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Reactie VOO op Welstandsnota Oegstgeest 

VOO tevreden, maar nog wel vragen
Door Rianne Meester-Broertjes, voorzitter VOO

De Vereniging Oud Oegstgeest heeft in juni jl. gerea-

geerd op de gemeentelijke Concept-Welstandsnota

Oegstgeest Herziening 2015.

Kortweg ondersteunt de VOO het gemeentelijk welstands-

beleid in algemene zin, maar heeft nog wel een paar vra-

gen. Hierna volgen de kernpunten van de VOO.

Betekenis van de Welstandsnota

De Welstandsnota is van belang voor de ruimtelijke inrich-

ting van Oegstgeest. Voor alle gebieden in het dorp is een

welstandsniveau vastgesteld, van zogenoemd Beschermd

dorpsgezicht, Bijzonder welstandsniveau tot Regulier wel-

standsniveau. De VOO betreurt het dat de gemeente naast

de twee Beschermde dorpsgezichten (het ‘Wilhelminapark

en de Geesten’ en de Kerkbuurt), geen specifieke waarde-

ring heeft uitgesproken voor de wijken Buitenlust en De

Grunerie, die toch ook mede het karakter van ons dorp

bepalen. 

Alle plannen in Oegstgeest zullen aan een bepaalde mate

van welstand moeten voldoen. De VOO juicht toe dat de

gemeente daarmee overal minstens de basiskwaliteit van

welstand wil handhaven. 

Maar het beoogde kwaliteitsniveau komt soms niet uit de

verf. Aandacht is nog nodig voor de welstandscriteria en de

wijze waarop die zijn verwoord. Onduidelijk is ook hoe die

welstandscriteria worden gehanteerd. 

Hoewel de VOO zeer ingenomen is met de benadering dat

vergunningvrij niet welstandsvrij betekent, heeft zij vra-

gen over de toetsing: wie toetst of de voorgenomen bouw

aan de geldende criteria van welstand voldoet en is nog

een rol weggelegd voor de Welstandcommissie, dan wel de

Monumentencommissie? 

Cultureel erfgoed

Oegstgeest ontleent zijn waarde mede aan het huidige erf-

goed: de objecten en de samenhang met de natuur en het

landschap, de wegenstructuur en de waterlopen. 

De gemeente wil in 2016 de Erfgoednota uitbrengen. Daar

wil de VOO graag aan bijdragen. Wel vraagt zij zich af wat

de relatie is tussen deze Welstandsnota en die Erfgoednota.

Wellicht kan de Erfgoednota die relatie belichten?

Gemeentelijke monumenten

Voor de VOO is onduidelijk welke criteria gelden voor

bouwplannen bij of aan de 57 gemeentelijke monumenten.

Daaraan besteedt de Welstandsnota helaas geen aandacht. 

De lijst van gemeentelijke monumenten is in 2010 voor het

laatst vastgesteld. In 2012 heeft de gemeentelijke Monu-

mentencommissie, na raadpleging van de VOO, een aanvul-

lende lijst van elf panden opgesteld. Helaas is van voor-

dracht van deze panden tot gemeentelijk monument afge-

zien. De VOO zou graag zien dat deze panden alsnog die

status verkrijgen.

Tenslotte vraagt de VOO aandacht voor het historisch waar-

devolle pand De Beukenhof, inclusief de tuin. Dit pand ont-

breekt op de gemeentelijke lijst. Door de huidige status

van het pand, met mogelijke functieverandering en de

inmiddels toegestane veranderingen door de bouw van

enkele villa’s aan de buitenzijde van het terrein, verzoekt

de VOO expliciet om voor De Beukenhof de procedure voor

het aanwijzen als gemeentelijk monument te beginnen.

De reactie van de VOO staat op de website van de vereniging
www.oudoegstgeest.nl/activiteiten/voo-zienswijzen

Het pand (inclusief de tuin) van De Beukenhof verdient volgens de

VOO de status van gemeentelijk monument. Foto’s Wil van Elk.
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Door Peter Sigmond

Het is november 1823 als bij de schout Jacob Wil-

lem de Malnoë van Noort (1815-1849) en de asses-

soren van Oegstgeest een verontrustende brief

van de kerkvoogden van de hervormde kerk van Oegstgeest

en Poelgeest ter tafel komt. De kerkvoogden hebben gecon-

stateerd dat het kerkgebouw er bouwkundig slecht aan toe

is, vooral de muur aan de noordwestzijde. Ze zijn bang dat

bij een hevige wind de kerk zal instorten. Beleefd vragen

zij aan de schout en assessoren om een subsidie van 3.000

gulden waarmee het kerkgebouw, de pastorie, het koster-

huis en de school opgeknapt kunnen worden. Ze zetten

hun verzoek kracht bij door de schout eraan te herinneren

dat het een bijzonder oud gebouw is dat dateert uit de

zevende eeuw. Opmerkelijk is dat in het verzoek de slechte

staat van de kerktoren niet wordt genoemd. 

De schout vraagt de kerkvoogden vervolgens om specifica-

tie van de kosten. Die blijft mager want de kerkvoogden

komen niet verder dan de mededeling dat de totale kosten

3.341 gulden bedragen en dat de hervormde gemeente zelf

daarvan slechts 341 gulden voor haar eigen rekening kan

nemen. De gouverneur van Zuid-Holland, niemand minder

dan Frans Adam van der Duijn van Maasdam, voormalig lid

van het vermaarde driemanschap met Gijsbert Karel van

Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum, was ondertus-

sen eveneens door de schout geïnformeerd. Ook hij acht de

specificatie onvoldoende en verzoekt de schout nader

onderzoek te doen. De schout schrijft Van der Duijn terug

dat hij niet twijfelt aan de urgentie omdat al eerder, name-

lijk in 1819 en 1821, verzoeken zijn gedaan om steun voor

het uitvoeren van reparaties die de draagkracht van de

kerkgemeente te boven gingen. In zijn brief, waarin de

schout ingaat op de mogelijk oorzaak van de verzakking,

verschijnt nu ook de toren ten tonele: ‘sommige menen

dat het komt door slechte fundering, andere door de over-

helling van de toren’. Hij zal eerst nader onderzoek naar de

oorzaak laten verrichten maar in ieder geval komt nu ook

de toren als oorzaak van het verzakken van de noordelijke

muur van de kerk aan bod.

Bouwkundig onderzoek

Ruim een jaar later, in mei 1825, komt de schout ter ore

dat een deel van de kerkmuur was afgebroken en dat

vooral daardoor nu grote verzakkingen waren ontstaan

aan de dorpstoren. De kerkvoogden hadden hem daarover

niet ingelicht. De schout was vervolgens zelf op onderzoek

uit geweest en had geconstateerd dat het er ernstiger uit-

Hoe de toren van het ‘Groene Kerkje’ verdween

Afbraak van een toren

Gezicht op de Groene of Willibrordkerk te Oegstgeest, 1770, tekening in pen door P.C. la Fargue.



5

zag dan hij had vermoed. Was eerst de toren de oorzaak

van het verzakken van de noordmuur, nu is het deels afbre-

ken van de noordmuur de oorzaak van het verzakken van

de toren. Er moet iets ondernomen worden. Op 24 mei

wordt besloten tot inspectie door twee werkbazen uit

Leiden, Jan Franchimon en Johannes Schooneveld. Zij moe-

ten onderzoek gaan doen naar de staat van de toren in ver-

band met herstel van het kerkgebouw. Vier dagen later voe-

ren Franchimon en Schooneveld hun inspectie uit in het

bijzijn van de schout en op 1 juni 1825 wordt hun verslag

in de gemeenteraad behandeld. Voordat dat gebeurt, wordt

assessor Antonie van Wetering, die tevens kerkvoogd was,

gevraagd aan welke kant hij wil staan in verband met

mogelijke belangenverstrengeling. Een mooi staaltje van

good governance bijna tweehonderd jaar geleden! Van de

Wetering wil primair als kerkvoogd functioneren en hij

verlaat daarop de vergadering. Uit het inspectieverslag

blijkt dat de beide werkbazen veel ellende hebben gecon-

stateerd: ‘(…) om welke redenen de vermelde bazen van oor-

deel zijn dat de kosten om de toren staande te doen blijven

zwaar en groot zoude zijn’, met het risico dat het niet zou

lukken. Zij adviseren ‘(…) tot amovatie van het gebouw en

er een nieuwe gevel in de plaats te stellen’. De schout stelt

de assessoren voor te bepalen hoe verder te gaan. Eerst

moet vastgesteld worden welke partij, de kerk of de

gemeente, eigenaar van de toren is en wie de kosten van

het herstel zal moeten dragen. Hij laat daartoe het vierde

artikel van de publicatie van het voormalig provinciaal

bestuur van Holland van 6 oktober 1797 in de vergadering

voorlezen. Daarin staat gestipuleerd dat kerktorens ‘(…) als

strekkende tot algemeene nutte door de gemeentes der res-

pectieve steden en dorpen (…) zullen moeten worden

onderhouden’. De gemeente moet dus zorg dragen voor

het onderhoud van de kerktoren maar daar zijn kantteke-

ningen bij te plaatsen. Onduidelijk is namelijk wie eige-

naar van de toren is en verder gaat het hier niet om

gewoon onderhoud maar herstel en vernieuwing. Het is

voor de vergadering uit de provinciale publicatie niet dui-

delijk wie in een dergelijk geval de kosten moet dragen.

Besloten wordt op 3 juni om 18.00 uur het bestuur van

kerkvoogden uit te nodigen voor een gesprek in het

Gemeentehuis.

Afbraak of herbouw

Het is het begin van een langdurige onenigheid tussen

kerkgemeente en burgerlijke gemeente over de afbraak

dan wel herbouw van de toren en vooral over de daarmee

gepaard gaande kosten. De gemeente stelt zich op het

standpunt dat de kerkgemeente eigenaar is en dus voor de

kosten moet opdraaien, de kerkgemeente is van mening

dat het onderhoud voor rekening van de burgerlijke

gemeente is. Verzoeken aan de provincie om nadere duide-

lijkheid te verschaffen over de uitleg van de richtlijn van

6 oktober 1797 leveren aanvankelijk geen resultaat. Wel is

vrij snel een begin gemaakt met de afbraak van een deel

van de toren zodat het directe gevaar van instorting is

geweken, maar dan stokt de voortgang.

Op 13 augustus 1825 ontvangt de schout een brief van gou-

verneur Van der Duijn. Deze heeft persoonlijk geconsta-

teerd dat het puin van de gedeeltelijk afgebroken toren

nog op en buiten het kerkhof langs de straat ligt. Uit zijn

brief blijkt ook dat kerkvoogden en gemeenteraad het nog

niet eens zijn over de kosten en er nog geen besluit is geno-

men over afbraak of opbouw. Van der Duijn vindt dat, han-

gende de kwestie, het puin opgeruimd moet worden

omdat het overlast bezorgt aan passanten. Hoewel de Raad

vindt dat het puin helemaal niet in de weg ligt zoals de

gouverneur stelt, besluit men toch over te gaan tot ver-

koop. Op 24 augustus koopt Jacob van Leeuwen uit Leiden

voor 20 gulden het puin met dien verstande dat de trassen

en stenen eruit zijn gehouden ’ten behoeve van een even-

tuele herbouw van de toren’. 

Onderhandelingen

Vijf jaar lang verandert de uiterlijke verschijning van de

kerktoren niet. Het bovenste gedeelte van de toren is

gesloopt maar daarna is het werk gestaakt. Die ogenschijn-

lijke rust rond de toren is bedrieglijk want in de volgende

jaren keert het kapittel ‘toren’ bijna in elk verslag van de

gemeenteraad terug. De onderhandelingen tussen kerkbe-

stuur en gemeente slepen zich voort. Opbouw of afbraak

en de kostenverdeling blijven de pijnpunten. Na advies van

de gouverneur besluiten beide partijen op 21 augustus

1826 samen een plan met scenario’s te ontwikkelen. Scena-

rio 1 behelst het afbreken van het restant van de toren,

zodat de gevelmuur van het kerkgebouw kan worden ver-

Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland ten tijde van de

Bataafse Republiek maakte op 6 oktober 1797 nieuwe regels open-

baar over ‘de kerkelijke octrooyen en het gebruik des toorns’

(detail). 
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Slot van een brief van timmerman Johannes van der Gaag aan het gemeentebestuur van Oegstgeest en Poelgeest waarin hij verzoekt om

bemiddeling bij het invorderen van openstaande rekeningen bij de kerkvoogdij van de hervormde gemeente (detail). De tekst luidt onderda-

nig: ‘Verder wil ik mij Ued. in gunstig aandenke aanbevele, en mij verzekerd houde, dat Ued. het mij niet wegens mijn vrij-

postig geschrijf ten kwade zal denke, en verzoek verschooning over schrift en stijl. Ik heb de eer mij met de meesten hoog-

achting te noemen, Wel Edele Heere, Ued. willige dienaar, Johs van der Gaag.’



beterd, en het bouwen van een kleine nieuwe toren. Scena-

rio 2 de toren geheel afbreken en daarna tot vlak boven de

nok van de kerk weer optrekken. Besloten wordt ook te

laten onderzoeken of een betere fundering van de kerk-

muur een oplossing is. Timmerman Van der Gaag uit

Leiden krijgt de opdracht een bestek te maken. Van der

Gaag levert een maand later zijn bestek en kostenplaatje

in: 5.375 gulden. De toren wordt voor dat bedrag tot de

steunberen afgebroken en daarna opgebouwd tot 6 voet

boven de nok van het dak van het kerkgebouw en verder

uit hout opgetrokken ‘in de smaak als die op de Roomsche

kerk alhier’. Ondertussen probeert men subsidie te verkrij-

gen maar verzoeken aan de Koning, de Minister van Bin-

nenlandse Zaken, Gedeputeerden van Zuid-Holland, Pro-

vinciale fondsen en een beroep op de meer welgestelde lid-

maten van de kerk hebben geen resultaat. 

Afbraak 

Dan wordt men het op 23 oktober 1827 eens. In een ‘Acte

van overeenkomst tussen de burgemeester en assessoren

van Oegstgeest en Poelgeest, handelende namens de

gemeenteraad en de kerkvoogden van de hervormde

gemeente van Oegstgeest en Poelgeest, willende schikking

maken ten einde te voorzien in de afbraak van de toren der

hervormde kerk van O. en P. ter voldoening aan de

dispositie door hun edele grootachtbare de heeren

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 26 juni 1827’

worden de zaken geregeld. Ze zijn het erover eens dat de

kerk eigenaar is van de toren en dat de publicatie van 1797

daar niets aan af doet, dat herstel en vernieuwing niet

onder onderhoud vallen en dus voor rekening van de

eigenaar zijn. In de acte nemen de kerkvoogden op zich de

toren verder te zullen doen afbreken voor rekening van de

kerkelijke administratie. Al hetgeen de afbraak oplevert

zoals als hout, steen, ijzer en lood zal aan de kerkelijke

fondsen toevallen. Verder krijgen ze de beschikking over

de klok die in de toren heeft gehangen, alsmede de

opbrengst van de eerdere verkoop van het puin. De

kerkvoogden zullen alle kosten betalen welke sedert 1 mei

1825 ter zake van de toren zijn gemaakt. En tot slot: de

gemeente Oegstgeest wordt gevrijwaard van alle verdere

kosten die verband houden met de afbraak van de toren.

Het komt erop neer dat de kerkgemeente als eigenaar van

de kerk wordt beschouwd en dat alle financiële voor- en

nadelen van de afbraak aan haar toevallen. Het besluit is

genomen. Op 21 november gaat het voorstel ter

goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

en op 6 februari 1828 delen Gedeputeerde Staten mee dat

zij akkoord zijn. Op 6 januari 1830 wordt het bestek voor

afbraak in de gemeenteraad goedgekeurd en doorgestuurd

naar Gedeputeerde Staten. Zes weken later wordt het

sloopwerk gegund aan G. Fakkeldijk uit Leiderdorp voor

900 gulden. Op 5 mei 1830 lezen we in het verslag van de

gemeenteraad “(…) dat wijders zedert eenige weken een

aanvang met de afbraak des torens is gemaakt en dat

dezelve tegenwoordig reeds geheel is afgebroken”.

Een financieel staartje

Daarmee was de kous nog niet af. Zes jaar later, op

27 augustus 1836, viel een dagvaarding op de deurmat van

de kerkbestuur en tegelijk ook een bij de gemeente. Het

bleek dat de rekening die J. van der Gaag in 1826 en 1827

had ingediend voor het tekenen van bestekken voor de her-

bouw van de toren, nooit aan hem was voldaan. Meer dan

tien jaar had de goeiige Van der Gaag op zijn geld gewacht.

Maar nu had hij dan eindelijk een procureur in de arm

genomen en vroeg hij de gemeente te interveniëren. Dat

gebeurde. Uit een kladbrief van burgemeester en assesso-

ren aan Van der Gaag blijkt dat zij de kerkvoogden hebben

opgedragen de kosten voor de bestekken uit 1826 en 1827

conform de overeenkomst van 1827 te voldoen. En inder-

daad, op 27 oktober 1836, dus tien jaar na dato, wordt Van

der Gaag door de kerkvoogden alsnog uitbetaald.

Bronnen

n Digitaal fotoarchief Oegstgeest.

n Gemeentearchief Oegstgeest.

n Erfgoed Leiden en Omstreken.

De uit 1772 daterende rooms-katholieke kerk aan de Rhijngeester-

straatweg met de pastorie. De torenspits diende als voorbeeld voor

de mogelijke nieuwe spits van de toren van het Groene Kerkje. De

kerk moest in 1903 plaatsmaken voor de huidige Willibrordkerk.

Prentbriefkaart, circa 1890-1899. 
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In de vorige aflevering van Over Oegstgeest presenteerden

wij de persoonlijke herinneringen van burgemeester

Van Gerrevink aan de eerste dagen na de Tweede

Wereldoorlog. Hier volgt het tweede deel, weer in de vorm

van citaten uit zijn memoires.

‘Nu beginnen we aan het herstel van wegen en bruggen,

maar in menig geval ontbreken hier nog de materialen en

het transport is bepaald onvoldoende. Mijn hardnekkige

opspeelwijzen bij den militairen Commissaris en de Bin-

nenlandse Strijdkrachten (B.S.) hebben een paar vrachtau-

to’s opgeleverd, zoodat transport van straatvuil en levens-

middelen thans weer verzekerd zijn.’

‘De gevangen genomen N.S.B.-ers (waaronder Krantz,

Breda, de tandarts Menger, Tieleman, Mok, en een 80 ande-

ren, ze zijn er nog lang niet allemaal) heb ik aan zwaar

grondwerk gezet (dichtgooien van de duizenden Deckungs-

löcher en Scherbengraben, bruggen herstellen, en andere

schade door de moffen aangericht).’

‘Verder den heelen dag vergaderingen, toezicht op de Com-

missie belast met de aanhouding, inbewaringstelling en

bewaking van N.S.B.-ers, inventarisaties van goederen van

N.S.B.-ers, onder dak brengen van teruggekeerde evacués,

contact met den militairen Commissaris, den Comman-

dant van de B.S. en de departementen, ovaties in ontvangst

nemen, spreken hier en daar.’ 

Burgemeester in vredestijd (deel 2)
Door Freek Lugt

‘De diensten loopen nog erg stroef. De dril zit er nog niet

in. De arbeiders loopen er de kantjes af. Voor in de week

hadden we nog een hongeroptocht te onderdrukken. Ook

de ambtenaren van de secretarie, den technischen dienst

en de politie zijn nog niet weer in het gareel. Maar dat zul-

len we ze wel gauw leeren. Maar voorloopig is het een war-

boel van wonder en geweld. Militaire Commissarissen B.S.

praten mee over dingen waar ze geen verstand van hebben.

Het is om kierewiet van te worden.’ 

‘Het best schiet ik nog op met de Canadezen. Er liggen 2

regimenten zware artillerie in Oud-Poelgeest. De stoet was

bij het binnentrekken 5 kwartier loopen lang. Geschikte

kerels. De hoofdofficieren zijn ontvangen op de sociëteit,

waar de President Krieger en ik ze hebben toegesproken.

Ook bij de binnenkomst ben ik ze officieel gaan begroeten

met den Commandant van de B.S.’

‘Die Canadezen zijn leuke joviale kerels. Sterk, gezond,

maar ze moeten geen jenever op hebben want dan zijn ze

niet te houden.’

‘De gemeente ontving mij weer met open armen en de

geestdrift over de bevrijding was groot, maar natuurlijk

sterk getemperd door de herinnering aan de doden.’ 

‘Ook was de zo noodzakelijke gevangenneming van de

N.S.B.-landverraders en de moffenvrienden, meest meisjes

en vrouwen (in de volksmond moffenmatrassen) nu niet

bepaald een note gaie. De meiden werden door de mensen

uit hare huizen gehaald en in het publiek kaal geschoren.

lk liet dit in het begin toe. De volkswoede moest zich toch

op de een of andere wijze uiten, en ik was al verheugd dat

Een wagen met uit Zweden gekomen meel voor Zweeds wittebrood

staat op de Leidse Straatweg. Erop staan ambtenaren van de Crisis

Controledienst. Over het balkonhek hangt een Zweedse vlag; de

Zweedse consul woonde daar.

Burgemeester Van Gerrevink speecht aan de Louise de Colignylaan.



Kranslegging door burgemeester Van Gerrevink bij oorlogsgraven

bij het Groene Kerkje. Daar lagen 53 Nederlandse en 88 Duitse

militairen en 17 geallieerde soldaten.

Voorlopig gedenkteken voor de Oegstgeester gevallenen. Toen

burgemeester Van Gerrevink de steen onthulde, was deze nog niet

ingemetseld aan de achterkant van deze bank aan de vijver bij de

Willem de Zwijgerlaan.
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het volk die sletten niet doodsloeg. Maar ten slotte heb ik

er toch een einde aan moeten maken omdat het volk na de

operatie de meiden voor zich uit de straten doorjoeg, ze

met vuil en stenen begon te gooien en ze mishandelde

zodat groot gevaar bestond dat er doden zouden vallen.’

‘Een van de meest indrukwekkende plechtigheden was de

voorlopige onthulling van het monument voor de ingezete-

nen der gemeente die hun leven hebben gegeven in dienst

ven het vaderland [in het driehoekige plantsoen aan de

Koninginnelaan]. Onder hen waren Guus Reitsma, Okkie

van der Plas, Kampenhout en Talboo. Ik was met prof.

Westrate aangewezen voor het houden van een toespraak.’

‘Het gevangennemen van de landverraders werd opgedra-

gen aan een commissie van illegalen, die zich niet op de

meest juiste wijze van die taak gekweten heeft. In die com-

missie voerde spoedig de heer Witte, een furieuze en moe-

dige illegale werker, het hoogste woord. Maar – wat ik juist

zo gaarne had willen voorkomen – op een moffrikaanse

wijze. Ik houd bij dergelijke gelegenheden meer van de

gedragslijn: suaviter in modo, fortiter in re [zachtmoedig in de

uitvoering, streng als het gaat om het principe]. Vooral de

wijze, waarop de N.S.B.-burgemeester Sikkens werd behan-

deld, stuitte mij tegen de borst. Deze, een man van ruim 70

jaar en een van die ongelukkigen, die in de normale maat-

schappij waren gestrand en van de gelegenheid gebruik

maakten om door middel van Duitse bajonetten weer in

den zadel te komen (er waren toen vele tienduizenden van

die mispunten), was natuurlijk als burgemeester een

notoire prul, maar hij had als zodanig de gelegenheid de

ingezetenen te onderdrukken, te plagen en te verraden. Hij

heeft dat niet gedaan maar integendeel nog wel enkelen

uit de nood geholpen. Hij werd uit zijn woning in de Oran-

jelaan gehaald, waar natuurlijk onmiddellijk een volksop-

loop ontstond, en tussen twee B.S.-ers onder luid gejouw

naar het gemeentehuis gebracht. Hij moest daarbij zelf

zijn zeer zware koffer dragen. Op het gemeentehuis

snauwde Witte, in de Raadzaal tronende, hem bij het voor-

lopig verhoor af, omdat hij zijn hoed even op de tafel

legde, omdat hij, klaarblijkelijk vermoeid, even met zijn

hand op de tafel steunde enz. Het ging uiterst ruw toe.

Later heb ik gedaan gekregen dat prof. Blok, de egyptoloog,

in de commissie zitting nam. Het ging mij toen nog niet

geheel naar de zin maar toch wat beter.’

Tot zover de notities van de hand van burgemeester Van

Gerrevink over de eerste dagen en weken na de oorlog.

Kennelijk had hij het in de periode daarna te druk voor pri-

vébespiegelingen. Hij werd gevraagd om ook lid te worden

van het Centraal Orgaan voor de Zuivering van Overheids-

personeel. Op deze manier maakte hij lange werkdagen en

vooral het Haagse werk was emotioneel slopend. Hij was

bijna zeventig jaar en zijn lichamelijke en geestelijke reser-

ves waren in de verstreken jaren geheel verbruikt. In het

najaar van 1945 was hij zo overwerkt dat hij bewusteloos

in elkaar zakte. Hij werd overgebracht naar de psychiatri-

sche inrichting Rhijngeest, daarna naar Oud-Rozenburg te

Loosduinen waar hij weer bij zijn positieven kwam, en uit-

eindelijk opnieuw naar Oegstgeest, waar hij weer zichzelf

werd. Hij verzocht toen uit zijn ambt te worden ontslagen.

In zijn laatste jaren bleef hij zich voor Oegstgeest verdien-

stelijk maken.

Burgemeester Van Gerrevink overleed in 1965. In 2012 werd

de brug bij het Groene Kerkje naar hem genoemd, waarmee

zijn verdiensten voor Oegstgeest werden erkend, vooral die

in de periode voor en in de eerste jaren van de oorlog. Zie

hiervoor de edities van Over Oegstgeest van april en oktober

2009.

Bronnen

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

1994.

n Annes Johannes van Gerrevink, Memoires, uitgetypt handschrift met

bijlagen, niet gepubliceerd, 1893-1956, met dank aan Han Noorlan-

der.

n Freek Lugt, Oorlogsgraven in Oegstgeest, Oegstgeest 2005.

n Foto’s: Digitaal Fotoarchief Oegstgeest; Erfgoed Leiden en Omgeving;

Van Gerrevink, Memoires; collectie F.H. Lugt.
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Abtspoelweg 

G eboren in een christelijk-gereformeerd arbeiders-

gezin woonde Teun vóór de Tweede Wereldoorlog

bij de Haarlemmertrekvaart, ‘de andere kant’ van

Oegstgeest. Boerderijen en kleine huisjes wisselden elkaar

daar af. Ook de arbeiders hadden wat klein vee en verbouw-

den hun eigen groente. Het gezin woonde in een deel van

een boerderijtje. ‘Waar nu het zwembad is, daar was het en

daarachter was de boerderij van Filippo. Vanaf de zijkant

zag je ook gewone huizen waar gewone mensen woonden:

Wijsman en Van der Voort en nog een aantal; vijf huisjes

had je daar. Hoogervorst, die woonde iets verder, dat was

een groenteteler. Mijn ome Willem Sleet die had een héle

grote tuinderij en die verkocht bloemen, maar de mensen

moesten ze zelf plukken. En dan zat zijn vrouw, tante Jan-

netje, vooraan op een stoel en zei: ga maar, je moet zelf

plukken en dan moesten ze bij haar komen betalen. Ome

Willem slachtte ook allemaal voor hele rijke lui uit Oegst-

geest, die uit jagen gingen, een vakman was dat.’

Er was stromend water, een kraan maar geen douche of

bad. Toen ze klein waren deed zijn moeder de kinderen

’s winters in een grote teil in de kamer. Zij maakte warm

water buiten in een hele grote ketel, met houtblokken. Die

stond net buiten het huis bij de keuken en dat was over-

dekt. Dat gaf ook warm water voor de was. Gedroogd werd

er op de bleek, een stuk weiland bij het huis. ‘Voor de wrin-

ger, dat ging met de hand allemaal, haalde mijn moeder de

was eruit en dan moesten wij draaien. Dat was nog een

leuk spel ook.’ Er was petroleum voor koken en licht. Lam-

pen met een bol met een lont erin, de pit. ‘Als de kachel

brandde in de winter werden ’s avonds rond half zeven de

twee laatste briketten erop gegooid en dan moesten we

allemaal naar bed. Boven was geen verwarming; als het

heel hard vroor hielden we onze kleren aan. Zo koud kon

het zijn.’

Lagere school

Naar de kleuterschool ging hij bij de bekende juffrouw

Annie in de Deutzstraat. Toen hij zes werd ging hij naar de

protestants-christelijke Leidse Houtschool, die net nieuw

was. Ze liepen met een groepje kinderen naar school dwars

door de Leidse Hout, ook in het donker. ‘We gingen langs

de boerderij van Bremmer, die ligt aan de andere kant van

het Leidse Hout, de stinkende modder zoals het heette.

Meester Smelik was de hoofdonderwijzer en dat was een

héle gemene man, hij trok altijd aan je oren. Dat had hij

bij mij een keer gedaan, helemaal bloed en toen is mijn

vader naar school gegaan: als je nog een keer aan mijn kin-

deren komt, dan… Toen heeft hij het nooit meer gedaan.’

Adriaan, de zoon van boer Goedhart liep ook mee. ‘Dat was

zó’n knul! Want toen had je ook zo’n kinderlokker en

stond er een auto, ik stond al bij die auto en toen trok hij

mij nog ineens terug.’

Oegstgeestenaren aan het woord

‘Ik ben een vrijbuiter geweest, altijd’
Teun Heeren: niet geboren, wel getogen in Oegstgeest. Hoewel hij al zo’n vijftig jaar in Noordwijk woont, heeft hij levendige en
talrijke herinneringen aan het Oegstgeest van zijn kinder- en jongensjaren. Teun is een groot verteller en weet de sfeer van toen
op pakkende wijze te verwoorden. 

Door Inge Harkema en José Niekus

De Abtspoelweg in 1960-1965 met in het midden nog de in 1966

afgebroken panden uit de jeugd van Teun Heeren en daarachter de

boerderij van Filippo.

Een groepje bewoners van het buurtje aan de oostzijde van de

Abtspoelweg tegenover de huidige sportvelden met geheel links de

heer Filippo, circa 1925.



De Deutzstraat gezien vanuit de Geversstraat, met tramrails en

bovenleiding; aan het eind links de Gevers-Deutz bewaarschool of

kleuterschool.

Gevraagd of Jan Wolkers toen ook al op die school zat:

‘Jazeker, ik heb in de klas gezeten met Jan Wolkers, die is

net zo oud als ik! Jónge, met Jan Wolkers, daar kan ik heel

wat boeken over schrijven!’. En hij vertelt hoe Jan een keer

op (de lagere) school kwam; helemaal wit van kalk! Ze vroe-

gen hem wat er was. Hij had een beeld gevonden, een vrou-

wenbeeld en toen had hij dat op zijn bed gelegd en was er

op gaan liggen! En zo was hij naar school gekomen, wit van

al die kalk.

Met zijn vrienden ging Teun in die tijd op pad. Ze liepen de

Warmonderweg af, de Abtspoelweg, dan langs een weiland

voor koeien, dat was van Treur en van Goedhart en daar

àchter was het bos van Hofwijck, het hazenbos. ‘Daar gin-

gen wij altijd, nou ja, eieren zoeken, bramen stelen en kik-

kers vangen. En Jan Wolkers ging altijd met ons mee. Toen

kon hij al héél mooi tekenen, op school was hij de beste in

tekenen. Maar voor de rest, jonge, jonge.’

Brand

De boerderij waar ze woonden is op een winteravond

[najaar 1934] tot de grond toe afgebrand. 

‘Mijn ome Willem, die stond buiten nog bij zijn geiten, die

zag die brand, het was donker, een beetje vriezend weer.

Hij zag allemaal vlammen en zegt tegen zijn vrouw: “Dat is

bij Piet!” Toen is hij op een transportfiets gesprongen, ren-

nen, rijden en mijn vader (Piet) kon net nog het jongste

kind van boven halen. Toen stortte het hele dak in mekaar!

Ik weet alleen nog dat onze klompen buiten stonden, die

konden we nog aantrekken en voor de rest hadden we

niets meer!’

Wonderwel zijn ze er allemaal uit gekomen! De brandweer

kwam, die moest het water uit de sloot halen. Maar dat

was een baggersloot en in de winter ging dat dus niet. Het

huis brandde geheel af en zijn moeder heeft jaren later

nog zitten huilen dat ze niets geen foto’s meer had van de

kinderen. ‘Alles was weg, alles.’

Het gezin werd ondergebracht bij mensen in Oegstgeest en

bij familie van zijn moeder in het Westland. Teun kwam in
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huis bij tante Mina en ome Jan Sleet, de ouders van ome

Willem, hun enig kind. Ome Jan was baas in het bos van

Poelgeest. Ze woonden op de Haarlemmertrekvaart en hun

huisje staat er nog. Daarnaast was Van den Berg, een

schoenmaker en op de hoek was een café.

‘Als ik aan mijn oom en tante denk word ik altijd vrolijk. Ik

heb nog nooit zulke lieve, aardige mensen gezien. Dat

zigeunerkamp verderop, altijd liepen ze naar binnen voor

koffie. Die zouden nooit iets gedaan hebben met dat

vrouwtje. Als een zigeuner dat gedaan had dan was-ie door

zijn eigen mensen doodgemaakt. Het waren schitterende

Teun Heeren werd
geboren op 2
november 1926 in
een hofje in
Leiden, vlakbij het
Elisabethzieken-
huis, als tweede
kind in het gezin
Heeren-Lugthart.
Een paar maanden
oud verhuisde hij
naar de Abspoel-
weg in Oegstgeest.
Het gezin telt
inmiddels tien kin-
deren wanneer het

in 1937 een huis betrekt in de nieuw gebouwde Indische
buurt. Daar groeide hij op tot de jong volwassen man, die
in 1946 als vrijwilliger naar ‘ons’ Indië ging en daar vijf
jaar zou blijven. Eenmaal terug pakte hij het beroep weer
op waarvoor hij was opgeleid: automonteur. Na een paar
jaar vond hij werk in Noordwijk. De plaats waar hij ook
ging wonen en een bloeiend garagebedrijf opbouwde, dat
hij pas twee jaar geleden overdroeg. Foto Wil van Elk.

Het huis aan de Haarlemmertrekvaart waar ome Jan en tante

Mina woonden, met aan de zijkant boven het raam van de zolder

waar Teun sliep.
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mensen. Ik ben daar bijna tweeënhalf jaar geweest, ik had

het daar fántástisch!’

Indische buurt

Op 2 juni 1937 werd het gezin weer verenigd. Eerst woon-

den zij in, aan de Sumatrastraat en in februari 1938 kregen

zij een huis in de Celebesstraat [nummer 38, in oktober

1953 vernummerd tot 42]. Woningstichting Buitenlust had

daar zeven huizen gebouwd voor grote gezinnen. 

‘Zeventig kinderen woonden daar toen. Koppers, Valk en

Hoogewoning hadden ook tien kinderen, verder woonden

er Hulst en Van Amersfoort. De eerste huizen, die een

douche hadden. Koud water, dat wel! En een héle grote

tuin zodat we zelf aardappelen en groente konden telen.’

‘Ja, ik heb er heel prettig gewoond, katholiek en gerefor-

meerd door elkaar, ook mijn beste vriend was katholiek.

En daarachter had je niks, alleen maar polders en je kon

net zo ver lopen en doen als je maar wilde, helemaal tot

Rijnsburg. Tot aan het kanaal kon je kijken; ja, want daar

gingen we stiekem koeien melken ’s morgens. Dat was een

vrijheid, dat was echt pure vrijheid!’

Op de Leidse Houtschool zaten rijk en arm door elkaar,

maar: ‘Je had de rijken uit Oegstgeest uit de parken en wij

waren de arbeiders, uit arbeidersgezinnen. En dat was

áltijd apart! 

Maar met onder andere de kinderen van Van Egmond en

Van Klaveren, hun vaders waren stratenmaker, waren ze

altijd bij elkaar. Voetballen, bokkie springen op het school-

plein en zo. Ze gingen niet naar een voetbalclub, al

bestond ASC toen al. Teun: ‘Ajax Sportman Combinatie?

Dat was alleen voor de kapitalisten! Studenten uit Leiden,

die voetbalden daar en denkelijk een arbeidersjòngen

daar? Nee, oh, nee!’

Teun haalt burgemeester Van Gerrevink van Oegstgeest

aan, hoe die op een vergadering vertelde: “Nee, dan moet u

niet hier wezen in de parken maar dan moet je bij de arme

arbeiders wezen en dat is achter het viaduct van Oegst-

geest, dat is de Indische buurt, daar moet u wezen, niet

hier!”

1940-1945

In het begin van de oorlog zat Teun nog op de ambachts-

school aan de Haagweg in Leiden. Er was maar school tot

vijf uur want dan was er nergens licht meer. Daar heeft hij

ook de avondschool gedaan, de opleiding tot automonteur,

al was dat vanwege het licht ook overdag. Daarnaast deed

hij klusjes bij garage Blom in Rijnsburg.

Toen Teun oud genoeg werd voor de door de Duitsers ver-

plichte tewerkstelling dook hij thuis onder. Maar niet con-

stant: als er geen razzia’s waren bleef hij wel in de buurt

om snel terug te kunnen naar huis. Zijn vader had in een

loze ruimte boven een kast een verstopplek gemaakt. ‘Als

je dan een razzia had, was het “Gauw, gauw” en dan moest

ik daar in kruipen en dan kreeg ik gauw wat eten toege-

stopt en daar moest ik blijven tot het over was.’ Hij had

geluk, hij is nooit opgepakt.

In die tijd zag hij hoe mensen in de buurt werden wegge-

haald. Bij de heer en mevrouw van Kampenhout in de

Sumatrastraat, die hadden geen kinderen, werd door het

bestuur van de ondergrondse vergaderd en naar de BBC

geluisterd. ‘En wij brachten de blaadjes daarvandaan weg.’

De overval op 19 januari 1944 op het bestuur heeft hij van

een afstand gezien. ‘Ze zijn allemaal gearresteerd. Man en

vrouw Kampenhout [Van Kampenhout], Key, vader en doch-

ter Valk [Van der Valk] en nog een stuk of acht. Allemaal

weggevoerd, naar het Oranjehotel in Scheveningen, zei

men. Inspecteur Key, die aan de Rijnzichtweg 62 vlak bij

het viaduct woonde, was naar de Indische buurt gekomen

om hen te waarschuwen.’

In het laatste jaar van de oorlog heeft Teun geen honger

gehad: ‘Nee, ik ging alles stelen. Als we zagen dat de bak-

ker achterom ging om te bezorgen: gauw, klep open, één,

twee... en dan gingen we dat brood stelen en weg waren we

weer. Ook op het land gingen we aardappelen, knolrapen

stelen; al dat soort dingen deden we ’s morgens vroeg. Ja,

ik heb wat gestolen, ook hout gezaagd in Rhijngeest, grote

bomen.’ Een paar keer zijn ze gesnapt door de Duitsers,

hun zaag werd afgepakt en ze zijn ook wel eens meegeno-

Zicht vanaf het viaduct van de rijksweg op de Rijnzichtweg met

tram en de eerste huizen van de wijk Buitenlust; in het hoekpand

rechts op de foto was slagerij Kosterink gevestigd, circa 1938.

Een deel van het gezin Van Elk voor hun huis in de Indische buurt,

Adriaan staat links. Fotoarchief: Wil van Elk (de zoon van

Adriaan).



Voedseldropping boven Oegstgeest; op het viaduct over de Rijnzichtweg kijken mensen naar de vliegtuigen, 29 april 1945.

men en dan moesten ze een paar dagen vast zitten op het

politiebureau, Teun en zijn vriend Adriaan van Elk.

Vrienden door dik en dun 

In de Indische buurt leerde de gereformeerde Teun Heeren

de katholieke Adriaan van Elk kennen, die zijn beste

vriend zou worden. ‘Voor de oorlog heb ik een héle goede

jeugd gehad. We speelden samen op straat; voetballen,

sneeuwballen gooien naar de tram, okkernoten stelen en

zo. En achter de Indische buurt had je de polder en daar

gingen we slootje springen en zo. In de oorlog gingen we er

ook stelen. Dan gingen we naar de tabaksvelden ’s morgens

vroeg, Adriaan en ik, de onderste bruine bladeren stelen.

En dan bij Adriaan thuis, gingen we dat allemaal fijn

maken en in puntzakjes doen. Vrouwe Van Elk had het een

beetje vochtig gemaakt dan was het gauw een ons natuur-

lijk. Die gingen we aan de veiling verkopen, de groentevei-

ling in Leiden. En we maakten ook sigaretten; en weet je

waar we die van maakten? Van vloeitjes van bijbelpapier!’

De prijzen stegen snel, ze kregen wel één gulden per siga-

ret. In de oorlog hebben zij samen nog veel meer onderno-

men. Van illegale blaadjes wegbrengen tot eten rondbren-

gen en nog veel meer stelen om de oorlog door te komen.

Bevrijding 

En toen kwam de bevrijding. Na vijf jaar van vreemde heer-

schappij en een groeiend gebrek aan van alles en nog wat,

tot regelrechte honger in de laatste oorlogsmaanden aan

toe, was de bevrijding een ontlading. Dat gold des te meer

voor de jong volwassenen, die ook nog eens hun jeugd-

jaren met grote beperkingen aan zich voorbij hadden zien

gaan. Die ontlading merkte je heel goed in het kamp van

Canadese militairen dat in mei 1945 in Oud-Poelgeest werd

opgeslagen. Natuurlijk was Teun daar te vinden en met

hem Adriaan van Elk. En ook Jan Wolkers was er bij. 
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Een jonge Teun Heeren.

‘Daar kreeg je sigaretten, daar kreeg je kauwgom, daar

kreeg je chocola, en er waren een heleboel jonge meiden.’

En die gingen dan het bos in met die Canadese militairen.

Dat was emotioneel natuurlijk. Je was doorgedraaid van

die oorlog, van die spanning. Je ontplofte, je kon schreeu-

wen en zingen wat je wilde. En die meisjes natuurlijk ook,

die klommen op die auto´s en zoenen en van alles. Die

Canadezen op die tanks trokken die meisjes en vrouwen er



Canadese militairen met legervoertuig in het bos van kasteel

Oud-Poelgeest, mei 1945.

bovenop. Als je nou zoveel jaren niks heb gekregen. Dat is

toch een uitbarsting voor een mens!’

Van niets naar overvloed

Volgens Teun was stelen aan de orde van de dag. Ook Jan

Wolkers wist daar wel raad mee. Bijna iedereen kent het

verhaal van de ‘tillenbeesten’ die Jan Wolkers weghaalde

uit Oud-Poelgeest. ‘Daar liep-ie mee te pronken. Het was

gewoon diefstal. Maar iedereen was aan het stelen toen. Ja,

want je hebt al die jaren niets gehad en nou kwam er

ineens een overvloed.’ Ook op de plek waar de Duitsers

hadden gezeten, bij de Willibrordschool, werd gestolen.

‘Een heleboel spullen kon je daar weghalen, niemand die

er wat van zei. Ik heb daar nog een motor weggehaald, een

Norton.’

Al waren het voornamelijk jongeren, ook de ouderen sloe-

gen hun slag. ‘Er waren nog een heleboel mensen, die

dachten: nou, misschien is de oorlog toch nog niet afgelo-

pen, dan heb ik weer een voorraadje. Je pakte wat je mee

kon nemen.’ Dolle Dinsdag, de dag waarop iedereen dacht

dat de vrede heel snel zou komen, lag nog vers in het

geheugen.

Flaneren

Ook na de oorlog bleef de vriendschap met Adriaan van Elk

hecht. ‘We gingen samen uit, dansen in Leiden, naar

Alphenaar en de Groot, noem maar op al die danszaken.

Zondag gingen we flaneren op de Stationsweg, dat deed

iedereen, heen en weer, heen en weer. We verzamelden

eerst bij Ruteck’s, dat grote restaurant, schitterend, altijd

zondag muziek, dan gingen we met een man of twintig

daarvandaan om te dansen. Een machtige tijd. Adriaan was

mijn grootste vriend.’

Teun en Adriaan, de ‘cowboys van Oegstgeest’, aan het stappen op

de Stationsweg, Leiden. Fotoarchief Wil van Elk.

De tweede oorlog

De eerste maanden na de bevrijding gingen als in een roes

voorbij, maar de werkelijkheid daarna bleek taai. ‘Er was

heel weinig te doen. Je ging een beetje op verkenning, een

beetje kijken, een beetje dit, een beetje dat.’ Vaak zaten de

twee boezemvrienden op de dijk bij het viaduct. ‘En op een

avond kwamen Adriaan en ik ineens op het idee: ha, we

gaan ons melden voor Indië. We kregen een keuring met

zijn twintigen op een rij. Dat duurde vijf minuten, en toen

was het: ga je uniform maar halen. Dat was onze keuring!

Een week later stonden we op de kade.’ 

En zo vertrok vrijwillig soldaat Teun Heeren kort na de oor-

log met 1.500 anderen op een volgestouwde ‘Sloterdijk’

naar Indië. Hij diende op Java, Sumatra en Celebes en zou

vijf jaar wegblijven. Als vrijwilliger kwam hij bij een speci-

ale commando-eenheid. ‘De anderen waren meestal infan-

teristen, die bedienden de mitrailleurs en zo maar wij had-

den het bedje opgemaakt. Als vrijwilliger ben je altijd als

eerste het slachtoffer. Zo zie je niemand, en zo zie je ze

optrekken uit de sawa vandaan.’

Voor de gemiddelde Nederlandse planter in Indonesië

heeft Teun Heeren weinig waardering. ‘Een planter zei
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Canadese militairen en verpleegsters van het Academisch

Ziekenhuis Leiden aan de rand van het bos van kasteel Oud-

Poelgeest, mei 1945.



eens tegen mij: weet je wie Indië verpest? Dat zijn jullie!

Jullie gaan steeds amicaler om met die mensen. Ik denk:

wat ben je toch een smerige rotvent. Echt zo’n planter. We

komen hier om jullie te bevrijden van de Japanners, als ik

dit van tevoren had geweten, dan was ik hier nooit geko-

men.’

Oegstgeest en ‘onze jongens’

In april 1949 is een speciale bijlage van de Oegstgeester

Courant voor de mannen in Indië gemaakt. Teun Heeren

heeft die krant nooit gezien. Misschien heeft het ermee te

maken dat de vrijbuiter lange tijd onvindbaar was.’ Ik ben

door het Rode Kruis opgeroepen of ik bericht wilde sturen

naar mijn moeder, want ze hadden al een paar jaar niks

van mij vernomen. Toen heb ik een kaart gestuurd.’ Teun

Heeren ontmoette in Indië nog een bekende uit Oegstgeest.

‘We waren weer even terug in Medan. Komt iemand naar

me toe: Zou je met me mee willen komen? Er ligt iemand

zwaar gewond in het ziekenhuis, die je misschien kent. Dat

was een vriend van mij uit Oegstgeest, Piet Kooi [Piet van

der Kooij]. Hij is niet meer beter geworden.’

Terug naar Nederland

In 1951 ging Teun terug naar Nederland. Die reis was

bepaald geen pretje. ‘Er waren wel tweehonderd jongens

aan boord, die op de boot al in quarantaine werden gezet.

Geestelijk in de war geraakt, een zware geslachtsziekte

opgelopen. Je zag andere jongens – je sliep bij elkaar onder

een klamboe – die aan het bidden waren. En dan wist je:

dat zit niet goed. Dat zijn dingen die blijven bij je. Ik heb

daar nooit aan meegedaan. Ik ben gewoon blijven leven,

zoals ik altijd gedaan had, zonder gekke dingen. Toch heb

ik daar hele ernstige dingen gezien. Ik denk er wel altijd

aan en ik verzwijg het ook wel eens. Je moet er ook niet bij

stilstaan. Je mag het wel herdenken, maar je moet er niet

mee naar je graf toe.’ Zijn aard van vrije jongen getrouw

liet Teun Heeren de welkomstbijeenkomst van de

gemeente voor deze laatste groep jongens, die terugkeerde

uit Indonesië, voor wat het was en haalde later zijn erepen-

ning op.

Weg uit Oegstgeest

Terug in Nederland gaat hij naar zijn ouderlijk huis in de

Celebesstraat. ‘Daar heb ik veertien dagen gezeten, dan

kun je niet meer wennen. Je komt terug en dan moet je

niet denken dat je ineens weer een net mens bent, dan ben

je nog een beest. Het is net als met doping, je moet afkic-

ken. Ik kon daarover eigenlijk nooit een gesprek hebben

met mijn jongere broers en zussen, helemaal niks. Ik ben

weggegaan en heb veertig jaar met niemand meer contact

gehad. Ik heb alleen mijn moeder in ere gehouden.’ Hij ver-

trok niet alleen uit de Celebesstraat, hij verliet ook Oegst-

geest.

Maar er moest geld verdiend worden en dus pakte Teun

zijn beroep van beroep van automonteur weer op. Van

Rijnsburg gaat hij naar Valkenburg en in het begin van de

jaren zestig naar Noordwijk. ‘Bij de garage van het Palace

Hotel zochten ze een man die de auto’s de garage in en uit

kon rijden en kon repareren. Daar ben ik heengegaan en

gelijk aangenomen. Buiten had ik tachtig auto’s, en binnen

had ik er veertig. Allemaal van die grote Amerikaanse

auto’s, ook van het koninklijk huis, en die zetten ze dan

neer, en dan zeiden ze: Teun, je vindt het wel, he?’. Tien

jaar heeft hij daar gewerkt en toen werd het tijd voor de

volgende stap. ‘Er kwam een pand leeg aan de Binnenweg,

dat zo goed als nieuw was. Dat heb ik toen gekocht en daar

ben ik een eigen garage begonnen.’ 
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Teun Heeren op de

voorpagina van de

Nieuwe Leidsche Cou-

rant (20 november

1948). Hoewel hij in

Indonesië graag voet-

balde, was de werkelijk-

heid daar toch iets

minder rooskleurig.

Teun in uniform met zijn moeder. Privébezit Teun Heeren.



Vier fotovragen van René 

De antwoorden op de fotovragen vindt u op pagina 20.

1 Op de locatie van de sporthal De Cuyl aan de Vos-

cuyl, stond vanaf eind jaren ’50 van de vorige eeuw

een complexe installatie. Welk complex was dat? 

3 Deze foto toont een bijna idyllisch straatje in

Oegstgeest. Welke straat wordt hier getoond? 4 Recentelijk zijn de bomen aan de Lijtweg vervan-

gen. Wanneer werden de eerste bomen geplant? 

2 Op deze luchtfoto, gemaakt in 1924, zijn de straten

aangelegd ten behoeve van een plein (rechtsboven

op de foto). Welk plein?
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Een paar jaar geleden, dik in de tachtig al, verkoopt hij zijn

bedrijf, maar blijft actief in Noordwijk, waar hij rond 1960

is gaan wonen. Maar Oegstgeest kan hij toch niet vergeten.

Laatst was hij nog in Oud-Poelgeest en vond de boom terug

waar hij mei 1945 zijn naam op heeft gezet. Een markante

man, even terug in ‘zijn’ Oegstgeest.

Bronnen

n Archief gemeente Oegstgeest.

n Digitaal Fotoarchief Oegstgeest.

n Kok, R. ‘Archers’ op Poelgeest, in Over Oegstgeest, 27ste jaargang num-

mer 1, mei 2015.

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

n Schwencke, G.D.M. en Spieksma-Boezeman, M.I.A. Van Abtspoelhof

naar Zoutkeetlaan. Uw straatnaam verklaard, 2003.

Teun Heeren bij de boom in Oud-Poelgeest waarop hij in mei 1945

zijn naam heeft gezet. Foto Ruurd Kok.
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bliceerd en twee maal in de raad is besproken. Aangezien

het geld aan de gemeente was doorbetaald en de wethou-

der was afgetreden, zag de raad geen reden verdere stap-

pen tegen hem te nemen.

Tegelijk heeft de officier van justitie een strafzaak tegen

Rübenkamp aanhangig gemaakt, in verband waarmee hij

enige tijd in voorarrest heeft gezeten. Uiteindelijk heeft de

officier de zaak geseponeerd; de strafrechtregels behelsden

toen nog niet de fraudebepalingen op grond waarvan een

fraudeur nu veroordeeld kan worden. Rübenkamp vatte

het sepot op als rehabilitatie en spande een civiele proce-

dure aan tegen zowel de gemeente als de burgemeester in

privé om ‘zijn’ geld terug te krijgen. Uiteindelijk, in

november 1935, zijn gemeente en burgemeester door de

Hoge Raad in het gelijk gesteld.

In de periode waarin het fraudeschandaal speelde, ging

Rübenkamp op audiëntie bij de Paus in Rome. In Oegst-

geest circuleerde toen de grap dat hij de Paus vroeg hem

heilig te verklaren. Hierop antwoordde de Paus dat dit niet

kon, Rübenkamp leefde immers nog, maar hij kon wel iets

anders: hij kon hem alvast schijnheilig verklaren.

De dorpelingen moeten daarbij ook aan de Rübenkamp-

brug hebben gedacht. Deze is gebouwd in 1929, toen de

wethouder nog een vaste greep op het gemeentelijke

onroerend-goedgebeuren had. Daardoor hing er een niet te

miskennen geur van eigen roem rond dit project.

Misschien is het dus wel terecht dat aan wethouder Rüben-

kamp, ondanks het vele goede dat hij ook voor het dorp

heeft gedaan, niet zoveel eer is blijven kleven.

Bronnen

n Gemeentearchief Oegstgeest.

n Annes Johannes van Gerrevink, handgeschreven memoires, niet

gepubliceerd.

n Leidsch Dagblad 31 mei en 3 juni 1932; Het Vaderland 3 juni 1932;

Nieuwe Leidsche Courant 1, 3 en 14 juni 1932; Leidsche Courant 21

oktober 1932.

Weinig eer

Kop uit het Leidsch Dagblad van 3 juni 1932.

In het interview van Marijke Wesseling en Jacques

Thorn met Bert Driessen, in het nummer van Over Oegst-

geest van mei 2015, werd gesignaleerd dat weinig eer is

bewezen aan Henricus Rübenkamp, de wethouder die in de

jaren ’20 zo veel heeft betekend voor de ontwikkeling van

Oegstgeest tot villadorp. Het enige tastbare blijk van waar-

dering is de charmante stenen brug tussen het Van Griet-

huijsenplein en de Louise de Colignylaan, en wie weet nog

dat deze brug naar hem is genoemd?

Er is nu inderdaad nog maar weinig waardering voor wet-

houder Rübenkamp. Misschien komt dat doordat de dorpe-

lingen destijds op de hoogte waren van de omstandighe-

den waaronder hij aftrad en zonder enig afscheid van het

politieke toneel verdween. Bij het schrijven van een artikel

liep ik enige jaren geleden tegen de feiten aan. Ik zet de

essentie ervan hier op een rij. Ze zijn afkomstig uit justiti-

ële uitspraken, krantenartikelen, de memoires van burge-

meester Van Gerrevink, een rapport dat is uitgebracht aan

de gemeenteraad en de notulen van de raad en het college

van burgemeester en wethouders. Bij het vinden daarvan is

Carla de Glopper, gemeentearchivaris van Oegstgeest, mij

als altijd zeer behulpzaam is geweest.

Zoals bekend speelde wethouder Rübenkamp een belang-

rijke rol in het onroerend-goedbeleid van de gemeente. In

1927 kocht de gemeente de grond voor de bouw van wat

nu de Gevers Deutz-Terweeschool heet. De verkoper

betaalde daarvoor een provisie van 5.200 gulden aan

Rübenkamp in privé. Dat was een flink bedrag, genoeg om

een aardige woning voor te kopen. Vervolgens kocht de

gemeente de grond van boer Juffermans waarvan een deel

nodig was voor de verbreding van de Geversstraat bij de RK

Willibrordkerk. Een bij de verkoop betrokken partij

betaalde Rübenkamp in privé een provisie in de vorm van

een pakket obligaties N.V. Lemvog met een nominale

waarde van 25.000 gulden. ‘Lemvog’ staat voor Leidsche

Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen, een

destijds als louche bekend staande projectontwikkelings-

maatschappij. De zaak liep spaak voor de wethouder toen

hij een anonieme brief kreeg van een chanteur die dreigde

deze feiten bekend te maken. Rübenkamp wist daarop niet

beter te doen dan de affaire op te biechten aan de burge-

meester. Deze hoorde hem aan en stelde vast dat Rüben-

kamp maar één ding kon doen: de provisie doorbetalen

aan de gemeente en terugtreden uit het college en de raad.

Dat deed hij. Hij bedankte schriftelijk en het geld en de

obligaties kwamen met enige omwegen bij de gemeente

terecht. Over de gang van zaken heeft een commissie uit de

raad een uitvoerig rapport opgesteld dat in de pers is gepu-



Dit verhaal begon in 1893, toen de Kerkeraad van de

Nederlands Hervormde Gemeente Oegstgeest een

commissie benoemde tot oprichting van één of

meer christelijke scholen in Oegstgeest. De eerste taak van

de commissie was het verwerven van voldoende middelen

voor een school met onderwijzerswoning. Geschat werd

dat hiervoor een bedrag van 11.000 à 13.000 gulden nodig

zou zijn. De commissie hoefde niet vanaf nul te beginnen.

De Kerkeraad beheerde een fonds voor dit doel, gesticht

door de voormalige predikant ds. Ten Bosch, waarin op dat

moment 5.800 gulden zat.

In 1901 bevatte het fonds door de noeste arbeid van de

commissie 12.200 gulden en men vroeg zich af of dat vol-

doende zou zijn om met de bouw van een school te starten.

Kennelijk was dat niet het geval, want er gebeurde nog

niets. Pas in 1907 kwam er beweging. De Hervormde

Gemeente Oegstgeest kocht een stuk grond aan de Rijks-

straatweg (nu de Endegeesterstraatweg 1 tot 3) voor het

bouwen van voorzieningen in de Leidsebuurt, namelijk

een school en een hulpkerk, het latere gebouw Irene. De

keuze voor deze locatie werd ingegeven door de behoefte

van de Hervormde Gemeente om naast het excentrisch

gelegen Groene Kerkje ook een meer centraal gelegen kerk-

gebouw te hebben. De grondaankoop kwam voor de helft

(5.264,05 gulden) voor rekening van de schoolcommissie.

De commissie besloot met de bouw te beginnen en ver-

zocht de secretaris, J. van der Voet, tevens aannemer, een

schetsplan met begroting te maken voor een school van

circa 60 leerlingen. Het schetsplan van de secretaris werd

goedgekeurd met een kleine wijziging, namelijk het wat

‘rijziger’ maken van de voorgevel, omdat ‘de school aan de

Morsch zo laag en gedrukt scheen’. De kosten werden

begroot op 9.500 gulden. De secretaris werd verzocht de

vergadering even te verlaten en bij zijn terugkomst werd

hem meegedeeld dat de bouw aan hem als aannemer werd

gegund. 

Twee lokalen

Het was een bescheiden gebouw: twee lokalen van ruim

7,5 meter breed naast elkaar met daarvoor een gang met de

entree en erachter een centrale uitbouw met de toiletten.

De aangebouwde onderwijzerswoning bestond uit een

gang in het midden met links twee kamers en suite en

rechts een spreekkamer en een keuken, waartussen de trap

1 8

Endegeesterstraatweg 3: 
van Julianaschool naar kliniek
Door Herman Oost

Plattegrond schoolgebouw 1909.



liep naar de eerste verdieping. Het geheel werd bekroond

met een flinke kap.

De start van de bouw werd vertraagd door achteraf gerezen

perikelen rond de verkoop van de grond. De opening vond

uiteindelijk plaats op 31 maart 1909, samenvallend met de

start van het schooljaar op 1 april.

Uitbreidingen en verbouwingen

Al snel werd door het groeiende aantal leerlingen een uit-

breiding noodzakelijk. In 1912 werd besloten op het

bestaande schoolgebouw een verdieping te zetten.

Wederom werd een plan gevraagd aan de secretaris/aanne-

mer en werd het werk aan hem gegund. De verdieping was

een kopie van de begane grond en werd ingevoegd door de

kap los te maken, deze 4,5 meter op te takelen en de ver-

dieping ertussen op te bouwen. Het trappenhuis werd

gerealiseerd in de gang aan de voorzijde. Nu beschikte de

school over vier lokalen.

Het leerlingenaantal bleef groeien en in 1923 was weer uit-

breiding van het gebouw aan de orde. De vraag was aan

welke kant de uitbreiding moest plaats vinden. Het

gemeentebestuur wilde graag uitbreiding naar het noor-

den. Maar dat betekende het slopen of verplaatsen van de

onderwijzerswoning. Het laatste leverde een extra kosten-

post op van 8.700 gulden. Uiteindelijk werd de knoop door-

gehakt door de rijksbouwmeester die niet akkoord kon

gaan met aantasting van de onderwijzerswoning en advi-

seerde uit te breiden naar het westen.

Het advies werd opgevolgd en in 1924 werd een uitbreiding

met twee lokalen gerealiseerd in een vleugel aan de west-

ofwel achterzijde van het gebouw. Hiervoor moest een

gang gecreëerd worden tussen de lokalen aan de voorzijde,

ten koste van de lesruimte. Op 6 januari 1925 werd het ver-

nieuwde gebouw geopend.

In de jaren ’20 bleef het leerlingenaantal stijgen, leidend

tot voortdurende plannen voor verdere uitbreiding van de

school. In de jaren ’30 daalde het leerlingenaantal weer,

om vervolgens na 1945 opnieuw sterk te stijgen. In mei

1947 waren er 54 aanmeldingen voor de eerste klas. Dat

betekende dat de eerste klas gesplitst moest worden, zodat

een zevende lokaal nodig was. Diverse opties werden ver-

kend: de onderwijzerswoning, de koffiekamer van Ende-

geest, een zaaltje in Irene of in de pastorie. Geen van deze

opties was werkbaar en burgemeester en wethouders advi-

seerden zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen voor

het bijbouwen van twee lokalen. Voor de korte termijn

werd een oplossing gevonden in het gebruik van een leeg-

staand lokaal van de gemeenteschool aan de Geversstraat. 

In 1949 werd de laatste uitbreiding van de school gereali-

seerd met een uitbouw van twee lagen aan de vleugel aan

de westzijde. De ‘schoonheidscommissie’ maakte bezwaar

tegen het platte dak van de uitbouw, maar de wens van de

overheid tot zuinigheid in een tijd van wederopbouw pre-

valeerde. 

In hetzelfde jaar beschikte koningin Juliana positief op het

verzoek haar naam aan de school te verbinden ter gelegen-

heid van het 40-jarig jubileum. De brief van Hare Majes-

teits secretaresse werd ingelijst en in de gang opgehangen.

De naam van de school veranderde van ‘Hervormde School’

in ‘Koningin Julianaschool der Ned. Herv. Kerk’. De nieuwe

naam werd op een bord, gemaakt door de Leidse Glashan-

del, aan de voorzijde van de school bekend gemaakt.

In 1953 werd geconstateerd dat het schoolgebouw niet

meer voldeed aan de eisen des tijds wat betreft lichtinval

en inrichting. Besloten werd tot een verbouwing waarbij

aan de voor- en achterzijde van de school de ramen ver-

groot werden en in de zuidgevel het gekleurde glas vervan-

gen werd door blank glas. Intern werden de nodige aanpas-

singen aan vloeren, plafonds en trappen doorgevoerd. Het

merendeel van de verbouwing werd in de zomervakantie
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Prentbriefkaart van het schoolgebouw met twee lokalen en een

onderwijzerswoning in 1910.

In 1912 werd de kap van het schoolgebouw opgetakeld om ruimte

te maken voor uitbreiding met twee lokalen.



van 1954 uitgevoerd. De laatste twee lokalen werden pas in

de zomer van 1956 verbouwd.

Sluiting en verkoop

Vanaf de latere jaren ’50 ging het bergafwaarts met de

leerlingenaantallen. In 1959 verminderde het aantal leer-

krachten met één en kwam er dus een lokaal leeg te staan.

In 1962 werd overwogen het schoolgebouw te verkopen

aan het bestuur van de ‘vrijgemaakte school’ (Dr K Schil-

derschool), maar dat bestuur had geen belangstelling.

In 1967 waren de prognoses voor de aanmeldingen voor de

eerste klas zodanig dat geconcludeerd werd dat de school

niet meer levensvatbaar was. Het totale aantal leerlingen

zou snel afnemen en daarmee de vergoeding voor de leer-

krachten naar rato. Besloten werd geen nieuwe leerlingen

aan te nemen voor het leerjaar 1968/1969 en de school te

sluiten met ingang van het leerjaar 1971/1972. De ouders

verzetten zich nadrukkelijk tegen de sluiting en deden

onafhankelijk onderzoek naar de te verwachten leerlingen-

aantallen. Helaas voor hen stemden de uitkomsten van dat

onderzoek overeen met de bevindingen van het bestuur en

dat zag dus geen aanleiding zijn besluit te herzien.

In 1971 was het zover. Op 18 juni werd in het Zendingshuis
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Het huidige gebouw aan de Endegeesterstraatweg 3; op deze school werd de 6-jarige Jan Wolkers verliefd op juffrouw Vink.

Antwoorden fotovragen van pagina 16
1. De waterzuiveringsinstallatie
2. Het Emmaplein
3. Rhijngeesterstraatweg ter hoogte van het huidige café De Gouwe 
4. Rond 1962

afscheid genomen van de leerlingen van de laatste zesde

klas en van de laatste (hoofd)onderwijzer, de heer Van

Duijn. Het schoolgebouw werd in beheer overgedragen aan

de gemeente om desgewenst te gebruiken voor onderwijs-

doeleinden. 

Nog datzelfde jaar werd het gebouw verkocht aan de

gemeente Leiden ten behoeve van het Psychiatrisch Zieken-

huis Endegeest (thans Rivierduinen). In 1980 werd nog een,

tot nader order laatste, substantiële verbouwing gestart.

Hierbij werd voornamelijk de interne indeling grondig her-

zien. De gevels werden in zeer geringe mate aangepast en

de buitenafmetingen helemaal niet.

Daarmee zijn we in het huidige tijdsgewricht aangekomen.

Van buiten zien we nog steeds de school met onderwijzers-

woning zoals die in 1949 zijn definitieve vorm kreeg. Van

binnen is er van de onderwijsfunctie weinig meer over en

is het veranderd in een kantoorgebouw. 

Bronnen

n Gemeentearchief Oegstgeest, archief Gemeentebestuur 1813-1930 en

1930-1989.

n Gemeentearchief Oegstgeest, archief van de Hervormde Gemeente

van Oegstgeest, 1654-1994.
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Uit het archief gelicht

Toen de tram hier reed
Door Carla de Glopper-Zuijderland

Afgelopen zomer werd het gemeente-

archief Oegstgeest verblijd met een

grote hoeveelheid afbeeldingen van

diverse trams die in de vorige eeuw

door Oegstgeest hebben gereden. 

Martin Dofferhoff, VOO-lid van het

eerste uur en tramliefhebber, had al

eens aangegeven dat hij wist dat een

mooie collectie tramfoto’s in het

bezit was van de heer Dick van der

Spek. Nadat hij gepolst had of bij het

gemeentearchief hiervoor belangstel-

ling bestond, nam hij contact op met

de heer Van der Spek. Deze bleek

bereid zijn foto’s voor het Digitaal

Fotoarchief beschikbaar te stellen. 

Twintig jaar geleden hadden afdruk-

ken van de originele foto’s een

wereldreis moeten afleggen om in

Oegstgeest te komen; de heer Van der

Spek woont namelijk in Thailand.

Maar dankzij het bestaan van scanap-

paratuur, internet en tijd en moeite

van de heren Van der Spek en Doffer-

hoff was het versturen van de afbeel-

dingen nu ‘een fluitje van een cent’.

Het is een groot voordeel dat de scans

voorzien zijn van bijschriften waar

tramliefhebbers hun hart aan kunnen

ophalen. De heer Van der Spek ver-

meldt niet alleen wanneer de foto

gemaakt is en door welke fotograaf,

maar ook wat voor trams er te zien

zijn. Zo staat op de ene foto motorrij-

tuig A514 van de Leidse Stadsdienst

Rijndijk-Oegstgeest Kerkbuurt en op

de andere foto motorrijtuig A609/610

met volgrijtuig B15 van de dienst

Haarlem-Leiden. Er zijn ook meerdere

foto’s van de afbraak van de tramlijn

Oegstgeest-Sassenheim uit de jaren

1949-1950 en foto’s van de tijdelijke

tramhalte bij het Groene Kerkje toen

de brug over het Oegstgeester Kanaal

aan het eind van de oorlog was opge-

blazen. 

Ook niet-tramliefhebbers zullen veel plezier aan de foto’s beleven. Oegstgeester

wegen, buurten, kerken, winkels en huizen zijn prominent op de foto’s aanwe-

zig. Nog niet alle foto’s van Dick van der Spek staan op de website, maar er

wordt hard aan gewerkt om de klus zo snel mogelijk te klaren. 

U kunt het fotoarchief bezoeken via www.digitaalfotoarchief.oegstgeest.nl
De foto's van Dick van der Spek kunnen snel worden gevonden met de zoekterm
‘spek’.

Tram van de dienst Leiden-Katwijk op de Geversstraat in de Leidse Buurt ter hoogte van de

voormalige gemeenteschool, 1 juli 1956.

Tram van de stadsdienst Oegstgeest-Leiden Rijndijk aan het eindpunt Oegstgeest Kerkbuurt

in de Dorpsstraat, 30 mei 1957.
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De tulpenboom in Oud-Poelgeest is evenmin ‘de’ Jan-Wol-

kersboom. Zo worden maar liefst twee andere bomen

genoemd. Enerzijds een oude, ‘vijfvingerige’ maar nu

‘duimloze’ zomereik (Quercus robur) op het terrein van IJs-

club Oegstgeest, pal naast het bos van Oud-Poelgeest; hier-

van heeft Jan Wolkers in 1944 en 1945 tekeningen

gemaakt, en als hij de oorlog niet zou overleven had hij er

wel onder begraven willen worden. Anderzijds een tulpen-

boom op de begraafplaats ‘De Nieuwe Ooster’ in Amster-

dam-Oost die door Karina Wolkers op 20 mei 2009 onthuld

is. In zekere zin is de boom in Oud-Poelgeest de meeste bij-

zondere van alle, want het is tegelijkertijd een Boerhaave-

boom en een Jan-Wolkersboom.

Jan Wolkers

In zijn Oegstgeester en Leidse tijd ging Jan Wolkers ‘als

aangetrokken door een geheime kracht’ dikwijls naar de

tulpenboom in Poelgeest toe. Later schreef hij erover in

Terug naar Oegstgeest (1965) en De onverbiddelijke tijd (1984).

De vermaardheid van de tulpenboom in Oud-Poel-

geest berust op het feit dat hij gelieerd is aan twee

beroemde oud-Oegstgeestenaars, te weten Herman

Boerhaave (1668-1738) en Jan Wolkers (1925-2007). 

Nee, het is niet ‘de’ boom van Boerhaave. Zo werd namelijk

een door Boerhaave geplante pluim-es (Fraxinus ornus) in de

Hortus Botanicus in Leiden genoemd, althans door F.W.T.

Hunger in 1919. Die boom is in 1847 gekapt wegens ern-

stige stamrot, maar was in feite slechts ‘een’ Boerhaave-

boom. Er bestaan namelijk nog twee andere, te weten de

tulpenboom in de Leidse Hortus, gezaaid in oktober 1716,

en die in Oud-Poelgeest. Deze laatste zou je desgewenst de

‘Boerhaave-boom van Oud-Poelgeest’ kunnen noemen,

zoals de Leidse hortulanus Veendorp (hortulanus van 1931

tot 1963) ook al deed.

De ‘wijdvermaarde tulp’ (deel 1)
door Jan Hengstmengel

De beroemdste boom van Oegstgeest is ongetwijfeld de tulpenboom (Liriodendron tulipifera) in het bos van kasteel Oud-Poel-
geest. Met dit tweedelige artikel wil ik graag een bijdrage leveren aan de kennis over deze ‘wijdvermaarde tulp’. Daarbij zal
nieuwe informatie naar voren komen over onder andere de datum waarop de boom is uitgezaaid en de herkomst van het zaad,
aangevuld met enkele nieuwe of weinig bekende afbeeldingen. Hierbij het eerste deel.

Tekening uit 1855 door J.C. Wendel naar A.P. Felix (Universiteitsbi-

bliotheek Leiden, collectie Bodel Nijenhuis).

Tekening in kleur uit 1857 door L. Springer jr. (Erfgoed Leiden en

Omstreken).
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Zijn bewondering voor dit ‘majestueuze groeisel’ met zijn

cadmiumgele ‘herfsthoos’ komt ook naar voren in het

essay De bretels van Jupiter, oorspronkelijk verschenen in

NRC Handelsblad van 24 december 1987 (in 1988 als boekje

uitgegeven, in 1991 gebundeld in Tarzan in Arles, in 2001

opgenomen in zijn verzamelde essays De Schuimspaan van de

tijd). Ter gelegenheid van Wolkers’ zevende sterfdag, 19

oktober 2014, publiceerde zijn biograaf Onno Blom het

boekje Het laatste gele blad, over de tulpenboom van Wol-

kers bij zijn huis op Texel (eigenlijk ook een Jan-Wolkers-

boom). Daarin schrijft hij onder meer dat Jan en Karina

Wolkers in het begin van de jaren zeventig de Hortus

bezochten en daar van de toenmalige hortulanus Bavo

Bruinsma een stek meekregen van Boerhaave’s tulpen-

boom. Helaas heeft deze zin bij sommigen tot het misver-

stand geleid dat Wolkers een stek meegekregen zou heb-

ben van de tulpenboom uit de Hortus; zie bijvoorbeeld

Fokke Zwaan, Jan Wolkers’ tulpenboom (www.deleunstoel.nl),

of Langs bomen uit de jeugd van Jan Wolkers in Leiden en Oegst-

geest (vroegevogels.vara.nl), beide uit 2014. Uit de context

van het boekje blijkt echter duidelijk dat Blom met ‘Boer-

haaves tulpenboom’ de tulpenboom in Oud-Poelgeest

bedoelt. Bovendien noteerde Wolkers op 21 juni 1983 in

zijn dagboek: ‘Onverwachts is toch de tulpenboom, de

nazaat van de tulpenboom uit Poelgeest die door Boer-

haave is geplant, aardig in blad gekomen’. Oud-hortulana

Carla Teune van de Leidse Hortus kon bevestigen, dat het

boompje dat Jan Wolkers meekreeg inderdaad een ent was

afkomstig van de restanten van de boom in Oud-Poelgeest.

Een jonge ent van hetzelfde materiaal is destijds ook

geplant bij het geboortehuis van Boerhaave in Voorhout.

Het tulpenboompje dat Jan en Karina Wolkers meekregen,

hebben zij in eerste instantie in hun tuin op het Amster-

damse volkstuinencomplex ‘Amstelglorie’ geplant. Later,

bij hun verhuizing in 1980, werd de inmiddels flink uitge-

groeide boom per vrachtwagen overgebracht naar Texel en

geplant bij hun nieuwe huis in de buurtschap Wester-

mient, nabij de deur van Wolkers’ atelier. Daar staat hij

nog steeds en in november 2007 is de as van Jan Wolkers

onder deze boom uitgestrooid. Wolkers was trouwens zo

enthousiast over de boom, dat ze nog een jonge tulpen-

boom, gewoon afkomstig van een kwekerij, aan de andere

kant van hun huis geplant hebben, aldus Carla Teune.

Tekstbord

Dat de tulpenboom in Oud-Poelgeest geplant of gezaaid

zou zijn door Boerhaave was tot nu toe alleen gebaseerd op

een houten bord dat in 1817 op de boom werd aange-

bracht. Het landgoed behoorde destijds toe aan Sophia

Dina baronesse van Leyden, een achterkleindochter van

Boerhaave en echtgenote van mr. Alexander baron van

Rhemen. Het bord werd juist geplaatst in de tijd dat het

echtpaar Van Rhemen het landgoed inclusief kasteel liet

renoveren, nadat Sophia Dina het in 1814 van haar tante

Sibilla Maria gravin de Thoms had geërfd. Daarbij werd de

classicistische, ‘formele’ parkaanleg (voorzover nog aanwe-

zig) gewijzigd in een aanleg volgens de toentertijd modi-

euze landschapsstijl. Toevallig was het ook nog zo, dat de

boompjes die Boerhaave had geplant inmiddels groot

waren geworden en daardoor goed pasten bij een park in

landschappelijke stijl.

Het bord op de boom liet de lezer weten:

Dit Pronkstuk der Natuur, dees wydvermaarde Tulp

is door Boerhavens Telg dees Heuvel toegeweezen,

door konst en zorg behoed, zints meer dan dertig jaar

word zyne schoonheid steeds door ’t Nageslagt gepreezen.

Zijn fiere kruin en vlugt, weleer nog onbeperkt,

kon ondanks woeste Orkanen een Eeuw nu byna tieren.

Hy zal hoe zeer verzwakt zo lang zyn stam nog leeft,

Boerhavens naam ter eer dit Landverblyf vercieren.

den 1 Mey 1817.

De oorspronkelijke tulpenboom omstreeks 1900; fotograaf onbe-

kend (Erfgoed Leiden en Omstreken).

Het oorspronkelijke tekstbord uit 1817 (Landgoedhotel Oud-

Poelgeest).
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Volgens dit gedicht groeide de boom hier dankzij Boer-

haave al bijna een eeuw en werd hij ruim dertig jaar vóór

1817 door een telg van Boerhaave ‘toegeweezen’ aan ‘dees

heuvel’, dat wil zeggen de huidige locatie. Die telg van

Boerhaave was zijn kleindochter Sibilla Maria gravin de

Thoms, die het landgoed in 1774 van haar moeder Johanna

Maria Boerhaave had gekregen. Sibilla Maria was gehuwd

met Helenus Willem baron van Leyden.

Het woord ‘toegeweezen’ suggereert dat de tulpenboom

eerst nog niet op ‘dees heuvel’ stond, dus verplaatst is óf

nieuw aangeplant. Dit laatste is, uitgaande van de juist-

heid van de tekst, natuurlijk uitgesloten. Hortulanus Veen-

dorp en Hortus-prefect Baas Becking dachten daar evenwel

anders over want zij schrijven in Hortus academicus Lugduno-

Batavus 1587-1937 (1938) dat ‘The so-called Boerhaave-tree, a

Liriodendron Tulipifera L., at ‘Oud-Poelgeest’ was planted

by one of Boerhaave’s descendants about 1785’. Resteert de

optie dat de tulpenboom omstreeks 1785 verplaatst is, het-

geen qua leeftijd, hoogte en gewicht niet ondenkbaar is. Zo

is het echter niet gegaan.

Helenus Willem baron van Leyden liet in 1781 een aantal

grachten uitdiepen en verbreden. Met de uitgehaalde bag-

ger werd onder andere de parterre (een zeventiende-

eeuwse siertuin achter het kasteel) opgehoogd en werden

een paar oude vijvers gedempt. Uit een brief d.d. 20 mei

1781 van rentmeester A.M. Huygens over de voortgang van

de werkzaamheden blijkt dat een deel van de baggerspecie

gebruikt is om de ‘vijver om de tulpenboom’ te dempen.

De boom stond dus op een eilandje in een vijver en door

het dempen van deze vijver veranderde dit eilandje in een

heuvel(tje). Inderdaad is nog steeds te zien dat de scheuten

van de tulpenboom op een licht verhoogd terreingedeelte

staan. Goed beschouwd is de boom dus niet aan de heuvel

toegewezen maar de heuvel aan de boom. Ja, zo kun je de

eerste zin van het gedicht met een beetje moeite ook lezen!

Boerhaave

Hoewel de tulpenboom in Oud-Poelgeest in vele publicaties

genoemd wordt, is hierin geen nader bewijs te vinden dat

hij inderdaad door Boerhaave geïntroduceerd is. 

Zoals bekend, werd Boerhaave in 1709 hoogleraar in de

kruidkunde aan de Leidse universiteit, later ook hoogle-

raar in de praktische geneeskunde en de scheikunde. Uit

hoofde van het eerstgenoemde professoraat was hij tot

1730 tevens prefect (directeur) van de Leidse Hortus. Door

al zijn werkzaamheden had hij waarschijnlijk geen tijd om

naar exotische oorden te reizen en daar planten te verza-

melen. Veel van zijn kennissen, waaronder botanici en apo-

thekers, deden dat echter wel en zonden hem plantenma-

teriaal toe. Daarbij moet vooral gedacht worden aan zaden

en vruchten, die langere tijd buiten de grond kunnen over-

leven. Een reis, per zeilschip, naar bijvoorbeeld Oost-Indië

of Noord-Amerika duurde immers vele maanden. Van 1712

tot 1727 heeft Boerhaave in een driedelige Index seminum

satorum (zaailijst) bijgehouden welke zaden en dergelijke

hij ontving, wanneer, van wie en van waar, en wanneer hij

ze ‘aan de aarde toevertrouwde’. En dat waren er duizen-

den, bijvoorbeeld alleen in het jaar 1725 al 1.416. Hij zond

op verzoek overigens ook vele bijzondere zaden naar

andere liefhebbers in binnen- en buitenland. Tijdens zijn

prefectschap nam het aantal plantensoorten in de Leidse

Hortus toe van circa 3.500 tot naar schatting circa 7.000.

Boerhaave kreeg dan ook te maken met een gebrek aan

ruimte, want de oppervlakte van de Hortus (toentertijd

circa 2.250 m2 exclusief oranjerieën) nam niet toe. Dit pro-

bleem loste hij – althans ten dele – op door bomen en hees-

ters op een gedeelte van de universitaire maliebaan, gele-

gen buiten de Witte Singel, te planten. Bovendien verwierf

hij op 21 augustus 1724 op eigen kosten de ‘hofstad te Poel-

geest ook genaamt Alkemade’. Sindsdien maakte hij in de

Index seminum satorum onderscheid tussen ‘gezaaid in de

universiteitstuin’ (in horto academico) en ‘gezaaid op mijn

buitenplaats’ (in villa mea), zij het dat hij in 1726-1727

helaas geen locaties meer vermeld heeft. 

In hoeverre Oud-Poelgeest daadwerkelijk eraan bijgedra-

gen heeft om de ruimtenood in de Hortus te lenigen, is de

vraag. Immers, in 1725 zaaide Boerhaave verreweg de

meeste soorten op beide locaties uit. Weliswaar zaaide hij

tientallen zaden uitsluitend op zijn buitenplaats, maar dat

kan ook een andere reden gehad hebben. Het landgoed

werd in elk geval niet een soort dependance van de Hortus.

Alles wijst erop dat Boerhaave de in Oud-Poelgeest

gezaaide planten beschouwde als zijn privéverzameling,

die niet zomaar voor elke universitaire ‘lidmaat’ toeganke-

lijk was zoals de universitaire Hortus publicus. Bijzondere

personen zoals zijn Engelse vriend William Sherard, zijn

opvolger (als prefect) Adriaan van Roijen of de veelbelo-

vende Zweedse wetenschapper Carolus Linnaeus waren

echter van harte welkom. Na afloop van Boerhaave’s pre-

fectschap (in 1730) of na zijn overlijden (in 1738) zijn de

planten dan ook nooit overgebracht naar de Hortus, hoe-

wel die omstreeks 1736 flink werd vergroot.

(Wordt vervolgd in een latere OO-editie.)

Fragment van de Index seminum satorum, deel 3, fol. 100verso

(Universiteitsbibliotheek Leiden).
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Door Bert Driessen

Langs de Rijksstraatweg in de gemeente Heemskerk vond

in november 2013 een korte plechtigheid plaats. Daar werd

toen herdacht dat 150 jaar geleden Jhr. Daniël Theodoor

Gevers van Endegeest en Jkvr. Margaretha Johanna Deutz

van Assendelft een monument lieten onthullen met de

naam Huldtoneel. 

Op de voorzijde van dat monument staat: 

‘De graven van Holland werden hier, naar overlevering, als heeren

van Kennemerland gehuldigd’. Op de zijkant: Wandelaar, wil dit

gedenkteken eerbiedigen. De andere kant: Door D.Th. Gevers van

Endegeest en zijne vrouw M.J. Deutz van Assendelft, opgerigt 1863.

De Koninklijke Academie van Wetenschappen had Gevers

al eerder een verzoek gedaan ‘om dien heuvel eerbiedwaar-

dig door aloude herinneringen voor sloping en schending’

te bewaren. 

Als oud-Oegstgeestenaar werd direct mijn nieuwsgierig-

heid gewekt. Wat zou de aanleiding zijn geweest voor deze

Jonkheer D.Th. Gevers, bewoner van kasteel Endegeest, dit

monument in Heemskerk te laten plaatsen? 

Met ondersteuning door de Historische Kring Heemskerk

en met aanvullend archief onderzoek werd één en ander

me duidelijk.

In het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Let-

terkunde van 1864 beschrijft dr. L.J.F. Janssen uitvoerig de

geschiedenis van deze plek, die eertijds ‘Het Huldtoneel’ en

ook wel ‘De Scelpenberg’ genoemd werd. Er zouden bewij-

zen zijn dat daar in 1361 hertog Albrecht als graaf van Hol-

land gehuldigd werd.

Verder zou op die plek in 1418 hertog Jan van Brabant na

zijn huwelijk met Jacoba van Beieren gehuldigd zijn.

Bovendien werd de plaats ook gebruikt om in de openlucht

recht te spreken. Dit gebeurde nog tot 1762, door de

Schout en Schepenen van Heemskerk.

Deze historische heuvel ging in 1610 van de grafelijkheid

over op het Huis Marquette en later naar Andries Adolph

Deutz van Assendelft, eigenaar van kasteel Assumburg.

Een monument verbindt
Heemskerk met Oegstgeest

Jhr. Daniël Theodoor Gevers van Endegeest.

Kasteel Marquette te Heemskerk.



Deze liet bij zijn overlijden de grond waarop de heuvel

stond na aan zijn jongste dochter Jkvr. Margaretha

Johanna Deutz van Assendelft, echtgenote van Jhr. Daniël

Theodoor Gevers van Endegeest.

Daardoor was het mogelijk dat Jhr. Daniël Theodoor Gevers

‘op zijn eigen grondgebied’, zoals destijds in de kranten

werd geschreven, ‘op de plek met een groene heuvel, langs

de doorgaande Rijksstraatweg’, een zuil liet bouwen als

blijvend monument.

Bij het aanbrengen van het gedenkteken liet Jhr. Gevers

gebruik maken van een ‘voet die beschikbaar was gekomen bij

de sloop van een monument van het huis Abtpspoel in 1863.’ 

Deze buitenplaats stond destijds in Oegstgeest op de grens

met Warmond en werd gesloopt in 1863.

Jkvr. M.J. Deutz van Assendelft was in 1828 in Amsterdam

op 21-jarige leeftijd gehuwd met de 35-jarige Jhr. Daniël

Theodoor Gevers van Endegeest, die op het kasteel Ende-

geest in Oegstgeest woonde.

Deze zal destijds, naar we aannemen, vrij regelmatig de

omgeving van Kennemerland hebben bezocht. In 1819 was

hij namelijk benoemd als referendaris bij het ministerie

van Binnenlandse Zaken en als zodanig erg betrokken bij

het ontwikkelen van het duingebied. 

De duinen langs de kust, veelal nog in particulier bezit,

vroegen destijds om ontginning. Om tot een goed plan en

ontwerp te komen werd door ‘De Maatschappij tot bevorde-

ring van den Landbouw’ een prijsvraag uitgeschreven.

Deze prijsvraag werd in 1826 gewonnen door Jhr. D.Th.

Gevers met een inzending die als titel droeg: ‘De verhande-

ling over het toegangbaar maken van de duinvalleien langs

de kust van Holland’.

Na in 1827 een inspectiebezoek te hebben gebracht aan het

Franse duingebied, werden in 1829 enige experimenten

van dat plan uitgevoerd in de duinen van Bakkum en Cas-

tricum. Hierbij speelde Koning Willem I een stimulerende

en belangrijke rol. Van vrijwel alle duinen langs de kust

werden in 1828 kaarten gemaakt, waarop we vaak de naam

van Gevers aantreffen.

Een belangrijke reden voor het in kaart brengen van dit

gebied, was het opstellen van een plan voor het aanbren-

gen van goede afwateringen en toegangswegen in het duin-

gebied. 

Ook moesten bomen en andere beplanting worden aange-

bracht om zandverstuivingen te voorkomen. Behalve de

Hoepbeekse afwatering in de Castricumse duinen en een

aantal andere duingebieden onder Heemskerk, is van het

oorspronkelijke plan uiteindelijk weinig uitgevoerd.

Na het overlijden van Jhr. Andries Adolf Deutz van Assen-

delft in 1833 kwam een groot land- en duingebied van Cas-

tricum en Heemskerk door vererving in bezit van zijn jong-

ste dochter Jkvr. Margaretha Johanna Deutz van Assen-

delft, de echtgenote van Jhr. D.Th. Gevers van Endegeest.

Hoewel het grondbezit intussen al lang is overgedragen

aan overheidsinstanties, wordt een groot deel daarvan, bin-

nen Heemskerk, nog altijd het Gevers duingebied

genoemd. Er is vandaag de dag ook nog een camping die de

naam ‘Geversduin’ draagt.

Aangenomen mag worden dat het echtpaar Gevers-Deutz

van Assendelft regelmatig Heemskerk bezocht. Zij bezaten

hier niet alleen land- en duingebied, er waren blijkbaar
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Kasteel Assumburg te Heemskerk.

Titelblad van een boekje uit 1826 met daarin de tekst van het plan

dat Jhr. D.Th. Gevers indiende.



ook sterke familiebanden. In die periode woonde op het

kasteel Marquette een zus Agneta Deutz van Assendelft,

gehuwd met Jacob Hendrik Rendorp die burgemeester van

Heemskerk was. Broer Jhr. Jacob Maarten Deutz van Assen-

delft, woonde in Amsterdam maar verbleef vooral in de

zomermaanden op het kasteel Assumburg. 

Jhr. D.Th. Gevers vervulde tijdens zijn leven later een aan-

tal belangrijke politieke functies.

In 1830 nam hij deel aan de Tiendaagse Veldtocht vanwege

de Belgische Opstand. In 1838 werd hij lid van de Tweede

Kamer. Hij hield zich daar voornamelijk bezig met water-

staat, landbouw en defensie. 

Gedurende een jaar was hij lid van de Eerste Kamer. In

1842 en 1855 was hij voorzitter van de Tweede Kamer en in

1856 minister van Binnenlandse Zaken. Vervolgens had hij

een aanzienlijk aandeel in de droogmaking van de Haar-

lemmermeer tussen 1840 en 1859.

Hij is overleden op 27 juli 1877 en werd bijgezet in een

graftombe op de begraafplaats naast de Groene Kerk in

Oegstgeest. Dit monument is nog aanwezig op de begraaf-

plaats.

In het Museum Kennemerland trof ik een aantal glazen

platen aan, die onderdeel waren van buitenlantaarns en

waren geschonken door het kinderloos gebleven echtpaar

van Gevers-Deutz van Assendelft (zie foto). Ik kon niet ach-

terhalen waar deze lantaarns gestaan hebben. Op deze pla-

ten troffen we de naam aan ‘Gevers van Endegeest’.

Het toeval wil dat een nicht Pauline (dochter van de fami-

lie Rendorp-Deutz), die op kasteel Marquette woonde, in

1855 trouwde met Jan Hugo Gevers, de zoon van Abraham

Gevers, een verre achterneef van Daniël Theodoor.

De banden met dit echtpaar zullen ongetwijfeld bijzonder

hecht geweest zijn, want één van de kinderen kreeg bij zijn

geboorte de namen Abraham Daniël Theodoor.

Daar bleef het niet bij. Want uit het testament van Jkvr.

Margaretha Johanna Gevers Deutz van Assendelft van 1891

blijkt, dat zij deze Pauline Rendorp en haar echtgenoot,

Hugo Gevers een groot gedeelte (ongeveer 700 hectare) van

het duingebied in Heemskerk en Castricum heeft nagela-

ten. 

In dat uitvoerig beschreven testament treffen we een aan-

tal interessante aantekeningen aan.

Zoals ‘mijne duinen door mijnen echtgenoot gedeeltelijk ontgon-

nen en later in cultuur gebracht’ even verder ‘ aanstaanden bos-

sen gelegen in Heemskerker duin’ vervolgens ‘de woning van

bouwman De Bie de daartoe behorende landerijen, gelegen aan de

Rijks Straatweg ter grootte van negentien Hectaren in huur bij

bouwman Zonneveld’. 

Zijn vrouw Jkvr. M.J. Deutz van Assendelft bleef na zijn

overlijden op het kasteel Endegeest wonen. Zij overleed op

18 maart 1895 te ’s-Gravenhage.

Jhr. Jan Hugo Gevers, de zoon van het echtpaar Gevers-

Rendorp en achterneef van Jkvr. Margaretha Deutz van

Assendelft werd in 1895, na haar overlijden, belast met de

uitvoering van het testament. 

Niet zo verwonderlijk dus dat in Oegstgeest destijds de

namen Geverssstraat, Van Assendelftstraat, Deutzstraat en

Gevers-Deutz-bewaarschool zijn gebruikt. 
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Een van de glazen platen die deel uitmaakten van lantaarns

geschonken door Jhr. Daniël Theodoor Gevers, met wapen Deutz

van Assendelft.
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De achterpagina van dit tijdschrift wordt gebruikt om een bijzonder moment van het afgelopen halfjaar in beeld te brengen. 
Dat kan van alles zijn: een door de Vereniging Oud Oegstgeest ontvangen schenking, zoals een foto, een schilderij of een
briefwisseling; een opmerkelijke verbouwing van een huis; een 100-jarige Oegstgeestenaar; een verenigingsjubileum. Alles kan
In Beeld gebracht worden zolang het maar iets met de historie van ons dorp te maken heeft.

Heeft u ook iets dat u In Beeld wilt brengen? Of heeft u spullen, documenten of andere zaken die iets vertellen over het
Oegstgeest van vroeger? Neem dan contact op met de redactie: Prinses Beatrixlaan 43, 2341 TW Oegstgeest, of stuur een 
e-mail naar redactie@oudoegstgeest.nl

Door Freek van Beetz

Op de achterpagina van het

mei-nummer (2015) van dit

blad staat een artikel van de

Canadese Susan Kerwin-

Boudreau over de geschiede-

nis van een bijzonder schil-

derijtje (foto). Dat kleine

geschilderde portret werd

bij haar in de familie ‘The

Little Dutch Girl’ genoemd.

Susan’s vader, William Francis Kerwin, die als sergeant bij

de Royal Canadian Artillery had deelgenomen aan de

bevrijding van ons land, had dat kleinood in het voorjaar

van 1945 gekregen van een dankbare bewoner in Oegst-

geest (de heer H.G. Werkman). Al die jaren hing het op een

centrale plek in het ouderlijk huis, in Montreal. William

Francis Kerwin overleed in 1998 en vanaf dat moment had

het portretje een mooie plek in Susan’s huis. 

In de meidagen van dit jaar, dus 70 jaar na de bevrijding,

bracht Susan samen met haar zusters Monica en Sheila een

bezoek aan Oegstgeest. Ze hadden voor deze bijzondere

gebeurtenis het schilderijtje uit Canada meegenomen. Bij

die gelegenheid heb ik de drie zusters een exemplaar van

dat mei-nummer van Over Oegstgeest mogen overhandigen.

Ze werden in ons dorp hartelijk ontvangen door het

gemeentebestuur, de Oranjevereniging en, voor hen zeker

ook gedenkwaardig, door de huidige bewoners van het

huis aan de Anna van Burenlaan waar de familie Werkman

destijds woonde. 

De drie zusters waren aanwezig bij de 4 mei-herdenking bij

het oorlogsmonument in het Bos van Wijckerslooth. Ook

woonden de drie zussen de bevrijdingsfeesten de volgende

dag in Wageningen bij. Ze zijn vol indrukken van enkele

bijzondere dagen in het ‘mooie groene Oegstgeest’, zoals

ze zeiden, naar Canada teruggekeerd.

A Gesture of Gratitude My Father
Never Forgot (vervolg)

Van links naar rechts: de voorzitter van de Oranjevereniging

Joop Verdonk, Susan Kerwin-Boudreau met haar zusters Monica

en Sheila en burgemeester van Oegstgeest Jan Waaijer in het

Dorpscentrum Oegstgeest, 4 mei 2015.

Dodenherdenking bij het monument in het Bos van

Wijckerslooth, Oegstgeest 4 mei 2015.


