagi-

na’s de ontwikkeling van 1890 tot 1955 zien, waarbij met

name in de eerste jaren de verschillen heel markant zijn.

Uit het (foto)archief gelicht
Door  Carla  de  Glopper -Zu i jder l and

Ook u kunt meewerken om het Digitaal Fotoarchief tot
een succes te maken. Wilt u helpen foto’s te beschrijven? 
Neem dan contact op met de archivaris van de gemeente
Oegstgeest, Carla de Glopper.

Bezit u zelf nog interessante foto’s of prentbriefkaarten
van Oegstgeest? Stel ze beschikbaar! Na digitalisering
krijgt u ze vanzelfsprekend weer retour. 

De Geversstraat ter hoogte van de Leidse Buurt met tramrails en Zandsloot, links de huidige Deutzstraat; opvallend en daterend is het ont-

breken van de toren van de r.-k. Willibrordkerk; rechts het overdekte terras van het café Welgelegen van de familie De Rooij, waarachter

later de wagenmakerij van Rubenkamp zou verrijzen.

ca. 1890
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Foto van de Geversstraat vanaf de zelfde plaats genomen als op de voorgaande pagina. Nu met het in 1892 nieuw gebouwd hoekpand van

slager Dolle; rechts het overdekte terras van café Welgelegen van familie De Rooij en daarchter het hoge pand wagenmakerij Rubenkamp

dat op voorgaande foto nog ontbrak.

Tien jaar later. De Geversstraat met op de achtergrond nu de toren van de r.-k. Willibrordkerk, links vooraan nog een stukje van de in 1911

te dempen Zandsloot, rechts de veranda van het café van De Rooij, met daarachter weer wagenmakerij van Rubenkamp.

ca. 1900

ca. 1910
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De Geversstraat, nu met tramrails én bovenleiding (de stoomtram is in 1911 vervangen door de elektrische tram). Links zicht op de bebou-

wing aan de noordzijde van de Deutzstraat, waar de markante Jesse-huizen nog niet zijn gebouwd, rechts café Welgelegen dat inmiddels

hernoemd is tot café Centraal en daarnaast nog steeds wagenmakerij van Rubenkamp. De Zandsloot is inmiddels gedempt.

Foto vanaf het zelfde punt genomen, nu met links zicht op de bebouwing aan de noordzijde van de Deutzstraat, waarvan de drie winkel-

woonhuizen (Deutzstraat nrs. 4, 6 en 8) in 1915 door architect H.J. Jesse werden ontworpen.

ca. 1912

ca. 1918



Nieuwsgierig geworden? Het Digitaal Fotoarchief vindt u via

www.oudoegstgeest.nl en www.oegstgeest.nl.
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Van sommige foto’s weet niemand waar die genomen zijn. 

Kunt u ons helpen deze twee zoekplaatjes op te lossen?

Foto van een prentbriefkaart van de Geversstraat, met zicht op de noordzijde van de Deutzstraat, waar Koelman, kapper Van der Linden,

en kruidenier van Beek gevestigd zijn; rechts een klein stukje van de voorgevel van café Centraal, daarnaast (met de twee kinderen ervoor)

het pand van de firma Nouwens, die elektrische artikelen verkocht.

Weet u waar dit is? Stuur dan een bericht aan de 

redactie: Julianalaan 5, 2341 EN Oegstgeest of mail naar:

ankecasteel@oegstgeest.demon.nl

ca. 1955



?
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Door  Freek  Lugt

D e geschiedenis van Oegstgeest kent vele mythen

die soms een lang en soms een kort bestaan heb-

ben gehad, en gemeen hebben dat ze niet waar

zijn. Of niet helemaal waar zijn. Of dat er wel iets in zit,

maar dat de feiten toch niet helemaal kloppen. Of dat …

Vult u maar in. Wahrheit und Dichtung liggen vaak vlak

naast elkaar. Enkele voorbeelden:

Waar  of  n i e t  waar? ? ?

n de inzittenden van de Engelse Halifax die in 1943 in

Haaswijk neerstortte, zijn bij het Groene Kerkje begra-

ven;

n er woonden hier al christenen vóór Willibrord;

n de romance tussen een Saksische prins en een Engelse

prinses speelde zich af in Oegstgeest;

n de Oudenhof is al in de 9e eeuw gebouwd; 

n het Groene Kerkje is ooit door de Vikingen verwoest, net

als de kerk van Valkenburg ;

n voordat de kerk er stond, stond er een Romeinse sterkte;

n kasteel Abtspoel was de basis van het Leidse ‘kerken-

kruis’;

n de kerk van Valkenburg is een dochterkerk van het

Groene Kerkje;

n de familie Wijttenbach is begraven onder de zuil van

Wijttenbach;

n Margaretha van Mechelen kwam ooit op de thee op kas-

teel Abtspoel;

n de toren van het Groene Kerkje is ingestort doordat de

koster stenen uit het fundament haalde en verkocht;

n op het kerkhof van de kapel van Rijnsburg, toen nog in

Oegstgeest, liggen 16 leden van de Hollandse graven-

familie;

n de Oudenhof is gebouwd door de Kelten die hier boerden

op hun ‘Celtic fields’.

Heeft u ook een vraag over een mythe of verhaal? 
Meld het ons!
Het is de bedoeling dat we in de komende afleveringen van dit
tijdschrift op bovengestelde beweringen ingaan. 
Het ligt voor de hand dat er nog veel meer mythen en verhalen
de ronde doen, die in het lijstje hierboven niet zijn genoemd.
Als u er een weet, meld dat dan aan de redactie. Dan probeert
onze redacteur voor u de waarheid te achterhalen.

Waar? Of niet waar?

De heilige eik zoals deze is afgebeeld op de kaart van Jacob Coensz.

uit 1550. Het noorden is links. Onderaan op de afbeelding loopt de

Wijttenbachweg, de dubbele kring van bomen aan de bovenkant

ligt op de plaats van de Oudenhof en in het midden van de afbeel-

ding zien we het terpje met de heilige eik erop.

Heilige eik verzaagd tot drieluik?

Midden in het winkelcentrum Lange Voort stond ooit een

heilige eik. Dat weten wij van de oudste kaart van dit

gebied, uit 1550, waarop de boom is afgebeeld. Dat is met-

een ook het enige dat er over bekend is. Niemand kent het

verhaal erachter. Er wordt wel gezegd dat het een heilige

plaats van de voorchristelijke Germanen was. Maar deze

boom kan niet uit die tijden stammen, aangezien eiken

niet 850 jaar worden, ook niet als ze heilig zijn.

Wel gaat het verhaal dat de boom uiteindelijk is omgehakt

om te worden verzaagd tot panelen voor het Laatste Oordeel.

Dit drieluik van Lucas van Leiden bevindt zich nu in

Museum de Lakenhal en bestaat inderdaad uit eikenhou-

ten panelen. Het verhaal over het verzagen is herhaald in

de Gids St. Willibrord, H. Willibrordparochie, Oegstgeest

1963. Schrijver ‘H.v.W.’ kwalificeert deze historie als een

‘oncontroleerbaar verhaal’.

Controle is echter eenvoudig. De schilder vervaardigde de

triptiek in 1526 en de boom staat nog op de kaart van 1550. 

Dit verhaal kan dus niet waar zijn!
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De  oorlog  breek t  u i t

T ijdens de raadsvergadering van 3 mei 1940 deden

de mannen aan tafel nog alsof er geen oorlog zou

komen. Wat kon je anders? Diep in hun hart wisten

ze wel beter, de 2000 soldaten in het dorp en de kanonnen

bij Oud-Poelgeest spraken duidelijke taal. Maar ter vergade-

ring werden slechts trivialiteiten behandeld, zoals het ver-

zoek van de nachtwaker om hem geen ontslag te verlenen

als lantaarnopsteker vanwege het bereiken van de 65-jarige

leeftijd (toegestaan) en klachten over ‘uithollingen over-

dwars’ in de Regentesselaan en de Emmalaan (zou naar

worden gekeken). De volgende vergadering werd op 10 mei

geagendeerd.

In de vroege ochtend van die dag begon de oorlog. Van Ger-

revink en zijn vrouw werden om half drie gewekt door

kanongebulder. ‘Het is een oefening’, zei zij nog, maar het

was echt. Net als de andere Oegstgeestenaren zagen zij de

Duitsers per parachute uit de lucht dwarrelen. Om half vier

vond de burgemeester de eerste mitrailleurkogel op straat.

De vergadering van die avond kon niet doorgaan omdat

minder dan de helft van de raadsleden kwam opdagen. 

Die dag en de dagen daarop is er aan de zuidwestkant van

Oegstgeest hard gevochten. Vliegveld Valkenburg was een

Van Gerrevink 
Burgemeester 1930-1942 en 1945 
Deel 2: Oorlog

H.D. Terwee

1853-1895

J.M. de kempenaer

1895-1900

J.G.M. van Griethuysen

1900-1930

A.J. van gerrevink

1930-1942 en 1945

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 vorige nummer van dit blad is het eerste deel van het artikel over burgemeester Van Gerrevink opgenomen, dat gaat over de

periode tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ter aanvulling daarop publiceren wij hiernaast nog een foto van de ontvangst van

de nieuwe burgemeester in 1930. Vergelijking met foto’s uit latere jaren laat zien dat de tijd niet ongemerkt aan hem voorbij is gegaan.

door  Freek  Lugt

‘Staatsiefoto’ van burgemeester Van Gerrevink.



van de doelen van de Duitsers. Er zijn bij het Groene Kerkje

ruim 60 Nederlandse soldaten begraven. Van hen werden

er 23 door de burgemeester zelf gevonden. Zij lagen langs

de Rijn bij het Valkenburgse Veer in de tulpen van wethou-

der Zandbergen, neergemaaid door een Duitse mitrailleur

die in de steenfabriek van Van Sillevoldt was verschanst.

De afschuwelijke beelden raakten onwrikbaar in Van Ger-

revinks geheugen gegrift. Maar eenmaal op het kerkhof

kon de burgemeester zich weer laten gelden: toen het

Haagse Ministerie van Oorlog bezig bleef met het opgraven

en herbegraven en opnieuw opgraven van militairen

omdat er met de identificatie van alles niet deugde,

maakte hij daar met een nota op poten een eind aan. Er

was er op het kerkhof maar één de baas, en dat was hij.

Oorlog

De Duitsers namen het gemeentehuis in beslag om daar

hun Ortskommandatur te vestigen. De gemeente week uit

naar Wilhelminapark 15, omgedoopt tot Raadhuispark 15,

de woning die ooit voor burgemeester Van Griethuijsen

was gebouwd. Van Gerrevink heeft lang geaarzeld of hij

onder het nieuwe regime wel burgemeester moest blijven.

Eigenlijk vond hij dat dit niet kon. Door de secretaris-gene-

raal van Binnenlandse Zaken en de Commissaris der Konin-

gin, omgedoopt tot Commissaris van de provincie, liet hij

zich echter overhalen om in het belang van de bevolking

aan te blijven. Dat waren ook de richtlijnen van de rege-

ring in Londen.

Begin april 1941 stortte er achter Endegeest een Engelse

bommenwerper neer. De burgemeester moest zorgen voor

de begrafenis van de drie inzittenden, de Ortskommandant

nam (toen nog) de Duitse militaire eer voor zijn rekening.

Over een krans had de burgemeester niets vernomen. Zijn

vrouw had nog voorgesteld daarvoor in kleine kring te col-

lecteren, maar hij had dat afgewezen om niemand in

gevaar te brengen. Tijdens de begrafenis werd hem door

een officier van de Feldgendarmerie naar ‘der Kranz’

gevraagd, maar die had hij niet, en daar leek het bij te blij-

ven. De volgende dag, op 18 april 1941, werd hij echter bij

de Ortskommandant ontboden, waar ook de commandant

van vliegveld Valkenburg bleek te zitten. Hij werd gearres-

teerd, een week in het soldatencachot op Valkenburg opge-
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sloten en daarna overgebracht naar de gevangenis in Sche-

veningen, het ‘Oranjehotel.’ Het snauwen, brullen en ran-

selen van de cipiers drong dag en nacht tot hem door,

evenals het gekerm en gegil van mishandelde mannen en

vrouwen. De tijd daar was psychisch diep ingrijpend. Niet

alleen de onschuldige opsluiting als zodanig, onder deze

omstandigheden en met volstrekt ontbrekende privacy,

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

Annes Johannes van Gerrevink werd op 6 juli 1878 in

Deventer geboren in het gezin van een groothandelaar in

tropische producten. Hij werd na de middelbare school

beroepsmilitair en kreeg in Arnhem een officiersoplei-

ding. Daarna volgde hij de opleiding voor de gemeentead-

ministratie aan de gemeentesecretarieën in Bathmen, Epe

en Dalfsen, waar hij tot 1910 gemeentesecretaris was. Hij

was lid van de Christelijk Historische Unie en sinds 1910

burgemeester van Oldemarkt, in de kop van Overijssel.

Van Gerrevink werd per 1 maart 1930 benoemd tot burge-

meester van Oegstgeest. Hij was gehuwd en had vier kin-

deren.

De nieuwe burgemeester wordt ontvangen aan het begin van de

Leidsestraatweg. Staande in de koets Van Gerrevink, zittend links

zijn vrouw en rechts het oudste raadslid, de heer C. Bakker. Achter

hen wacht de tram.



heeft zeer aan het gemoed van Van Gerrevink geknaagd,

ook de onzekerheid over zijn toekomst. Hij zat in een zoge-

noemde dodencel.

Hij heeft zelf nooit geweten waarom hij eigenlijk was gear-

resteerd. In het dorp wisten ze dat een halve eeuw later

wel. Hij zou bij de begrafenis een toespraak hebben gehou-

den waarbij hij de loftrompet had gestoken over de drie

Engelse vliegers. Maar zo was het niet, hij had geen offici-

eel woord gezegd, hij was alleen maar gaan kijken of alles

goed ging. Hij zou gezegd hebben: “deze graven zullen wij

echt wel onderhouden”, met de nadruk op deze, en daar-

mee bedoeld hebben dat hij dat niet zou doen met de

Duitse graven die er ook lagen. Maar hij kon zich niet her-

inneren iets dergelijks gezegd te hebben. Zelf had hij

gedacht dat zijn arrestatie verband hield met de krans die

hij niet bij zich had. Ook was er sprake van dat hij iets

negatiefs over de Winterhulp had gezegd, de NSB-organisa-

tie die verondersteld werd alle charitas van bijvoorbeeld

kerken over te nemen. Uiteindelijk bleek het vermoedelijk

te gaan over een kwestie van twee maanden eerder, met

betrekking tot vliegveld Valkenburg. Van een arbeider

aldaar had hij een verzoek gekregen om extra rantsoen-

kaarten voor brood. De man werkte vrijwillig op het vlieg-

veld en Van Gerrevink wilde daarom de kaarten niet geven.

De burgemeester had daarbij de voorschriften mee, want

de arbeider had al het maximale aantal extra kaarten voor

zwaar werk. Bij het verzoek was een namens deze getekend

briefje van de commandant van het vliegveld overgelegd.

Maar dat briefje bevatte geen aan de burgemeester gericht

bevel, dus kreeg de arbeider nul op het rekest. De comman-

dant had daarna de gemeentesecretaris telefonisch afge-

blaft, maar verder was er niets meer over gehoord.

Vermoedelijk hebben al die elementen een rol gespeeld

maar werd geen ervan zo zwaar bevonden dat de burge-

meester moest worden veroordeeld. Op 14 mei 1941 mocht

hij weer naar huis en aan het werk.

Ontslag

In september 1941 trad een nieuwe bestuurswet in wer-

king, waardoor de werkzaamheden van de gemeenteraad

werden opgeschort, de wethouders tot ambtenaren werden

gebombardeerd en de burgemeester de macht met de ver-

antwoordelijkheid daarvan kreeg. De tweede ambtstermijn

van Van Gerrevink zou echter op 1 maart 1942 afgelopen

zijn, hij was dan 65 jaar oud. Na alles wat er gebeurd was,

vond hij het welletjes. Hij ambieerde geen derde termijn.

Opnieuw waren het echter zijn bovengeschikten die hem

dringend verzochten om aan te blijven, in het belang van

de bevolking en overeenkomstig de richtlijnen uit Londen.

Anders zou er immers een NSB-er worden benoemd. Van

Gerrevink zwichtte, maar tevergeefs, de Duitsers wisten

intussen wat voor vlees ze in de kuip hadden. Er werd toch

een NSB-burgemeester aangesteld, O.L.J. Sikkens, een man

die nota bene ouder was dan Van Gerrevink zelf.

Ongeveer een jaar voor de bevrijding werd in Londen beslo-

ten dat alle door de Duitsers ontslagen of niet opnieuw

aangestelde burgemeesters die op 1 mei 1940 in functie

waren, met ingang van de dag van de bevrijding opnieuw

als burgemeester zouden moeten aantreden. Van Gerre-

vink werd daar via de illegaliteit van op de hoogte gesteld

en bereidde zich er op voor, samen met de illegale Binnen-

landse Strijdkrachten. In die periode overkwam hem

opnieuw een traumatische gebeurtenis. Zijn trouwe echt-

genote Henriëtte gaf de strijd op na 34 goede huwelijksja-

ren, het grootbrengen van vier kinderen (hun eerste kind

was dood geboren) en het bij voortduring zijn van steun en

toeverlaat. Zij leed sinds de zomer van 1944 aan een ondui-

delijk conglomeraat van kwalen, waarbij honger en angst

de boventoon voerden, angst vooral voor de nu voortdu-

rend overvliegende geallieerde vliegtuigen en vaak ook
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Op 5 mei 1945 is de burgemeester weer in functie. ‘Na 5 jaren van

volstrekte rechteloosheid breekt de vrijheidszon weer door.’ Onder-

aan deze ‘Aankondiging’ heeft Van Gerrevink zijn handtekening

gezet.



Duitse V2-raketten. Aan het eind van de hongerwinter over-

leed zij, twee maanden voor de bevrijding.

Opn i euw in  funct i e

Burgemeester Van Gerrevink was op 5 mei 1945 meteen

weer op zijn post, getuige ook de hierbij afgedrukte Aan-

kondiging van die datum, die door hem is ondertekend.

Maar hij was niet meer de oude, de reeks van traumatische

ervaringen in de oorlogsjaren werden hem uiteindelijk

teveel. Naar buiten toe functioneerde hij goedgehumeurd,

feestelijk bijna, wat natuurlijk kwam door de vele buurt-

en andere feesten die werden gehouden en waar hij een

graag gezien spreker was. Zo kon hij met smaak vertellen

hoe hij door middel van aanzeggingen door de politie heel

Oegstgeest zover kreeg om met emmers en bezems het

dorp een goede beurt te geven voor de intocht van de Cana-

dezen. Een anekdote uit die tijd die niet onverteld mag

blijven, betreft Willem Collee, de vroegere boekhouder van

Rübenkamp, met wie Van Gerrevink op goede voet stond.

Collee was eind 1943 door de Duitsers opgepakt in verband

met de overval op het Distributiekantoor en via allerlei

omwegen terechtgekomen in een kamp in Oostenrijk,

waar hij door de Amerikanen werd bevrijd. Maar door een

misverstand had zijn vrouw een paar maanden daarvóór

bericht gekregen dat haar man was overleden. Kort na de

bevrijding kon Collee een lift krijgen naar Eindhoven en

van daar naar Rijnsburg. Onderweg stapte hij uit en het

laatste stukje liep hij vrolijk fluitend naar huis. Zijn doch-

ter herkende Willems vaste deuntje, en riep: ‘moeder, daar

is vader!’. ‘Dat kan niet kind, vader is dood.’ Maar vader

was niet dood, en één van de daarover zeer verheugde

mensen was de burgemeester. Deze hoorde het goede

nieuws de volgende ochtend in de scheerstoel van kapper

de Bruijn. Zonder boord en half ingezeept sprong hij uit de

stoel en draafde hij naar Collee, twee huizen verderop. 

Niet altijd echter was het tijd voor feest. Zo liet de burge-

meester aanvankelijk toe dat ‘moffenmeiden’ door de men-

sen uit hun huis werden gehaald en publiekelijk kaal

geschoren. ‘De volkswoede moest zich toch op de een of

andere wijze uiten, en ik was al verheugd dat het volk die

sletten niet doodsloeg.’
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Een van de vele bevrijdingsfeesten vond plaats in de straat waar

Van Gerrevink later ging wonen, de Louise de Colignylaan. De bur-

gemeester spreekt.

Naast zijn burgemeestersambt kreeg Van Gerrevink een

vooraanstaande rol in het Centraal Orgaan voor de zuive-

ring van overheidspersoneel. Op deze manier maakte hij

lange werkdagen en vooral het Haagse werk was enerve-

rend. Hij was al bijna zeventig en zijn lichamelijke en gees-

telijke reserves waren in de afgelopen jaren geheel ver-

bruikt. In het najaar van 1945 stortte hij in. Hij kwam

terecht in de psychiatrische inrichting Rhijngeest, daarna

in Oud-Rozenburg te Loosduinen waar hij weer bij zijn

positieven kwam, en uiteindelijk opnieuw in Oegstgeest,

bij dokter Borgerhoff-Mulder. Zijn opvolger in Oegstgeest

werd pas in de loop van 1946 benoemd.

Van Gerrevink herstelde na enige tijd geheel, ging wonen

op Louise de Colignylaan 8, speelde in 1955 nog een lei-

dende rol in het ‘anti-annexatiecomité’, verhuisde op hoge

leeftijd naar een dochter in Diepenveen en overleed daar

in 1965 op 89-jarige leeftijd, om tenslotte bij het Groene

Kerkje bij zijn Henriëtte begraven te worden.

Buurtfeest mei 1945.



I n de jaren 50 van de vorige eeuw breidde Oegstgeest

zich in ijltempo uit met nieuwe woonwijken richting

Hofdijck en Hazenbos. ‘De Stichting tot oprichting en

instandhouding van scholen voor Christelijk Onderwijs te

Oegstgeest en omstreken’ had er in 1953 voor gezorgd dat

de Chr. Hofdijckschool dat jaar met 54 leerlingen van start

kon gaan. Twee jaar later was deze school gegroeid naar

270 leerlingen in een nieuw gebouw aan de Hazenboslaan.

Reden voor Ds. Visser en de heer Mulder (namens het
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schoolbestuur) om met Dr. K.S. Simon Thomas, wethouder

van Onderwijs, van gedachten te wisselen over de oprich-

ting van een tweede Christelijke Kleuterschool. De Gevers-

Deutz kleuterschool zat immers vol en het bleek dat ‘vele

ouders zaten te wachten op een Christelijke Kleuterschool

in de omgeving van de Hofdijck’. Gedacht werd aan een

houten noodgebouw op het terrein van de zojuist gereed

gekomen Nillmij flats aan de M.H. Tromplaan. Op 17

januari 1957 komt het verzoek in de Raad met de medede-

Verdwenen
kleuterschoolgebouwen
Deel 5: De Hazenwei

Met het in werking treden van de ‘Onderwijswet op de Basisvorming’ in 1986 zijn de kleuterscholen als aparte onderwijs-

instellingen verdwenen. Het kleuteronderwijs werd samengevoegd met het Lager Onderwijs tot het Basisonderwijs. De aanpas-

singen van de verschillende behuizingen hadden veelal tot gevolg dat de kleuterschoolgebouwen overbodig werden. In de

gemeente Oegstgeest waren er in die tijd tien kleuterscholen, waarvan sommige – ruim een halve eeuw geleden – ‘Bewaarscho-

len’ werden genoemd. Hieronder deel 5 van de historie van deze verdwenen of overbodig geworden kleuterschoolgebouwen.

DOOR  SYLV IA  BRAAT

A fb . 1 De Christelijke Kleuterschool De Hazenwei met twee klaslokalen, 1961.



ling dat de opening gepland is voor 1 april van dat jaar.

Een week later overlegt het bestuur een lijst met vol-

doende handtekeningen van ouders van toekomstige kleu-

ters en op 1 april 1957 gaat de kleuterschool inderdaad van

start in een noodgebouw met één leslokaal en één speello-

kaal voor 40 kleuters.

In maart 1960 krijgt het architectenbureau Jonkman, van

Dorp en van Wijhe uit Leiden de opdracht een begroting te

maken voor de bouw van een Protestants Christelijke kleu-

terschool aan de Piet Heinlaan. Op 9 februari 1961 is het

schoolgebouw klaar (afb. 1), maar nu moet er nog geld

komen voor de inrichting en voor specifieke ‘kleuterspulle-

tjes’.

Mevrouw G.M.C. Gelauff, inspectrice voor het kleuteronder-

wijs, adviseert de gemeente in te stemmen met een krediet

van ruim ƒ 10.000. Het College heeft echter moeite met een

‘speelvijver’ en wenst nader overleg. Hoe nuttig was dit

voor kleuters? Andere kleuterscholen zouden wellicht ook

zo’n vijver willen hebben en wat was de mening van de

inspectie?

Mevrouw Gelauff is van mening dat zoiets erg belangrijk is

voor jonge kinderen, want de combinatie zand en water

biedt voor kleuters een schat aan mogelijkheden en ont-

dekkingen. Zij vindt een investering van ƒ 1.000 voor zo’n

vijver absoluut verantwoord en onderbouwt haar mening

als volgt: 

“De kleuterscholen die momenteel gebouwd worden zullen zeker

voor de tijdsduur van VIJFTIG JAAR (!!) huisvesting bieden aan

onze kleuters” en zij vervolgt: “Kleuters die in flats wonen missen

natuurlijke materialen als zand, water, modder en klei voor hun

eerste tactiele en creatieve ervaringen. De kleuterschool moet dus

de juiste compensatie bieden”.

De voormalige kleuters die ik anno 2008 heb gesproken,

herinnerden zich allen ‘de speelvijver’, een ronde ondiepe

betonnen bak in het gras, die af en toe gevuld werd met

water, maar kennelijk ook dienst deed als plek voor de

jaarlijkse schoolfoto (afb. 2)! Behalve de ‘vijver’ waren er
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A fb .2 De speelvijver zonder water is de perfecte plek voor een schoolfoto, 1966.

Kleuters die in flats wonen missen natuurlijke materialen als zand, water,

modder en klei voor hun eerste tactiele en creatieve ervaringen
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A fb .3 Kleuterschool De Hazenwei met drie klaslokalen vanaf de Piet Heinlaan, 1988 (Foto: H.J.M.E. de Groot).

A fb .4 Kleuters van De Hazenwei ‘gaan over’ naar de basisschool, 1988.



twee ruime zandbakken en werd er in de zomer een klim-

rek opgesteld.

“Op maandag 10 april 1961 heeft de officiële ingebruikneming van

de bijzondere Kleuterschool ‘De Hazewei’ onder leiding van hoofd-

leidster Mej. M.J.J. Jobse en Mej. Van der Schatte Olivier plaats

gevonden”, zo meldt de Oegstgeester Courant. Bij deze fees-

telijke gelegenheid spraken vele betrokkenen waaronder

Ds. Visser, die naast felicitaties onder andere de hoop uit-

sprak dat de PTT voor een witte telefoon kon zorgen. De

PTT had wat goed te maken, zij had immers een Centrale

gebouwd op de plek waar de kleuterschool aanvankelijk

gepland was. 

HAZEWE I  of  was  he t  nou  HAZENWE I ?

Kennelijk was er aanvankelijk verwarring over de spelling.

Illustratief is een schrijven van 28 december 1964 van de

‘Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Christe-

lijke Scholen in Oegstgeest en Omstreken’, gericht aan de

Gemeente Oegstgeest, waarin het briefhoofd: Christelijke

Kleuterschool De Hazewei vermeldt, maar de gemeente haar

antwoord richt aan het Bestuur van de Christelijke Kleuter-

school De Hazenwei. Kortom, verwarring al om. 

Dat niet altijd positief geadviseerd werd door de inspectie

blijkt uit een verzoek van de school in 1968. De school ver-

zocht de gemeente de in 1961 aangeschafte tachtig stoel-

tjes te vervangen en bovendien wilde de school graag een

papiersnijmachine hebben. Waarnemend inspectrice voor

het kleuteronderwijs mevrouw W. Voorbrood wees het ver-

zoek resoluut af met de volgende argumentatie:

“De aanschaf van een papiersnijmachine gaat de redelijke eisen te

stellen aan het geven van verantwoord kleuteronderwijs te

boven…..” en wat de stoeltjes betreft: “In 1961 werden t.b.v deze

kleuterschool stoeltjes aangeschaft. Het bestuur zal deze stoeltjes

moeten laten repareren op eigen kosten, daar deze nog niet afge-

schreven kunnen worden”.

De gemeente was het echter niet eens met de inspectrice.

Gemeentewerken had eigen onderzoek gedaan en was tot

de conclusie gekomen dat de stoeltjes een ondeugdelijke

constructie hadden. En met betrekking tot de papiersnij-

machine, die was al toegekend aan de Montessori kleuter-

school en derhalve kwam De Hazenwei hier ook voor in

aanmerking. Mevrouw Voorbrood hield voet bij stuk wat

de papiersnijmachine betrof en over de stoeltjes was zij

kort: 15 tot 20 jaar was de norm en zo adviseerde zij om

het bestuur mee te laten betalen.

Niettemin adviseren B&W de Raad akkoord te gaan met de

wensen en de benodigde kredieten in het kader van

‘gelijke behandeling van kleuterscholen in de gemeente’

toe te kennen.

In 1966 zitten er tachtig kleuters op de Hazenwei en wordt

er een derde lokaal bijgebouwd (afb. 3). Omdat kleuters in

die tijd veelal nog op de step naar school kwamen was het

niet vreemd dat de steppen-stalling een punt van discussie

werd. De leiding wilde deze aan de oostkant, maar de

gemeente vond dit niet esthetisch in verband met de bun-

galows aan de Piet Heinlaan. Uiteindelijk kwam er een

oplossing, de steppen konden aan de noordkant gestald

worden en de tuin van de school werd opnieuw aangelegd,

passend in de sfeer van het bungalowpark. Maar niet alle

kleuters kwamen op de step, zo is in ‘Het Hazenpraatje’

van 1966 te lezen. Want ook toen al zorgden geparkeerde

auto’s van ouders voor een gevaarlijke situatie. Hoofdleid-

ster Mej. Hartsuijker verzoekt de ouders dan ook om niet

meer in de Hazenboslaan te parkeren, maar uitsluitend

aan de Piet Heinlaan. Ook fietsen en brommers mochten

niet het schoolplein op. 

Evenals bij de andere kleuterscholen loopt eind jaren ’70

het aantal leerlingen van de Hazenwei terug en zo wordt

het derde lokaal verhuurd aan de Paulus Peuterspeelzaal.

Vanaf 1986 zou ook De Hazenwei als zelfstandige kleuter-

school ophouden te bestaan, zij gingen verder met de

Christelijke Basisschool Hofdijckschool en verhuisden defi-

nitief op 19 april 1988 naar de verbouwde Hofdijckschool.

Van nu af waren zij geen kleuters meer, maar basisschool-

leerlingen van de groepen 1, 2 en 3. In een bonte stoet,

voorafgegaan door een draaiorgel trokken zij naar de

‘nieuwe school’ (afb. 4). Mevrouw Gelauff heeft geen gelijk

gekregen toen ze stelde dat deze school zeker vijftig jaar

onderdak zou bieden aan kleuters!

Het gebouw werd gesloopt en de grond verkocht voor

woningbouw. Op de plek waar eens De Hazenwei aan de

Hazenboslaan heeft gestaan, vinden we nu vijf vrijstaande

woningen aan de Piet Heinlaan en Lange Voort.
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Het was niet vreemd dat de steppen-stalling een punt van

discussie werd



Op Rhijngeesterstraatweg 43, een stukje van de weg af, ligt 

partycentrum La France. Het gebouw is een charmant mengel-

moes van oud en nieuw. Boven de moderne entree staat

natuurlijk de naam La France, maar daarboven, meer naar ach-

teren in de gevel van een soort torentje staat nog een tekst:

sint willibrord 1922.

Hoe zit dat en wat is dit voor gebouw? Om daar achter te

komen moeten we terug in de tijd naar het begin van de twin-

tigste eeuw.

De  gesch i eden is  van  he t  S int  W i l l i brord

gebouw

I n 1901 kreeg de parochie van de H. Willibrord zijn

nieuwe kerk op de hoek van de Rhijngeesterstraatweg

en de Rijnzichtweg. In 1893 was al een rooms-katho-

lieke school gebouwd iets noordelijker langs de Rhijngees-

terstraatweg, de Willibrordschool, waarin thans de jena-

planschool De Kring huist. Initiator achter deze bouwacti-

viteiten was pastoor Roozen (1889-1924 pastoor in

Oegstgeest). 
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Zijn ambities voor de parochie reikten nog verder dan de

school en de kerk en na een vijftal jaren begon hij in 1907

aan een nieuw project: een bondsgebouw op de plek van de

in 1903 gesloopte oude parochiekerk. Hij achtte een derge-

lijk gebouw net als elders nuttig voor de vergadering van

bestaande verenigingen, zijnde het patronaat (de rooms-

katholieke jeugdvereniging), de fanfare en de toneelvereni-

ging, en van nog op te richten verenigingen, zoals de Volks-

bond en onderafdelingen daarvan en vakverenigingen.

Deze moesten, soms ook gelijktijdig, kunnen vergaderen

en hun ontspanning nemen. Een nieuw gebouw was echter

ook noodzakelijk voor de feestavonden van de parochie in

de winter. De school was daarvoor niet geschikt en in elk

geval alleen beschikbaar in de kerstvakantie.

Het gebouw moest 400 zitplaatsen herbergen en gesplitst

kunnen worden in verschillende kleinere zalen voor gelijk-

tijdige vergaderingen. Het moest uitgerust zijn met een

vast toneel, een afzonderlijke plaats voor muziekuitvoerin-

gen, een buffet en een bergruimte. Hiervoor zou een

gebouw nodig zijn van 32 bij 12 à 13 meter. Een verrassend

modern concept voor een soort multifunctioneel gebouw. 

Pastoor Roozen schatte de kosten inclusief inrichting op

15.000 gulden. Hiervoor moest een lening worden afgeslo-

ten, waarvan de jaarlasten neerkwamen op 1.350 gulden,

Nieuw leven voor oude gebouwen
La France, gegroeid in en uit het 
parochiehuis St. Willibrord



op te brengen door de parochianen. De pastoor vond dat

het voor de parochie een ereschuld moest zijn “tegenover de

schenkingen van diverse weldoeners om te voldoen aan het verlan-

gen van paus en bisschop en een gebouw te stichten en te onder-

houden, wat evenals de kerk en de parochiale school dienen moet

tot behoud van het geloof”. Zijn voorstel was om een H. Willi-

brordsbond op te richten waar alle parochianen lid van

konden worden tegen een variabele bijdrage (naar draag-

kracht?). Die waren echter al zwaar belast met de kosten

van de school en de nieuwe kerk en de pastoor moest con-

stateren dat er geen draagvlak was voor zijn plan, ook al

omdat sommige wijken van de parochie niet bij wilden

dragen. De plannen verdwenen, blijkens de latere ontwik-

kelingen, in de koelkast.

Begin jaren ’20 kwamen ze daar weer uit en in mei 1922

werd een aanvraag ingediend bij de gemeente Oegstgeest

voor de bouw van:

n een verenigingsgebouw bevattende een zaal met podium en bal-

con, een patronaatszaal, een vergaderkamer, kleedkamers enz.;

n een gebouw voor de r.-k. wijkverpleging bevattende een ingang

met wachtkamer, dokterskamer, behandelkamer, badkamer,

waskeuken enz.;

n een kosterswoning bevattende een woonkamer, keuken, drie

slaapkamers en een winkel;

n een gebouw bevattende een schuur, paardenstal, rijwielberging,

baarhuis, lijkenhuis en muziektent.

De eerste drie onderdelen vormden één gebouw aan de

westkant van het terrein met van zuid naar noord de kos-

terswoning, het wijkverplegingsgebouw en het vereni-

gingsgebouw. Aan de oostkant lag het gebouw met schuur

enzovoorts, vastgebouwd aan de ‘Oude Pastorie’.

Het ontwerp was van de architecten I. van der Laan en Ir.

Jan A. van der Laan. De kosten bedroegen inmiddels 75.000

gulden. De financiële situatie van de parochie was intussen

dusdanig verbeterd dat de lasten gedragen konden worden

zonder extra beroep te doen op de parochianen. 

Van de kant van het bisdom, dat de bouw ook goed moest

keuren, werd opgemerkt dat een lijkenhuis naast een

muziektent geen gelukkige keuze was.

De architecten deden het bezwaar af met de opmerking

dat het slechts om een tijdelijke plaatsing ging van het lij-

kenhuis, dat te zijner tijd naar het kerkhof verplaatst zou

worden.

De vergunning werd op 30 mei 1922 verleend. De bouw

werd uitbesteed aan de firma de Rooy en verliep voorspoe-

dig onder begeleiding van H.W. Rubenkamp vanuit de

parochie. Op zondag 11 februari 1923 vond de inwijding

plaats van het verenigingsgebouw Sint Willibrord.

In het eerste exploitatiejaar werden 11 uitvoeringen gege-

ven op het podium in de grote zaal, werd de grote zaal 9

maal verhuurd, de patronaatszaal 26 maal en de vergader-

kamer 40 maal. Daarnaast werd wekelijks kosteloos

gebruik gemaakt van de grote zaal voor de repetities en

uitvoeringen van de toneelvereniging St. Lucas en de kin-

der- en dameszangvereniging en van de patronaatszaal

voor het zangkoor en het patronaat. 

In 1923 klaagde de Volksbond dat de huur van de vergader-

ruimtes te hoog was voor de vele verschillende afdelingen

en vroeg om een goedkopere oplossing, welk verzoek werd

gehonoreerd. Het gebruik nam steeds verder toe en in 1931

werd vergunning gevraagd en verleend voor een uitbrei-

ding van met name de vergadercapaciteit. Aan de noord-

oostzijde van het verenigingsgebouw werd een vleugel aan-

gebouwd met twee nieuwe vergaderzalen en een bovenwo-
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Van de kant van het bisdom, dat de bouw ook goed moest 

keuren, werd opgemerkt dat een lijkenhuis naast een muziektent geen

gelukkige keuze was

Notitie van pastoor Roozen over het bondsgebouw, 1907



ning voor een eigen conciërge. Aan de zuidkant van de uit-

bouw werd een aparte entree gecreëerd. 

Per 15 oktober 1932 werd een conciërge aangesteld, een

taak die tot dan werd vervuld door de koster. Op 16 okto-

ber werden de nieuwe zalen ingewijd met een feestelijk

programma met reidansen, een spreekkoor en een toneel-

uitvoering door de leden van het St. Aloysius-Patronaat (de

jeugdorganisatie van de parochie), het geheel opgeluisterd

door het Wassenaarse strijkorkest, de ‘Funny Bois’. En op

17 oktober werd de conciërgewoning bewoonbaar ver-

klaard. De nodige voorzieningen voor een voorspoedige

exploitatie waren getroffen.

De zalen werden in de volgende jaren naast de beoogde

gebruikers ook benut door een tweede rooms-katholieke

kleuterschool, nodig in verband met de groei van de paro-

chie. Tijdens de mobilisatie in de jaren ’30 en de bezetting

werd het gebouw bezet door Nederlandse en Duitse militai-

ren, zodat in 1945 de nodige schade hersteld moest wor-

den. Na de bezetting ging het gebruik van de zalen weer

gewoon verder.

De aanstelling van Koos Hoogervorst als conciërge luidde

een periode van grote bloei in voor het inmiddels ook wel

zogeheten Patronaatsgebouw met vele en zeer diverse acti-

viteiten variërend van toneeluitvoeringen tot een auto-

show en van diners tot kapperswedstrijden. Het beheer

werd verzakelijkt door de exploitatie van het buffet en de

diners geheel in handen te geven van de conciërge. Deze

zorgde voor eigen rekening voor in- en verkoop. Wel kreeg

hij een inkomensgarantie van het parochiebestuur.

In 1968 werd de grote zaal 139 keer gebruikt, waarvan 65

keer voor niet-parochie doeleinden. De St. Jozefzaal, zoals

de patronaatszaal inmiddels werd aangeduid, werd 387

keer gebruikt, waarvan 168 keer voor niet-parochie doel-

einden. En het toneel werd 12 keer gebruikt voor repetities

van de toneelvereniging De Grunerie. Overigens ging het

niet allemaal van een leien dakje. In 1966 werd besloten

geen jeugdgroepen (beatgroepen) met muziek- en dans-

avonden meer toe te laten vanwege de overlast die deze

veroorzaakten.

Naar  e en  n i euwe  bestemming

In diezelfde tijd van bloei begon bij het kerkbestuur de

twijfel over het nut van de voortzetting van de exploitatie

van het verenigingsgebouw. Er was veel achterstallig

onderhoud met hoge kosten en men verwachtte minder

vraag van derden omdat inmiddels het Gemeentecentrum
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De parochie kon zich niet veroorloven op het eigen kerk- en

kerkhofterrein een dergelijk commercieel gebeuren (bowlingcentrum,

red.) te huisvesten met alle risico’s van dien voor de sfeer

Situatieschets 1991.Situatieschets 1922.



gerealiseerd was en de voetbalclub UDO een eigen kantine

had. Verder zou in de nabije toekomst de aula van het Rijn-

lands Lyceum beschikbaar zijn. Men vroeg zich ernstig af

of kostbare verbeteringen zoals nieuwe vloeren en vervan-

ging van delen van de muren nog wel verantwoord waren.

Sloop van het complex werd serieus overwogen, maar uit-

eindelijk werd ervoor gekozen te trachten de exploitatie op

commerciële basis onder te brengen bij derden. Hiervoor

werd een advertentie gezet en op 28 september 1977 werd

het zalencentrum ’t Camphuys geopend door wethouder

J.J. Torn, na een grondige renovatie en herindeling van de

ruimten.

De nieuwe exploitant ambieerde een uitbreiding van het

zalencentrum met onder meer een bowlingcentrum, maar

de ligging van het gebouw op kerkelijke grond bemoei-

lijkte dat. De parochie kon zich niet veroorloven op het

eigen kerk- en kerkhofterrein een dergelijk commercieel

gebeuren te huisvesten met alle risico’s van dien voor de

sfeer. 

Men wilde wel verkopen op erfpachtbasis, onder voor-

waarde dat het bowlingcentrum geheel aan de Apollolaan

en dus buiten het kerkterrein zou komen te liggen. Maar

de exploitant kon zich volstrekt niet vinden in de vraag-

prijzen voor gebouw en grond. 

Uiteindelijk bleef het tot op de huidige dag bij de exploita-

tie als zalencentrum voor vergaderingen, recepties, diners

en andere festiviteiten. In 1986 ging het over naar een

nieuwe exploitant onder de naam La Salle en in 1988

kwam het onder de naam La France bij de huidige eigen-

aars. Deze konden uiteindelijk ook het oostelijk gedeelte

van het complex bij hun gebouw trekken en de ruimte tus-

sen beide gebouwen werd overbrugd met een fraaie serre.

Aan de west- en noordzijde vond nog de nodige uitbouw

plaats en ook het voormalig gebouw voor de wijkverple-

ging (nummer 41) werd bij het zalencentrum getrokken.

Zo kreeg het bijna opgegeven Patronaatsgebouw een nieuw

leven als commercieel zalencentrum, een bestemming pas-

send in de oorsprong van het gebouw en in de omgeving.
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n Willibrords Erven: 1250 jaar christendom in Oegstgeest,
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geest.



Door  Joke  N i euwenhu is  en  W i l ly  Tordo ir

“In september gaat Eddy mij schilderen. Wij vinden zijn

werk wel goed, misschien maakt hij nog eens naam. Op ’t

ogenblik heeft hij zoveel werk als hij wil met portretten.

Hij woont met zijn vrouw – Doortje Damsté, die ik nog oppervlak-

kig van school kende – en twee kinderen in een gedeelte van een

boerderij vlak bij het Warmonder Hek. De jongens heten Floris en

Erik, dat vind ik een paar echt gezellige namen. ’t Is er altijd een

heidense bende en Doortje sjouwt de hele dag in een broek en met

wilde haren rond, maar dat schijnt nu eenmaal in een kunste-

naarsgezin te horen.”

Dit schreef de toen 22-jarige mevrouw G.W.J. Braat-Bertel

op 28 juni 1942 in haar dagboek. 

Zij woonde in Oegstgeest en had Eddy Wijnans (1906-1983)

leren kennen bij de familie Mensing in de Willinklaan,

Een kunstzinnige blik op Oegstgeest
Een nieuwe titel voor een niet geheel nieuwe rubriek. De afgelopen tien jaar is op deze plaats aandacht besteed aan kunstschil-

ders die in Oegstgeest gewoond en/of gewerkt hebben onder het kopje Geschilderd in Oegstgeest. In een reeks interessante bij-

dragen van Ineke Oele-Kap hebben in de loop der jaren dertien van hen de revue gepasseerd. Ook al wonen we wat dat betreft

blijkbaar in een inspirerend dorp, we hebben toch besloten de rubriek niet beperkt te houden tot het schilderen, maar uit te brei-

den met de beeldhouw – en de prentkunst. Vooral het laatstgenoemde aspect van de beeldende kunst zal ons verder naar het

verleden brengen. Zover is het echter nog niet, want onze eerste kunstenaar past geheel in de rubriek zoals u die gewend bent. 
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A fb . 1  Walther, Ingo F., Paul Gauguin 1848-1903, Schilderijen
van een verschoppeling, Köln 1999, p.37.

waar hij enige tijd op kamers heeft gewoond. Het schilderij

kwam er (afb. 2) en uit de dagboekaantekening van

6 november 1942 blijkt dat het echtpaar Braat ingenomen

was met het resultaat:

”Eddy Wijnans heeft mijn portret Zondag gebracht. We zijn er erg

content mee. Kees vindt dat het ook psychologisch zo goed is: de

enigszins ‘ingehouden’ houding, iets van ‘zich niet gemakkelijk

geven’ niets ‘losjes’ Ik kan het zelf niet zo goed beoordelen, maar ik

vind toch dat het erg goed lijkt, al zijn détails op zich zelf niet

gelijkend, b.v. de mond, toch doet dit merkwaardigerwijze, aan de

straffe gelijkenis van het geheel geen afbreuk. Het schilderij is

nogal donker. Ik ben met de zwarte japon tegen een donkere ach-

tergrond afgebeeld. De huidskleur is niet natuurgetrouw weergege-

ven, een beetje als bij theaterverlichting.” 

Eddy Wijnans woonde op dat moment, sinds zijn huwelijk

in 1939, met zijn gezin in de boerderij ‘De Mariahoeve’ aan

het Oegstgeesterkanaal en was bezig een bestaan op te bou-

wen als portretschilder. Hoewel hij blijkbaar genoeg

opdrachten had viel dat toch niet mee, want juist die

opdrachten plaatsten hem als mens en als kunstenaar voor

problemen. Door zijn bescheiden karakter vond hij het

steeds weer moeilijk een honorarium te bepalen en boven-

dien worstelde hij met de druk om de opdrachtgever tevre-

den te stellen, die immers meestal een goed lijkend portret

verlangde waarop hij op zijn voordeligst te zien was. Wij-

nans vond eigenlijk dat men daar ook recht op had, want

er werd immers voor betaald. De geschiedenis leert dat

kunstenaars niet altijd bereid waren op zo’n manier reke-

ning te houden met de verwachtingen van hun opdracht-

gever. Een mooi voorbeeld is Paul Gauguin (1848-1903). In

1889 gunde het echtpaar Satre hem de opdracht het por-

tret van madame te schilderen, maar toen het af was werd

het woedend geweigerd. Gauguin was zeer teleurgesteld,

want zelf beschouwde hij het als één van zijn meest

geslaagde werken. Toch kunnen we ons verplaatsen in de

afwijzing als we ons realiseren dat de burgemeestersvrouw

algemeen gezien werd als de mooiste vrouw van het dorp.

Het schilderij draagt ook de titel La belle Angèle. De afge-

beelde persoon lijkt echter nauwelijks iemand van vlees en

bloed (afb. 1). 



21

”Eddy Wijnans heeft mijn portret Zondag gebracht. We zijn er erg

content mee”

A fb .2 Portret van mevrouw G.W.J. Braat-Bertel. Olieverf op doek, 69 x 89 cm.



Wijnans’ onbevangenheid om zijn onderwerp trefzeker

gestalte te geven leed onder zijn opvattingen omtrent

opdrachten. Dezelfde moeite had hij met mensen die te

dicht bij hem stonden. Zo heeft hij bijvoorbeeld zijn vrouw

nooit kunnen schilderen. Dat is jammer, want het portret

van mevrouw Braat rechtvaardigde zeker meer zelfvertrou-

wen. Niet iedereen zou het aangedurfd hebben zwart tegen

zwart te zetten, maar juist daardoor is de rode shawl in

haar hand een verrassend element en komt het gezicht

prachtig uit.

De kracht van Wijnans lag in het werken uit de vrije hand.

Als hij werd getroffen door een gezicht of een houding kon

hij direct in een losse toets het karakteristieke aspect er uit

lichten en nadruk geven, op papier of op doek. Dat laat het

vertederende portretje in olieverf van één van de kinderen

Mensing (afb. 3) goed zien, maar ook de getekende kop van

dr. H. Varekamp, die veertig jaar huisarts was in Oegstgeest

(afb. 4). In tegenstelling tot zijn vrije werk schilderde hij

zijn opdrachten meestal in een precieze en doorwerkte

aanpak (afb. 5).

Een opleiding op dit gebied heeft hij nooit genoten. Eddy is

als Jan Eduard Marie Wijnans (afb. 6) op 18 augustus 1906

in Gulpen (Limburg) geboren en was de jongste van een

gezin met negen kinderen. Zijn jonggestorven vader, die

notaris was, heeft hij nooit gekend en ook zijn moeder, die

na de dood van haar man met het gezin naar Nijmegen ver-

huisde, heeft hij al jong moeten missen. Zijn verblijf op het

Jezuïetencollege Rolduc in Kerkrade was geen succes. Hij
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A fb .6 Zelfportret. Pastel, 34 x 27 cm.

A fb .3  Een van de kinderen Mensing. Olieverf op doek, 18 x 15 cm. A fb .4 Tekening van dr. H. Varekamp.



had het er zo slecht naar zijn zin dat hij is weggelopen.

Toch ontdekte hij daar al zijn artistieke belangstelling en

begon te fotograferen, maar vooral op dat gebied te experi-

menteren. Na zijn schooltijd heeft hij gestudeerd in Arn-

hem, Den Haag en Den Bosch, waar hij in 1927 slaagde

voor het eindexamen Tekenen en Kunstnijverheid aan de

Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht.

Tevens behaalde hij zijn akte voor huis- en schoolonderwijs

in het handtekenen, maar hij heeft nooit lesgegeven,

omdat het geregelde leven in het onderwijs hem helemaal

niet aantrok. 

Tot zijn huwelijk in 1939 wisselde hij dikwijls van huisves-

ting, nu eens in Leiden en dan weer in Oegstgeest, maar

ook een aantal jaren in Wassenaar.

Na de oorlog verhuisde hij met zijn gezin, dat inmiddels

vier zoons telde, naar de Rhijngeesterstraatweg 86 en Wij-

nans zag in dat het moeilijk zou worden om van het por-

tretschilderen te kunnen leven. Hij besloot het vrije

bestaan op te geven en te gaan werken voor uitgeverij Sijt-

hoff in Leiden om zich daar bezig te houden met de typo-

grafische en artistieke verzorging van boeken en tijdschrif-

ten. De technische kant van het tekenen boeide hem al tij-

dens zijn studie, maar het beroep van grafisch ontwerper

stond in die tijd nog in de kinderschoenen. Vóór de oorlog

bestond de naam niet eens. Veel uitgeverijen besteedden

maar weinig aandacht aan het uiterlijk van het boek. Men

had weinig fantasie en had al helemaal geen specialist op

dit gebied in dienst. Maar langzaam drong het door dat

voor de verkoop van publicaties de band of het omslag

vaak van doorslaggevende betekenis kon zijn. Deze techni-

sche en artistieke uitdaging was Eddy Wijnans op het lijf

geschreven. Aanvankelijk tekende hij de ontwerpen, maar

al gauw nam hij kleurenfoto’s als uitgangspunt en was

daarmee één van de eersten in het vak. Oudere lezers her-

inneren zich wellicht nog de ‘Ik kan’ serie, waartoe delen

als ‘Ik kan borduren’ en ‘Ik kan knutselen’ behoren, waar-

van zij nu weten dat de omslag ontworpen werd door hun

dorpsgenoot Eddy Wijnans. Als één van de eerste leden van

de in 1948 opgerichte Vereniging voor Reclameontwerpers

en Illustrators heeft Wijnans bijgedragen tot de bescher-

ming en ontplooiing van deze beroepsgroep. Hier leerde

hij o.a. de cartoonist/schilder Eppo Doeve (1907-1981) ken-

nen, met wie hij bevriend raakte. Wijnans heeft twaalf jaar

een kamer bij Sijthoff gehad, maar in de jaren zestig

besloot hij free lance te gaan werken vanuit zijn eigen huis

aan de Akeleilaan, waar hij sinds kort met zijn tweede

echtgenote woonde. Hij doorkruiste het hele land en ver-

zorgde opdrachten van onder meer de Leidse uitgeverijen

Stenfert Kroese en Groen. Eén van de eerste ondernemin-

gen die potjes babyvoeding op de markt bracht was Frie-

sche Vlag en sommigen van u herinneren zich vast nog wel

die mollige baby op het etiket. Tot zijn laatste opdrachten

behoorde het ontwerp voor Artefact, een uitgave van het

Rijksmuseum van Oudheden in Leiden ter gelegenheid van

het 150 jarig bestaan (1818-1968). Eigenlijk is hij nooit

opgehouden met werken, maar een afnemende gezond-

heid dwong hem het steeds rustiger aan te doen. Eddy Wij-

nans overleed op 19 januari 1983.

Uit het bovenstaande blijkt dat we met een veelzijdig kun-

stenaar te maken hebben, die thuis was in verschillende

technieken. Naast olieverf en de tekenstift hanteerde hij

het krijt, waarvan het overtuigende zelfportret in pastel

het bewijs is. Dit hangt nog steeds in het huis aan de Ake-

leilaan waar mevrouw R. Wijnans-Slobbé altijd is blijven

wonen. Zij heeft het meeste materiaal verschaft voor dit

artikel en ons in een aantal plezierige en boeiende gesprek-

ken inzage gegeven in het leven van de mens en kunste-

naar Eddy Wijnans.
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n Dagboek van mevrouw G.W.J. Braat-Bertel, ons ter hand
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A fb .5 Schilderij in opdracht.
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W e beginnen met een heel

bijzondere vondst. Bij de

vlakdekkende opgraving

die in februari jl. in Nieuw-Rhijngeest

heeft plaatsgevonden, werd boven-

staande sceatta gevonden. Ons woord

schat komt van sceatta. Een sceatta is

een type zilveren munt, dat in de

Laat-Merovingische tijd (tussen 670 en

750) als betaalmiddel gebruikt wordt

en langzamerhand de ruilhandel ver-

dringt. 

Naast de sceatta zijn een heleboel

andere belangwekkende zaken gevon-

den. Een groot aantal huisplattegron-

den bijvoorbeeld met waterputten en

bijgebouwen, en gebruiksvoorwerpen

zoals een pijl en boog en een kam. Bij

eerdere opgravingen daar zijn al de

werkplaats van een sieradenmaker

gevonden en de oudste schoenleesten

van Nederland. Het belangwekkendst

is misschien wel de zware houten

kadewand die is aangetroffen langs

de oever van … ja, van wat? Het zou

een zijgeul van de Rijn kunnen zijn

geweest, maar de gedachten gaan nu

toch in de richting van een geul van

de Rijn zelf die na de Romeinse tijd

op die plek kan hebben gestroomd,

veel noordelijker dus dan nu het

geval is. Dit duidt er ook op dat

Nieuw-Rhijngeest als een handels-

plaats fungeerde. Vast staat in elk

geval dat het opgravingsgebied uniek

is voor Nederland. Qua belang eve-

naart het de opgraving van Dorestad.

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

De achterpagina van dit tijdschrift gaat gebruikt worden om een bijzondere gebeurtenis in het voorbije halfjaar in beeld te 

brengen. Zo’n gebeurtenis kan van alles zijn: een door de Vereniging Oud Oegstgeest ontvangen schenking, zoals foto’s, een

schilderij of een briefwisseling; een opmerkelijke verbouwing van een huis; een 100-jarige Oegstgeestenaar; een verenigingsju-

bileumviering. Alles kan ‘In Beeld’ gebracht worden zolang het maar iets met de historie van ons dorp te maken heeft.

Bronnen

n Het goed van Oestgeest, Freek Lugt

n Geldmuseum Utrecht;

n Archol (Archeologisch Onderzoek

Leiden) bv;

n Excursieverslag Nieuw Rhijngeest,

Sylvia Braat;

n Afd. Archeologie VOO, Henk Hege-

man.

Sceatta zoals die in Nieuw-Rhijngeest is

gevonden. Hij is elf mm in diameter, weegt

één gram en is van 99% zilver en 1% goud.

De getoonde voorkant laat een naar rechts

gekeerde kop zien met een kroon op het

hoofd. Hij is omstreeks het jaar 700 in Dor-

drecht gemunt.

Nergens in Nederland zijn op een zo

groot oppervlak zoveel samenhan-

gende en goed interpreteerbare spo-

ren van onze Merovingische voorgan-

gers gevonden (6e, 7e eeuw, de periode

voorafgaand aan Willibrord). Het

geeft een beeld van een hoogontwik-

kelde bevolking die handel dreef met

heel Europa.

In Beeld


