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Inhoud
Lokale instituties zijn ze: het Zendingshuis en de Hockeyclub. Allebei vieren ze

hun eeuwfeest. Daarover vertelt deze editie van Over Oegstgeest. Lezers die het

oudere Oegstgeest prefereren, kunnen zich met dit blad verdiepen in 16e-eeuwse

rechtspraak, monumentaal erfgoed tussen Leiden en Warmond, en de historie

van een verdwenen klooster. En in een voorproefje van artikelen over Reformatie

in Oegstgeest, nu, 500 jaar na Luther. Dit tijdschrift beziet ook het persoonlijke:

de levensloop van Els Verhaar, een anekdote over Jan Wolkers, een mogelijke

connectie met Multatuli. En praat mee, nu de VOO 30 jaar bestaat, over

vernieuwing van de VOO die ons verenigt, wij liefhebbers van oud en nieuw

Oegstgeest.
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De VOO: van Vandaag
naar Morgen

Vandaag

Dit jaar bestaat de Vereniging

Oud Oegstgeest (VOO) 30

jaar, een leeftijd om terug te

kijken, en om je te bezinnen op de

toekomst. Tevreden kunnen we vast-

stellen dat de vereniging vaak succes

had. Waardevolle gebouwen zijn

gered van de sloop en werden gereno-

veerd, een monumentenlijst is opge-

steld, we organiseerden lezingen en

excursies en publiceerden hoog-

staande magazines Over Oegstgeest met

artikelen over de geschiedenis van

ons dorp. Onder auspiciën van de

VOO werden boeken uitgegeven. We

volgden de lokale ruimtelijke ontwik-

kelingen en bepleitten bij het

gemeentebestuur behoud van ons cul-

tureel erfgoed. 

Prima. Maar we willen meer! Dit alles

werd gedaan door een groepje leden.

De vereniging heeft echter 650 leden.

Hen wil het bestuur bij onze activitei-

ten betrekken. Oegstgeestenaren moe-

ten zich meer bewust worden van de

geschiedenis van ons dorp, van de

noodzaak ons culturele erfgoed goed

te beheren. 

Interessante gebieden worden nog

niet door VOO belicht. Er zijn doel-

groepen waarvoor specifieke activitei-

ten mogelijk zijn. Met dit artikel en

met berichten via de lokale media wil

het bestuur nagaan welke activiteiten

we nog kunnen aanpakken. We wil-

len een meer van buiten naar binnen

gerichte houding kiezen dan de hui-

dige van binnen naar buiten. Daarbij

moet ook het instrumentarium van

de VOO vernieuwd worden om direc-

ter met leden en anderen te commu-

niceren. 

Tot nu toe is de VOO gericht op onze

geschiedenis en ons cultureel erfgoed.

Het tweede deel van onze doelstel-

ling, de leefbaarheid van ons dorp

bewaken en laten toenemen, willen

we meer inhoud geven. Daarbij den-

ken we aan de volgende activiteiten.

n Activiteiten ontwikkelen met doel-

groepen, zoals verenigingen, wij-

ken of jongeren. Bijvoorbeeld K&O,

een wijkvereniging of de school-

jeugd. Een bijeenkomst beleggen

met de eigenaren-bewoners van

monumenten, over de kwaliteit van

hun pand.

n Een planologische commissie vor-

men die de ontwikkelingen in het

dorp monitort en de effecten daar-

van op ons cultureel erfgoed. Bij-

voorbeeld de ontwikkelingen rond

de verkoop en de bestemming van

het landgoed Endegeest.

n Voor de schooljeugd materiaal ont-

wikkelen voor gebruik op school en

daarbuiten, bijvoorbeeld via de

bibliotheek. Denk aan het digitali-

seren van de Canon van Oegstgeest

volgens het model van de Canon

van Zuid-Holland, zodat die aan-

sluit op het vak geschiedenis op de

basisscholen. 

30 JAAR

Oud en nieuw Oegstgeest: Rietveldhuis, Hofdijck 40. Foto Onno Koerten.

Door Rianne Meester-Broertjes, Voorzitter VOO

n De website interactief maken, vaker

een Nieuwsbrief verzenden, een

Facebookpagina starten.

n Oegstgeestenaren betrekken bij het

opzetten van een databestand van

familiefoto’s, daaraan aandacht beste-

den in Over Oegstgeest. Behoefte peilen

aan een werkgroep Genealogie.

n Zou een vaste locatie van de VOO bij-

dragen aan vergroting van de eigen

zichtbaarheid in het dorp?

Morgen
Ik vind dat de VOO jonger, actiever en

meer naar buiten gericht moet wor-

den om te bereiken dat we een vereni-

ging zijn van de huidige wijken, van

alle mensen in Oegstgeest. Wij nodi-

gen u uit om hierover mee te denken,

ideeën te opperen, commentaar te

leveren. Wat maakt de VOO aantrekke-

lijk?

Uw reactie?
Naar secretaris@oudoegstgeest.nl of

Wilthoeflaan 10, 2341 BL Oegstgeest.

Of bellen met een bestuurslid; dit kan

naar Rianne Meester-Broertjes (06 5131

6746). �
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Door Eke Poortinga

Het raadsel van de heilige eik op de kaart van
Jacob Coenzoon (1550)

F reek Lugt heeft zich meer dan eens afgevraagd wat

de betekenis kan zijn van den heilichen eijk op de

kaart van 1550 van landmeter Jacob Coenzoon van

een deel van het ambacht Oegstgeest (afb. 1). Deze eik staat

afgebeeld op een perceel net even ten westen van – op de

kaart beneden – het terrein waar in vroeger eeuwen de cir-

kelvormige burcht Oudenhof had gestaan, naast de oprij-

laan daarheen. De plek van de voormalige burcht is op de

kaart geïndiceerd door een cirkel bestaande uit bomen,

zonder bebouwing. De heilige eik is afgebeeld als een boom

op of achter een kleine verhoging. Deze plek moet tegen-

woordig worden gelokaliseerd in winkelcentrum Lange

Voort. 

Lugt wees de in de literatuur gedane suggestie af dat het

een voorchristelijke gewijde plaats zou zijn waar volgens

heidense tradities offers werden gebracht. Zo oud werden

eiken niet. Evenmin zou het volgens hem gaan om een

bestaande vergaderplaats, want daarvoor was de kerk te

dichtbij. M.F.P. Dijkstra kwalificeerde de eik op het heuvel-

tje als een mogelijke invented tradition, in dit geval een ver-

wijzing van de kaartmaker naar een elfde- of twaalfde-

eeuwse motteheuvel als voorganger van de dertiende-

eeuwse Oudenhof (288). Verwijzing naar een roemrijk

verleden of een aanduiding van een plek als lieu de mémoire

was evenwel, voor zover mij bekend, een onbekend feno-

meen bij laatmiddeleeuwse kaartmakers, en is zeker niet

aannemelijk bij een perceelkaart als deze. Naast belendin-

gen waren afbeeldingen en tekstuele aanduidingen inder-

tijd bedoeld als bestaande oriëntatiepunten die voor de

gebruiker herkenbaar waren, zoals kerken, galgenvelden,

aanzienlijke woningen en hofsteden, al dan niet met ver-

melding van namen. Volgens mij was de heilige eik anno

1550 ook zo’n bekend oriëntatiepunt en wel een rechts-

plaats. Voordat ik hierop inga eerst iets over de geschiede-

nis van de kaart.

(Ontstaans)geschiedenis van de kaart van 1550
De kaart werd in 1879 ontdekt door Willem Pleyte, conser-

vator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In de

vergadering van de Historische Commissie van de Maat-

schappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1879-

1880 deelde hij zijn vondst mee, aanwezig in den atlas van de

Gemeente Leiden, in het Museum bewaard. Van hem kwam ook

de suggestie van de heilige eik als een oude gewijde plaats

uit voorchristelijke tijd, een suggestie die nadien in weten-

schappelijke kring is herhaald. Pleyte meende ten onrechte

dat de kaart was gemaakt met het oog op verkoop; dat

gebeurde pas 65 jaar later. 

In 1550 was eigenaar van de in kaart gebrachte, als land-

bouwgrond verhuurde of verpachte landerijen Philips

graaf de Ligne (1533-1583), die ze had geërfd van zijn in

1544 overleden moeder Maria van Wassenaar. Blijkens het

opschrift gaf zijn rentmeester, meester Cornelis de Jonge,

opdracht tot de kaart, vermoedelijk om de goederen uit de

erfenis te inventariseren. Coenzoon mat ruim 51 morgen

land op In presentij van Pouwels Maertenz. Uit het Morgen-

boek van Oegstgeest van 1544 en 1554 blijkt dat hij verre-

weg de grootste bruicker was, inclusief het hof, het weiland

waar in oude tijden de burcht Oudenhof had gestaan. Het

wekt geen verbazing dat Pouwels’ woning op de kaart

staat: aan de huidige Dorpsstraat (links op de kaart). Het

Wassenaarse huis had 37 morgen van deze landerijen al

enkele eeuwen in feodale eigendom, samen met de

ambachtsheerlijkheid Oegstgeest en wat daarmee annex

was. Dit cluster aan rechten werd het goed van Oegstgeest

genoemd (Lugt, 90, 199), het werd in leen gehouden van de

heer van Holland (grafelijkheid). 

Tegen deze achtergrond moet de aanwezigheid van de hei-

lige eik op de kaart begrepen worden.

De heilige eik als rechtsplaats
Al vroeg bekroop mij de gedachte dat het weleens zou kun-

nen gaan om een plaats waar recht werd gesproken, een

dingplaats. Na enig speurwerk bleek ik niet de eerste te

zijn met dit idee. W. van Varik en dr. C.W. Braat, toch niet

de minsten, hadden in 1998 al over de heilige eik opge-

merkt: Daar werd vroeger recht gesproken, helaas zonder ver-

dere toelichting (Oegstgeester Courant, 23 september 1998, in

de rubriek Oegstgeest van toen). 

4

De heilige eik als rechtsplaats

Afb. 1. Jacob Coenzoon, Kaart van een deel lants ghelegen

inden ambacht van Oestgheest aan den Heerwech en den

Lijdwech, 1550 (ELO, signatuur PV80500).
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Al sinds de Germaanse tijd werd recht gesproken onder de

blote hemel, op sommige plaatsen op het platteland tot ver

in de zeventiende eeuw. Eerst gebeurde dat op heilige

plaatsen waar tevens heidense rituelen werden uitgevoerd.

Met de komst van het christendom verdwenen de heidense

tradities maar bleef de plek vaak nog als rechtsplaats

bestaan. Fysieke sporen van dingbanken onder een eik of

lindeboom bestaan eigenlijk niet meer. Een stille getuige is

een voorstelling van Jeroen Bosch uit het eerste kwart van

de zestiende eeuw van de hoofdzonde hebzucht (afb. 2).

Ogenschijnlijk luistert de schout aandachtig naar de

gedaagde of diens vertegenwoordiger maar ondertussen

neemt hij met zijn linkerhand steekpenningen aan. Bosch

schilderde de scene als een eigentijds tafereel. De schout

zat de rechtszitting voor. Hij spande in de open lucht en

onder de beschutting van een boom de vierschaar met vier

banken of touwen zodat een omheinde ruimte ontstond.

De personen naast hem vonnisten als het ging om een con-

tentieuze zaak (op geschil). Of er werden op verzoek

(rechts)handelingen verricht, vaak eigendomstransporten

(vrijwillige rechtspraak).

Op bijgaande prent van Simon Fokke zien we een laat voor-

beeld uit 1764 van een rechtszitting onder een eikenboom

(afb. 3). Sprekend is ook de houten, vierkante omheining

waarbinnen de graaf van Zutphen of diens vertegenwoordi-

ger op een verheven zetel het Gerechtshof voor leenzaken

voorzat.

Oegstgeest anno 1550
In Oegstgeest zag de rechtsplaats bij de heilige eik er anno

1550 beslist eenvoudiger uit dan in Zutphen. Ik beperk mij

tot het nedergerecht dat optrad in kleine boetstraffelijke

zaken en civiele zaken. Buiten beschouwing blijft het hoge

baljuwsgerecht dat hier hoogstwaarschijnlijk geen zitting

had. De lage rechtspraak werd volgens Rijnlands recht uit-

geoefend door schout, asing en buren (Van Leeuwen, 63).

De schout werd benoemd door de ambachtsheer van Oegst-

geest, indertijd Philips de Ligne uit het Wassenaarse huis.

In 1547 was Jan van Endegeest als schout aangetreden. Er

was één asing voor het hele gebied van Rijnland boven de

Rijn tot Kennemerland. Hij trok als rechtsdeskundige rond

om de buren in de verschillende dorpen bij te staan. Elke

veertien dagen werd rechtdag gehouden in een openbare Vier-

schaar, buyten op den weg ofte in een huys, en alleen by klim-

mende Son voor den middag ende niet voor negen uyren (Van

Leeuwen, 125). Als buren konden alleen optreden grondei-

genaren of -gebruikers. In een rechtszitting van 30 septem-

5

Afb. 2. Jeroen Bosch, een corrupte schout als voorbeeld van Heb-

zucht (Avaricia),1500-1525, museum Prado, Madrid (uitsnede).

Afb. 3. Simon Fokke, Het Leengericht onder de eikenboom op het ’s-Gravenhof in Zutphen, 1764 (Rijksmuseum RP-P-1905-435).
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ber 1550 bijvoorbeeld traden als zodanig op de eerderge-

noemde Pouwels Maertenz en Claes Jacobsz. 

We moeten ons van deze rechtbank anno 1550 niet een te

grootse voorstelling maken. Het was nog vóór de reforma-

tie. Een aantal handelingen gebeurde nog in de kerk of het

kerkportaal, ten overstaan van een priester: het sluiten van

huwelijken, het opmaken van huwelijkse voorwaarden en

testamenten, het afleggen van verklaringen onder ede, af-

en aankondigingen door aflezing in de kerk of het luiden

van de kerkklok etcetera. En dan nog, zoveel inwoners had

Oegstgeest niet. Om deze reden had Albrecht van Beieren,

graaf van Holland, in 1399 besloten tot een gemeenschap-

pelijke dinckbanck voor de ambachten Oegstgeest en Poel-

geest, waar de schout mitten asinge ende bueren recht doen sal

tot sulker tijt ende stede, als men in den voorschreven ambochte

van Oestgeest tot desen dage toe gedaen heeft. Uit de onder-

streepte woorden blijkt dat rechtszittingen voortaan

gehouden werden op de plek (stede) waar het ambacht

Oegstgeest dat altijd had gedaan. Er zijn geen documenten

bekend waar dat precies was. Maar het ligt voor de hand

deze te zoeken in of bij de hof rond de burcht Oudenhof.

De plek van de heilige eik was hiervoor passend.

Een fraaie parallel wat betreft locatie en eenvoud is te zien

op de achtergrond van het portret van landsheer Filips de

Schone (afb. 4). Links van het portret, op schouderhoogte,

steekt uit een muur vóór kasteel Coudenberg, ook wel Hof

te Brussel genoemd, een houten afdakje met daaronder hou-

ten banken. In de literatuur wordt deze plek gezien als een

rechtsplaats.

Ontwikkeling na 1550
Ten tijde van de Republiek werden zwaardere eisen gesteld

aan de rechtspraak. Bij Ordonnantie van de Staten van Hol-

land van 1577 werden de asing en buren, waar deze nog

bestonden, vervangen door schepenen en voorzien van

andere instructies. Tegelijkertijd ontstond op het platte-

land – in de steden was dat al gebeurd – de tendens om

binnenskamers recht te spreken. De eerste stap was door-

gaans een aparte ruimte in een lokale herberg, vaak Recht-

huis genoemd, ook in Oegstgeest. 

Het eerdergenoemde goed van Oegstgeest werd in 1615 ver-

kocht aan de stad Leiden door Lamoraal de Ligne, zoon en

erfgenaam van Philips de Ligne. Het was Leiden alleen te

doen om de ambachtsheerlijkheid cum annexis, niet om de

feodale eigendom van de 37 morgen aan bijbehorende lan-

derijen (ruim 31 hectare). Leiden deed goede zaken. Haar

verzoek aan de Staten van Holland om deze uit het leenver-

band te ontslaan werd ingewilligd – na de afzwering van

Philips II van Spanje (1581) volgden de Staten hem op als

leenheer. Onmiddellijk zette Leiden in 1615 de Oudenhofse

landerijen te koop, sijnde vry eyghen ende allodiaal, aldus het

aanplakbiljet met aankondiging van de veiling en

omschrijving van de percelen en hun laatste gebruikers. De

perceelnummering op de bijbehorende kaart van Jan Pie-

tersz Dou (ELO, signatuur PV80506) correspondeert met die

op het biljet. Dou mat dezelfde landerijen op als Coenzoon

in 1550 had gedaan, maar bij Dou ontbrak elke indicatie

van de Oudenhof – het biljet noemde trouwens wel het oude

Hoff. Ook was de heilige eik verdwenen. Hij tekende op de

kaart wel een herberg waar de Heerweg en Lijdweg (tegen-

woordig Rhijngeesterstraatweg en Wijttenbachweg) in een

punt samenkwamen. Toeval? Nader onderzoek kan dat uit-

wijzen.

Slotopmerking
De afbeeldingen en tekstuele aanduidingen op de kaart

van 1550 die Jacob Coenzoon maakte van de Oudenhofse

landerijen waren betekenisvol voor en wellicht bekend bij

de opdrachtgever, de rentmeester van de ambachtsheer

van Oegstgeest. Dat zal ook het geval geweest zijn met de

heilige eik. Vooralsnog is er in de archieven geen docu-

ment bekend dat de precieze locatie aangeeft van de plek

waar schout, asing en buren vóór 1577 rechtspraken. Als

dat inderdaad gebeurde bij de heilige eik, dan bewijzen

oude kaarten maar weer eens hun dienst als belangrijke

historische bron naast tekstuele bronnen. �

Bronnen

n Erfgoed Leiden en Omstreken (in de tekst afgekort als ELO), archief

Ambachtsheerlijkheid Oegstgeest, m.n. inventarisnr. 788 (verkoop-

biljet 1615).

n M.F.P. Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn & Maas, dissertatie UvA,

2011.

n Freek Lugt, Het goed van Oestgeest, 2e druk 2010, m.n. 35-38 en 87-91;

Over Oegstgeest oktober 2009, mei 2012.

n Onno Koerten, Bestuur en rechtspraak van de 13e tot de 19e eeuw in

Oegstgeest, Over Oegstgeest mei 2017.

n Simon van Leeuwen, Costumen, keuren ende Ordonnantien van het Balju-

schap ende lande van Rijnland, Leiden/Rotterdam 1667.
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Afb. 4. Portret Filips de Schone voor Coudenberg (detail zijpaneel

triptiek), anoniem, circa 1500 (tot 1920 stadhuis Zierikzee, daarna

Museum voor Schone Kunsten, Brussel).
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Uit het archief gelicht

Het A.S.C.-terrein in 1948
Door Carla de Glopper-Zuijderland

In het gemeentearchief van Oegstgeest worden allerlei

documenten en afbeeldingen bewaard. Momenteel

staat het A.S.C-terrein volop in de belangstelling. Dat is

niet nieuw, blijkt ook uit sommige stukken in het archief.

In 1948 waren het geen hooligans, maar armlastige voet-

balliefhebbers die zich niet een kaartje voor de wedstrijd

konden veroorloven, die zorgden voor onrust in de omge-

ving van het veld. Er was zelfs een aanpassing van de Alge-

mene Politieverordening nodig om de steen en been kla-

gende omwonenden en de plaatselijke politie tevreden te

stellen. 

Voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeen-

teraad om een wijziging aan te brengen in de Algemene

Politieverordening. Deze wijziging werd bij raadsbesluit

van 10 november 1948 vastgesteld. 

Aan de Raad 

Van de zijde van de politie is er over geklaagd, dat deze tijdens

voetbalwedstrijden op het A.S.C. terrein niet voldoende kan optre-

den tegen personen, die zich in de omliggende straten bevinden, en

van daaruit op alle mogelijke wijzen proberen de wedstrijd te vol-

gen. Zo staan zij op auto’s of fietsen, klimmen in lantaarnpalen en

staan in het plantsoen. Zodra de politie komt zijn ze echter gauw

uit de lantaarnpaal geklommen of staan op de rand van het plant-

soen, zodat het niet mogelijk is proces-verbaal op te maken. Ten-

einde aan de moeilijkheden tegemoet te komen hebben wij besloten

U voor te stellen na artikel 21 van de Algemene Politieverordening,

welk artikel met artikel 20 reeds verboden bevat inzake het zich in

bepaalde gevallen ophouden op of aan wegen, een nieuw artikel

21a tussen te voegen, luidende: 

“Het is verboden in de Boonstraat, Duivenvoordestraat, en Spaar-

garenstraat, voorzoveel gelegen langs en uitzicht hebbende op het

zich tussen deze straten bevindende sportterrein, tijdens wedstrij-

den op dat terrein, zonder noodzaak stil te staan of zich op te hou-

den met het kennelijk doel de wedstrijd gade te slaan”.

In artikel 6, 3e lid ware dan na 20 tussen te voegen 

21a, zodat overtreding gestraft kan worden met hechtenis van ten

hoogste 10 dagen of geldboeten van ten hoogste vijftig gulden.

Enkele jaren later, in 1955, kon het artikel weer worden

opgeheven. 

Zoals de situatie thans is, heeft bedoeld artikel weinig zin meer.

Alleen de wedstrijden van het 1e elftal van A.S.C. trekken nog

bezoekers. [...] In 1948 was bedoeld sportterrein geheel ontdaan van

een omheining, terwijl al het geboomte, dat zich rond dit terrein

bevond, was verdwenen. […] Men kwam toen met wagens, auto’s,

veilingkisten en dergelijke, welke op genoemde wegen werden

geplaatst en als tribune werden gebruikt om naar de wedstrijden

te kunnen kijken. De bewoners van de aan die straten staande hui-

zen klaagden steen en been en de politie stond practisch machte-

loos. […]

Sindsdien is de toestand echter veranderd. De begroeiing is veel

dichter geworden, zodat er niet veel uitzicht meer is. �

7

De houten tribune van ASC, gebouwd in 1923, gefotografeerd tijdens een cricketwedstrijd op het ASC-terrein tussen de Duivenvoordestraat

en de Juffermansstraat, circa 1938. Foto collectie Loek de Groot.
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Gedurende bijna 100 jaar zijn in het Zendingshuis

in Oegstgeest jonge mensen opgeleid om als zende-

ling werkzaam te zijn in afgelegen en vaak onher-

bergzame gebieden over de hele wereld. In dit artikel wor-

den het ontstaan en het einde van deze opleiding beschre-

ven en de drijfveren van de jonge mensen die deze taak op

zich namen.

Inleiding
In 1917 werd in Oegstgeest het Zendingshuis geopend en

tot 1999 zijn daar honderden jonge mensen opgeleid om

als zendeling te worden uitgezonden over de hele wereld.

Zendingswerk vanuit Nederland is echter al veel eerder

begonnen. Al in 1598 stuurde de VOC, die toen de Indische

archipel als wingewest begon in te lijven, op zijn schepen

predikanten mee. De gedachte was waarschijnlijk dat deze

predikanten een rustgevende invloed hadden tijdens de

maandenlange reis. Eenmaal aangekomen dienden zij de

Nederlanders als predikant maar daarnaast werd ook zen-

dingswerk gedaan. Deze drang tot zending was, naar zeg-

gen, gebaseerd op artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbe-

lijdenis dat zegt: De overheid heeft de valse godsdienst uit te

roeien en het koninkrijk van Jezus te doen vorderen! 

In de 19e eeuw was de zending een zaak van zogenaamde

Zendingsgenootschappen, die ontstonden uit particulier

initiatief en niet vanuit de kerken. Al in 1797 werd het

Nederlandsche Zendeling Genootschap (NZG) opgericht in

Rotterdam en daarna in 1860 de Utrechtse Zendingsvereen-

iging (UZV) en de Nederlandse Zendingsvereeniging (NZV)

in Rotterdam. Daarop volgden de Doopsgezinde Zendings-

vereeniging en de Gereformeerde Zendingsbond. In 1903

ontstond de gezamenlijke ‘Nederlandse Zendingsschool’ in

het Zendelingenhuis in Rotterdam, die jongelui opleidden

voor hun werk overzee. Aan deze ‘Nederlandse Zendings-

school’ deed echter de NZV niet mee.

In 1913 werd door het NZG en het UZG het besluit geno-

men om hun kantoren en de opleiding in Oegstgeest te ves-

tigen. Hiervoor pleitte de aanwezigheid van de Universiteit

Leiden met haar ‘koloniaal onderwijs’ te weten oosterse

talen, godsdienstonderwijs, land- en volkenkunde gericht

op Nederlands-Indië en medisch onderwijs. Een prachtig

stuk bouwgrond, een kwartier lopen van het station en vijf

hectaren groot werd te koop aangeboden door het bestuur

van de Oude Hofpolder voor een bedrag van ƒ 50.000. Deze

bouwgrond werd voor dit bedrag aangeschaft en met een

8

De geschiedenis van het
Zendingshuis 1917-2017
Door Jan Schmidt

Het zendingshuis na de opening op 19 september 1917.
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Cursisten en docenten in de conversatiezaal van het Zendingshuis

in 1926. 

christelijk geloof aanhangt grotendeels te vinden is buiten

Java. Deze periode ligt te ver achter ons om nog persoon-

lijke gesprekken te kunnen voeren met de jonge mensen

die toen als zendeling in Nederlands-Indië werkzaam

waren. 

De opleiding tot zendeling na 1945 was drastisch anders

dan in de periode vóór 1940, door de sterk veranderde situ-

atie in de wereld. In het bijzonder in het voormalige Neder-

lands-Oost-Indië was het aanzien van de westerse, vooral

Nederlandse bevolking, sterk verminderd. Indonesië was

onafhankelijk geworden en de christelijke kerken in Indo-

nesië moesten leren dat de machthebbers niet meer auto-

matisch aan hun kant stonden. Zij moesten zich bewijzen

als inheems en volbloed Indonesisch. Deze nieuwe situatie

gold evenzeer voor het grote aantal andere landen dat na

de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk werd. Dit bete-

kende dat de zendingswerker goed inzicht moest hebben

in de sociale en politieke situatie om erkenning en accepta-

tie te krijgen van de bevolking. 

Om aan de nieuwe eisen te voldoen is in 1946 besloten de

toelatingseis voor de opleiding aan de Zendingsschool in

Oegstgeest te verhogen tot een kandidaatsexamen theolo-

gie. Deze academisch gevormde theologen moesten een

aanvullende opleiding volgen, die bijvoorbeeld bestond

uit cursussen culturele antropologie en taalstudie. Terwijl

de echtgenoten van de theologen ook een geschikte oplei-

ding kregen. Daarnaast werden andere zendingsarbeiders

opgeleid zoals onderwijzers, leraren, artsen, verpleegkun-

digen, landbouwdeskundigen en maatschappelijk wer-

kers.

De zendelingen
De schrijver van dit artikel heeft het voorrecht gehad uit-

voerige gesprekken te kunnen voeren met een vijftal perso-

nen die actief betrokken zijn geweest bij de zending. Hier-

onder waren twee echtparen die als zendelingen aan het

eind van de jaren vijftig zijn vertrokken naar respectieve-

lijk het voormalige Nieuw-Guinea en Nigeria. Deze mensen

deden dit enerzijds uit naastenliefde, voortkomend uit

hun protestantschristelijke overtuiging dat het hun taak

was om de minderbedeelde mensen in de wereld hulp te

bieden. Maar, zoals zij openhartig toegeven, een drang

naar avontuur speelde ook een rol. Tenslotte waren zij

toen jong en wilden graag de wereld buiten Nederland ver-

kennen. 

Deze twee aspecten kwamen al meteen naar voren in het

gesprek met het echtpaar dat tien jaar, tussen 1958 en

1968, in Nieuw-Guinea heeft doorgebracht. Beiden hadden

de kweekschool doorlopen en gingen regelrecht vanuit

Oegstgeest naar een dorp in de oerwouden van Nieuw-Gui-

nea. Hier begonnen zij met het geven van algemeen vor-

mend onderwijs, agrarisch en technisch onderwijs en het

verlenen van medische zorg. Aan de missionaire taak

9

goed gevoel voor commercieel handelen werden bouwstro-

ken verkocht langs de Warmonderweg, de Kempenaer-

straat en de Terweeweg, die ongeveer hetzelfde bedrag van

ƒ 50.000 opbrachten!

In 1915 werd de bouw van de Zendingsschool met bijge-

bouwen gegund aan de firma Wajer en Schuurman uit

Amsterdam, die hadden ingeschreven voor een bedrag van

ƒ 247.000 op basis van een ontwerp door de architect J.

Stuivinga te Zeist. Op 12 september 1917 werd het Zen-

dingshuis officieel geopend en startte daar de opleiding tot

zendeling. In 1919 besloot de NZV ook te participeren en

beëindigde zijn opleiding in Rotterdam.

De opleiding tot zendeling
In de periode 1917 tot 1940 richtte de opleiding zich bijna

volledig op de toenmalige Nederlandse Kolonie in Neder-

lands-Indië. Om de twee jaar werd een nieuwe groep ‘kwe-

kelingen’ aangenomen die zes jaar lang het Zendingshuis

bevolkten. De eerste twee jaar werd besteed aan aanvulling

van de algemene ontwikkeling tot het toenmalige muloni-

veau. In het derde en vierde jaar werd theologisch onder-

wijs gegeven. In de laatste twee jaren, als men wist waar

men terecht zou komen, volgden onderwijs in de streek-

taal, land- en volkenkunde terwijl daarnaast medische,

landbouwkundige en technische cursussen werden

gevolgd.

De zendelingen die vóór de tweede wereldoorlog in Neder-

lands-Indië werkzaam waren, en de kerken die daar ont-

stonden, functioneerden onder het gezag van de Neder-

lands-Indische regering in het toenmalige Batavia. Deze

regering had er alle belang bij dat Nederlands-Indië opti-

maal als wingewest bleef functioneren en men probeerde

godsdiensttwisten zoveel mogelijk te voorkomen, vooral op

het eiland Java waar bijna 90% van de bevolking moslim

was. De regering wees gebieden aan voor de protestantse

zending en voor de katholieke missie en deze politiek ver-

klaart dat het deel van de bevolking in Indonesië dat het
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kwam men pas aan toe als er een vertrouwensrelatie was

ontstaan door jarenlang met de bevolking samen te leven.

Een belangrijk moment kwam als de vraag werd gesteld

waarom de zendeling ons welvarende land en een gebor-

gen bestaan had verlaten om in een achtergebleven en

onherbergzaam gebied de bevolking te gaan helpen. Dan

was de kans gekomen om uit te leggen dat dit werd gedaan

uit naastenliefde, zoals voorgeschreven door en gebaseerd

op het christelijk geloof. Dan, en alleen dan, was het moge-

lijk de lokale bevolking te overtuigen het christelijke

geloof te aanvaarden.

Hetzelfde beeld kwam naar voren in een gesprek met het

artsenechtpaar dat in dezelfde periode meer dan zeven

jaar in Nigeria heeft doorgebracht. Hij als algemeen arts en

zij als kinderarts. Bijna achteloos vertelde hij dat hij zo een

duizend operaties per jaar uitvoerde! Ja, zei hij, je staat er

met zijn tweeën bijna alleen voor en je moet wel ingrijpen

want er is daar niemand anders die iets kan doen. Ook

daar was het nodig om helemaal mee te gaan leven met

het dorp waar ze vertoefden. Dit vond een culminatie in

het dramatische overlijden van hun zoontje van drie jaar,

die aan een aanval van mazelen overleed en waar het hele

dorp meeleefde in het rouwproces. De manier waarop deze

twee mensen dit verhaal vertelden maakte duidelijk dat

dit medeleven een troost is geweest en hen heeft geholpen

bij het verwerken van dit verlies.

De ambiance in het Zendingshuis
De hierboven beschreven voorbeelden van echtparen, die

als zendelingen hebben gefunctioneerd, karakteriseren het

type jonge mensen die het Zendingshuis bevolkten. Bevlo-

gen jongeren, die uit naastenliefde, gebaseerd op hun

christelijke geloof, de armen en onderontwikkelden in de

wereld de helpende hand wilden bieden. Natuurlijk

speelde een zucht naar avontuur ook een rol. Zoals boven-

genoemde echtparen zeiden. Je bent nog jong, je wilt ook

wat avontuur in je leven en je wil wat van de wereld zien.

Een begrijpelijke en gelukkige combinatie van eigenschap-

pen.

Ook uit de verslagen en persoonlijke herinneren, zoals

beschreven in Herinneringen aan het Zendingshuis 1917-1999

komt hetzelfde beeld naar voren. De mensen die het Zen-

dingshuis bevolkten voelden zich als leden van één grote

familie, die intensief met elkaar meeleefden. Als de gong

luidde op een moment dat het geen etenstijd was wist

iedereen wat dat betekende. Iedereen spoedde zich dan

naar de hal om zendelingen die naar hun standplaats gin-

gen vertrekken ‘uit te zingen’.

Het Zendingshuis was echter niet alleen een opleidingsin-

stituut voor toekomstige zendelingen. Het was een woon-

gemeenschap waar cursisten, verlofgangers, bestuurders,

studenten (promovendi) van buitenlandse kerken met

elkaar in contact kwamen en voor elkaar een bron van

inspiratie vormden. Het was zoals men kan lezen in ‘Herin-

neringen aan het Zendingshuis’, een kristallisatiepunt van

een gezamenlijke gerichtheid op de ‘oecumene’.

Het einde van de opleiding in Oegstgeest
In 1971 wordt het Zendingsseminarium van de Gerefor-

meerde Kerken in Nederland, gevestigd in Baarn, samenge-

voegd met de opleiding van de Zendingshogeschool van de

Nederlandse Hervormde Kerk. Het Zendingshuis in Oegst-

geest wordt gekozen als locatie. Deze gezamenlijke oplei-

ding krijgt de naam Hendrik Kraemer Instituut of afgekort

HKI. Het Zendingshuis huisvest niet alleen het HKI maar

ook een gastenhuis en het Zendingsbureau. 

In het kader van de actie Samen op Weg (SoW) van de Her-

vormde, de Gereformeerde en de Evangelisch Lutherse

Kerk, wordt in 1993 een commissie structuurvragen in het

leven geroepen die onder andere adviseert om alle zen-

dingsscholen in Nederland samen te voegen. Dit advies

wordt overgenomen en als gevolg hiervan staakt in oktober

1997 het Zendingshuis in Oegstgeest zijn activiteiten. De

opleiding verhuist naar het voormalige Militaire hospitaal

in Utrecht waar ook het kantoor van de Raad voor de Zen-

1 0

Kerkelijk medewerkers uit Ghana in 1993 voor de ingang van de

‘Nederlandsche Zendingsschool’ in Oegstgeest. Op de achterste rij

staan drie medewerkers van de Zendingsschool met in het midden

mevrouw prof.dr. M.M. Jansen. Interessant is het zelfbewustzijn

van de bezoekers en de ongedwongenheid van het gezelschap.
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ding wordt gevestigd en de kantoren van de synodes. Dit

besluit was voor alle getrouwen van het Zendingshuis in

Oegstgeest heel emotioneel. In het dagblad Trouw wordt

zelfs gesproken van ‘verkwanselen’ van de opleiding in het

Zendingshuis in Oegstgeest. In het boek Herinneringen aan

het Zendingshuis kan men lezen hoe sterk men zich verbon-

den voelde met het Zendingshuis in Oegstgeest.

Het einde van de opleiding tot zendeling in
Nederland
In 2013 is de opleiding tot zendeling in Nederland gestopt.

De belangrijkste reden was dat de behoefte aan zendings-

werk sterk was teruggelopen. De kerken in de vroegere ont-

wikkelingslanden waren heel zelfstandig geworden en had-

den veel minder behoefte aan theologisch geschoolde ker-

kelijk medewerkers uit Nederland. Het evangelisatiewerk

was voltooid en in zekere zin zou men kunnen zeggen dat

de opleiding voor de zending wegens zijn succes kon wor-

den beëindigd. De zendelingen uit Oegstgeest hebben in de

achter ons liggende 100 jaar echter pionierswerk verricht,

niet alleen op het gebied van evangelisatie maar ook op

gebied van medische en technische steun aan mensen in

landen die daardoor onmiskenbaar een beter leven hebben

gekregen.

Nawoord
De schrijver van dit artikel wil in het bijzonder zijn dank

uitspreken aan Lolke en Margot Osinga, Jaap en Aagje

Breetvelt, Aart Verburg en Cocky Bootsma voor de tijd en

het geduld om op al zijn, soms naïeve, vragen antwoord te

willen geven. Door deze gesprekken en door het lezen van

vele rapporten, verslagen en boeken heeft hij een groot res-

pect gekregen voor de zendelingen. Bovendien is bij hem

het besef doorgedrongen dat het Zendingshuis in Oegst-

geest een begrip was, en waarschijnlijk nog steeds is, voor

mensen verspreid over de hele wereld. Een besef dat mis-

schien maar bij weinig inwoners van Oegstgeest aanwezig

is. Deze bekendheid van het Zendingshuis is terug te voe-

ren op de bevlogenheid van jonge, protestantschristelijke

mensen die zich hebben ingezet om de armen en minder-

bedeelden in de wereld de helpende hand te bieden. �
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Het Zendingshuis in 2017.
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Els van den Bosch (op beide foto's) werd op 2 januari
1935 als Elsje Verhaar op Rhijnhofweg 10 geboren als
derde kind in een gezin dat uiteindelijk vijf kinderen zou
tellen. Meerdere families Verhaar woonden en werkten in
de buurt. Het tuindersgezin ontvluchtte de eerste oor-
logsdagen kortstondig hun huis en zag zich in 1942
gedwongen definitief te vertrekken. Ze kwamen terecht
op de Emmalaan. In mei 1945 ontmoette Els een Cana-
dese soldaat, gelegerd in Oud-Poelgeest, en het contact
met hem zou de rode draad in haar leven worden. In haar
eerste baan – ze was 17 toen ze eraan begon – leverde Els
Verhaar een aanzienlijke bijdrage aan een vroege crowd-
funding voor het nieuwe Diaconessenziekenhuis. 

Net als de andere families aan en rond de Rhijnhof-

weg moest de familie Verhaar in de eerste oorlogs-

dagen vluchten vanwege het schootsveld rondom

het vliegveld Valkenburg dat nodig was voor de Neder-

landse verdediging. Els weet nog dat ze parachutisten zag

neerkomen op de spinaziegrond van haar vader. De mooi-

ste kleren kon je van die parachutestof maken. Kort daarop

konden ze terug naar de met kogels doorzeefde woning. De

kinderen Verhaar gingen naar de Julianaschool aan de

Rhijngeesterstraatweg, die niet direct naast de deur was.

Alleen bij vorst gingen ze dwars door de wei en over de

bevroren slootjes naar school. Gevaarloos was de tocht ook

niet. Ze staken met ware doodsverachting de grote weg

over, want het veilig naar school brengen door ouders was

er in die tijd nog niet bij. 

Van het boerenland naar de Emmalaan en ten
slotte de bevrijding 
In 1942 werd het echt menens: het huis moest worden

afgebroken vanwege het door de Duitsers gewenste

schootsveld. Wat nu? De gemeente wees de familie een

huis toe in de Emmalaan waar een Joodse familie had

gewoond. Een boerenfamilie in de Emmalaan! Toch heeft

Els herinneringen aan een fijne jeugd daar. Maar niet alles

was rozengeur en maneschijn: ‘Vóór de oorlog teelde mijn

vader groenten en bloemen in kassen. Hij kreeg nu een

stuk grond in Poelgeest toegewezen en kon daar niet goed

op telen, want het was zandgrond. Hij noemde het ‘ape-

grond’. Eerst ging hij met lelies aan de slag, maar dat

kwam nauwelijks van de grond. Hij was zwaar gedupeerd.’

Het was bepaald geen vetpot voor de familie. Els herinnert

het zich nog goed: ‘Wij hadden onderbroeken van kunst-

mestzakken waar de letters nog op stonden. Mijn moeder

breidde kriebelige truien en hemden, want zij was nogal

kouwelijk. Niet voor niets noemde Dokter Varenkamp ons

‘de dikst geklede kinderen van Oegstgeest.’ Haar vader is

toen tabak gaan kweken. ‘Dat deed het wel. De bladeren

mocht hij te drogen hangen in de orangerie van Oud-Poel-

geest. Het blad ging naar de fabriek die er sigaretten van

maakte. We kregen hierdoor ineens veel klandizie en vrien-

den. Allicht, wie hield er niet van roken? Er werd veel

gestolen toen. Vandaar dat mijn vader een herdershond

liet waken. Die hond kwam ik dan uitlaten en zo kwamen

we bij de bevrijding in contact met de Canadese bevrijders

die in Oud-Poelgeest gelegerd waren. Mijn vader en ik

maakten met handen en voeten een praatje met één van

hen, Philip Borgan, die in zijn truck een dikke boterham

met jam had liggen. Die kreeg ik en hij zat te genieten

toen ik hem opat. Philip wilde dat ik elke dag zou komen,

want hij wist dat we veel tekort waren gekomen in de oor-

log. Bij het afscheid gaf hij mij zijn adres op een briefje. De

bevrijding zelf vierden we op het plein in het Wilhelmina-

park waar mijn twee oudere zusjes in blauwe en rode wap-

perende jurkjes (gemaakt van de zorgvuldig bewaarde

Nederlandse vlag!) uitbundig ronddansten.’

De ene Mulo is de andere niet 
Na de Julianaschool ging Els naar de Mulo voor meisjes op

de Breestraat, een school die duidelijk op zijn retour was.

‘Mijn moeder kwam een keer op die school en dacht dat de

directrice de werkster was, zo liep ze erbij, met gaten in

haar kousen. We namen de docenten in de maling en leer-

1 2

Oegstgeestenaren aan het woord

Een dikke boterham met jam
Door José Niekus en Marijke Wesseling

Wie nu in Nieuw Rhijngeest rondloopt, kan zich nauwelijks voorstellen hoe landelijk dit gebied nog niet zo lang geleden was.
Tuinders en bloemenkwekers maakten er de dienst uit. Els van den Bosch, toen nog Verhaar, is daar in een tuindersfamilie
geboren en groeide op tot een jonge vrouw die van wanten wist. 
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den er niet veel. Ik ben dan ook gezakt en naar de

gemengde Mulo op het Noordeinde gegaan, een veel betere

en strengere school. Toen ik een beetje Engels had geleerd

zei mijn moeder: “Joh, je zou best eens kunnen proberen of

je contact met Philip Borgan kan krijgen”. En dat lukte!’

Op de dag dat Els wél haar Mulo diploma haalde, was

dominee Visser, hervormd predikant in Oegstgeest, bij

haar zieke vader op bezoek. Op zijn vraag, wat ik nu ging

doen antwoordde ik: “Een leuke baan zoeken, maar niet op

kantoor”. De dag daarop belde de dominee en zei dat hij

die baan voor me had.’ 

In het diepe gegooid 
En toen begon het nieuwe, spannende leven! Wat was het

geval? Deze dominee had in 1952 opdracht gekregen om

fondsen te werven voor een nieuw Diaconessenhuis. Het

gebouw aan de Witte Singel was te krakkemikkig en uit de

tijd. Om het benodigde miljoen bij elkaar te krijgen, kwam

er een Steunfonds met dominee Visser aan het hoofd. De

dominee was nogal ondernemend en vol ideeën. ‘Het

bestuur van het ziekenhuis bestond uit echte regenten, die

vonden hem maar een kwajongen met allemaal rare acties.

Maar er kwam wel geld binnen! Hij was zijn tijd vooruit. In

alle dorpen rond Leiden moesten comités opgericht worden

die geld bij elkaar brachten. Daar kwam mijn persoon naar

voren, want dominee had het druk en ik was degene die het

werk ging doen. Ik heb steno geleerd en moest rijlessen vol-

gen, niet zo gewoon in die tijd. “Kijk, een wijf!” riepen de

jochies dan.’ Kortom, Els werd klaargestoomd voor tochten

naar damescomité ’s in de belendende gemeentes en langs

bollenboeren om geld los te troggelen. ‘Ik heb ook wel

ideeën aangedragen. Dat ging vanzelf. Maar hij bleef wel de

leiding houden.’ Natuurlijk was het een kwestie van vallen

en opstaan. Veel ging er goed, maar niet alles. Zo was er een

propagandafilm om de noodzaak van nieuwbouw aan te

tonen. ‘Die film moest ik vertonen, want dominee had geen

tijd. Dat liep een keer uit de hand. In de pauze toen de lam-

pen aangingen, bleek de hele film in lange slingers naast

me te liggen. Maar iedereen was heel behulpzaam voor zo’n

13

Machiel, de vader van Els, aan het werk op het land, met de Oude Rijn op de achtergrond. De pijl wijst naar de jonge Machiel.

Philip Borgan achter in zijn truck in Oud-Poelgeest waar de

Canadese troepen waren gelegerd. 
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jong ding als ik, zodat de meeste ongelukjes, zoals deze,

toch weer recht gebreid werden.’ 

Twee geloven op een kussen 
Toen het miljoen binnen was en de baan verleden tijd, wist

dominee Visser voor Els een baan bij de verffabriek van Sik-

kens, waar zij aan de slag kon als maatschappelijk werk-

ster. Met een autootje erbij zieke mensen gaan bezoeken.

Maar het liep anders: ‘Op de ijsbaan in Rijnsburg zijn mijn

zusje en ik allebei aan een Rijnsburgse man blijven han-

gen.’ De dominee van de gereformeerde ouders van haar

toekomstige man, die nog een vurig aanhanger was van

het aloude gezegde “twee geloven op een kussen, daar

slaapt de duivel tussen” zei in zijn almachtige wijsheid

tegen haar verloofde dat hij voor hem wel een gerefor-

meerd, dus beter meisje wist. ‘Henk werd zo kwaad. Hij

had die dominee op zijn kop willen slaan. Hij stuurde

gelijk een brief, dat hij geen lid wilde blijven. Hij werd

meteen lid van onze kerk, de hervormde kerk. We zijn in

1956 getrouwd. En als je trouwde was het meestal afgelo-

pen met werken!’ Rond die tijd werd wettelijk geregeld dat

vrouwen zowaar handelingsbekwaam werden geacht.

Gangbaar bleef voorlopig toch nog dat als je trouwde, je

niet meer buitenshuis ging werken. ‘Ik denk ook dat mijn

man het niet leuk gevonden zou hebben. Mijn man kocht

ook dit huis, daar kwam ik niet aan te pas. We fietsten

langs en hij zei: “Els, dit huis ga ik kopen”. Zo ging dat

1 4

Diaconessen met Els bij hun kraam op de braderie in de De Kempenaerstraat, een van de acties georganiseerd door Els om geld te werven

voor het nieuwe Diaconessenhuis. 

Knipsel privébezit Els van den Bosch.
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gewoon.’ Hun huis aan de Oegstgeesterweg lag toen nog in

de gemeente Oegstgeest maar Els werd in 1966 zonder een

stap te zetten inwoner van de gemeente Rijnsburg. ‘Alleen

het huisnummer veranderde.’ 

Een levenslange vriendschap 
Hoe ging het verder tussen Els en Philip Borgan? De corres-

pondentie kwam langzaam op gang, maar allengs gingen

er meer brieven de oceaan over, die van Els geschreven op

de dunne blauwe velletjes luchtpostpapier van weleer. ‘Na

meer dan vijftig jaar brieven over en weer hebben wij

elkaar in 1985 voor de tweede keer ontmoet in de televisie-

studio in Toronto. Zijn dochter had gezorgd voor een

reünie-surprise in het programma Thrill of a lifetime. Dat

was het zeker. Philip werd naar voren geroepen en de pre-

sentator vroeg wie hij het liefst nog een keer zou ontmoe-

ten. Het meisje dat ik gevoed heb, zei hij en noemde mijn

naam. En ja hoor, daar stapte ik het podium op! Het jaar

daarop zijn Philip en z’n vrouw naar Rijnsburg gekomen

en kreeg hij alsnog door burgemeester Jonkman van Rijns-

burg de Erasmuspenning voor bewezen diensten uitge-

reikt.’ Bij de 40e herdenking van de Bevrijding was door de

Nederlandse regering uit erkentelijkheid een penning aan-

geboden aan alle geallieerde bevrijders, die voor deze her-

denking in Nederland op bezoek kwamen. ‘Toen had hij

geen zin om te komen, hij wilde alleen mij zien. Een hele

integere man. Philip kwam uit eigen beweging een jaar

later. Toen ik wist dat hij zou komen, ben ik naar Den

Haag gaan bellen en die vonden het een goed idee om toch

nog de penning uit te reiken. De burgemeester wou er een

heel feest van maken. Muziek, fanfare. Dat zou ik niet

doen, heb ik gezegd, zo’n man is het niet. Het is een bijzon-

dere bijeenkomst geworden. De Canadese ambassadeur

was ook aanwezig en hield een mooie speech.’

Door de opruimwoede van Els zijn de brieven verloren

gegaan. Wel heeft ze nog het embleem van de Royal Artil-

lery dat op zijn baret zat en de vlag waarin elke militair

begraven werd. Onlangs nog dook er een film op, gemaakt

tijdens de intocht van de Canadezen en hun verblijf op

Oud-Poelgeest met Philip Borgan in beeld. Dat Philip in de

film te zien was, wist Els niet, maar ze herkende hem met-

een. Na de eerste schrik hem weer te zien, kwam de emo-

tie. Allemaal herinneringen aan een levenslange vriend-

schap die begon met een dikke boterham met jam. �

Bronnen 

n Kok, R. ‘Archers’ op Poelgeest. Bijzonder Canadees geschut bij de bevrijding

van Leiden en Oegstgeest, in Over Oegstgeest 27.1, mei 2015. 

n Wikipedia: in de motie-Tendeloo (1955) werd de regering gevraagd

het arbeidsverbod voor getrouwde vrouwen in overheidsdienst op te

heffen. In 1956 werd de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde

vrouw afgeschaft. Voortaan mocht ze zelfstandig overeenkomsten

afsluiten. 

n De film over de intocht van de Canadezen en het kamp in Oud-Poel-

geest is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=-paX0Lz1xIc

n Met dank aan Ruurd Kok voor steun en adviezen.

n De foto’s zijn van Els van den Bosch. De foto van Philip Borgan komt

uit de film over de intocht van de Canadezen. De foto is voor ons

gemaakt en ter beschikking gesteld door Erfgoed Leiden en Omstre-

ken. 

15

In hun jonge jaren waren Henk en Els Zuid-Hollands kampioen schoonrijden. Nog lang ‘zwierden’ Els en Henk als er ijs lag op de Vliet in

Rijnsburg. 
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Het klooster in Oudewater

In 1399 kwam een aantal vrouwen van Schoonhoven

naar Oudewater om daar een convent te stichten als

afsplitsing van een dergelijk convent in Schoonhoven.

Enerzijds waren het vrouwen die enigszins buiten de maat-

schappij waren komen te staan, omdat zij bijvoorbeeld

ongehuwd waren gebleven of weduwe waren geworden, en

anderzijds vrouwen die, geïnspireerd door de denkbeelden

van de Moderne Devotie, een strikter leven wilden gaan

leiden. Om meer vorm te geven aan dat striktere leven tra-

den zij rond 1412 toe tot de derde orde van Franciscus. Zij

hoefden hiervoor geen kloostergeloften af te leggen, maar

stonden wel onder een zeker toezicht van de kerk.

Omstreeks 1414 namen zij ook nog de verplichting op zich

om het kloosterterrein niet te verlaten en daar geen der-

den toe te laten. Ze bouwden een kapel die ze wijdden aan

de heilige Ursula.

In 1422 namen de vrouwen de Regel van Augustinus aan

waardoor ze Besloten Regularissen van de Sint Augustinu-

sorde werden, beter bekend als de Reguliere Kanunnikes-

sen of Augustinessen. Om definitief in te treden in een der-

gelijk klooster moeten de nonnen drie geloften afleggen:

van armoede, van kuisheid en van gehoorzaamheid aan de

Regel en aan de meerderen binnen het klooster. Het Ursu-

laklooster sloot zich als eerste vrouwenklooster aan bij het

Hollandse Kapittel, dat naar het voorbeeld van het Utrechts

Kapittel de leer van de Moderne Devotie verbreidde. Toen

later het klooster van Sion buiten Delft het hoofdklooster

van de organisatie werd, stond het kapittel verder bekend

als het Kapittel van Sion.

Het klooster functioneerde in Oudewater onder een onge-

lukkig gesternte. Er heerste een burgeroorlog en er dreigde

een schisma binnen de kerk. De Hoeken van Jacoba van Bei-

eren bevochten de Kabeljauwen van Jan zonder Genade en

na hem Filips de Goede. Jacoba was de dochter van de over-

leden graaf Willem VI, Jan een broer en Filips een neef van

deze graaf, zie de stamboom hierna. De steden Oudewater,

Gouda en Schoonhoven vormden de machtsbasis van waar-

uit Jacoba van Beieren en de Hoeken de Kabeljauwen

bevochten. Filips de Goede sloeg terug door de dijken rond

Oudewater door te steken. Daarnaast brak er een strijd uit

om de opvolging van de overleden bisschop van Utrecht.

Filips de Goede stelde zich op aan de zijde van de door de

Paus benoemde bisschop; de Hoeken van Oudewater,

Gouda en Schoonhoven steunden de door de Utrechtse

kerk gekozen bisschop. De pauselijke favoriet excommuni-

ceerde daarop de bevolking van de drie steden, uiteraard

met uitzondering van degenen die de door de paus

benoemde bisschop trouw bleven. Voor de anderen was dit

een zware straf: zij waren uitgesloten van alle sacramen-

ten, inclusief het recht van begraving in geheiligde grond,

zodat zij niet meer naar de hemel konden. Door al deze

1 6

Klooster Mariënpoel (deel 1)
Door Freek Lugt

Dit artikel wordt vanwege de omvang ervan in gedeelten in OO opgenomen. In dit nummer deel 1, over wat er voorafging aan de
komst van het klooster naar Oegstgeest.

Van 1428 tot 1572 heeft een klooster gestaan in wat toen nog Oegstgeest was. Het stond op de hoek van de tegenwoordige Rijns-
burgerweg en Wassenaarseweg in Leiden, waar nu een drietal studentenflats staat. In het water daaromheen zijn nog funda-
menten van het klooster (eigenlijk van het kasteel dat er eerder stond) waar te nemen.

Schema waarin de verwantschap van Jacoba van Beieren, Jan van

Beieren en Filips de Goede is weergegeven. Een dochter en een zoon

van Albrecht van Beieren zijn – op dezelfde dag – getrouwd met

een zoon en een dochter van Filips de Stoute.
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verwikkelingen werd de situatie voor de nonnen in Oude-

water onhoudbaar. 

Als gevolg van het kerkelijke conflict zagen de nonnen zich

in 1428 genoodzaakt de stad te verlaten. De wereldlijke kwes-

ties waren intussen opgelost, althans voor de korte termijn.

Op 3 juli 1428 hadden Jacoba van Beieren en Filips de Goede

zich verzoend bij de ‘Zoen van Delft’. Hierbij werd het graaf-

schap Holland feitelijk aan Filips de Goede overgedragen.

Kasteel Paddepoel
Een paar honderd jaar eerder woedde er ook een burger-

oorlog, de Loonse Oorlog. Dochter Ada van de overleden

graaf Dirk VII streed met diens broer Willem over de opvol-

ging in het graafschap Holland. Belangrijke veldslagen

speelden zich in 1203 en 1204 af in en om Leiden. De Ken-

nemers, die met de Rijnlanders vochten aan de zijde van

graaf Willem, werden aangevoerd door Wouter van

Egmond, die destijds bekend stond als ‘Kwade Wouter’.

Mede door hem werd de strijd gewonnen. Of hij het om die

reden cadeau kreeg weten we niet, maar feit is dat hij in

1223 het leenbezit had van een kleine twaalf hectare grafe-

lijke grond in Oegstgeest. Die lag in het huidige Leiden, in

de noordwestelijke hoek van de kruising Rijnsburgerweg-

Wassenaarseweg. Nu staan daar vier bescheiden studenten-

flats naast het Van Eysingapark. In 1309 stond daar een

woning van Willem van Egmond met de naam Paddepoel.

Willem van Egmond was de schoonvader van Hendrik van

Kuyc, die toen burggraaf van Leiden was en ambachtsheer

van Oegstgeest. Paddepoel maakte kennelijk deel uit van

de bruidsschat die Willem van Egmond zijn dochter mee-

gaf. Hij liet het huis althans na aan zijn schoonzoon

Hendrik van Kuyc, en zo kwam het huis in bezit van de

burggraven, die er een van hun woningen van maakten. 

Veel later, in 1392, vindt in Den Haag een drama plaats. De

mooie Aleid van Poelgeest is de maîtresse van de graaf van

Holland, hertog Albrecht van Beieren. De Van Poelgeesten

behoren in de Hoekse en Kabeljauwse twisten tot de partij

van de Kabeljauwen. Om die reden wordt Aleid er door de

Hoeken van verdacht de graaf in het Kabeljauwse kamp te

trekken. Daarom wordt zij in Den Haag door een aantal

Hoeken vermoord. De furieuze graaf wijst een aantal voor-

aanstaande Hoeken als schuldigen aan en verbant hen uit

het graafschap. Een van hen is de burggraaf van Leiden,

Filips IV van Wassenaar. Als bijkomende straf moeten de

huizen en kastelen van de schuldigen worden afgebroken,

waaronder Paddepoel. 

Het is moeilijk de nodige werklieden voor de afbraak te

krijgen. De bevolking vreest te zeer voor de machtige bal-

lingen, die immers, zo leert de praktijk, op elk moment

weer in genade kunnen worden aangenomen. Om deze

reden moeten er helemaal uit Rhenen houthakkers komen

om de bomen op Paddepoel te vellen. Wat er daarna van

Paddepoel over is, wordt door de graaf verkocht. In 1396

verzoenen de graaf en Filips IV zich echter alweer en in

1403 kan Filips Paddepoel terugkopen. Hij herbouwt het

tot een nog groter kasteel.

Na de plotselinge dood van graaf Willem VI in 1417 en de

daarna ontstane successiekwestie, slaat de vlam weer in de

smeulende Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Kabeljauwse

graaf Jan van Beieren, die landsvrouwe Jacoba van Beieren

opzij heeft geschoven, tracht voor de onrust in Leiden een

oplossing te vinden door het stadsbestuur voor de helft te

bezetten met Hoeken en voor de andere helft met Kabeljau-

wen. De Hoeken en burggraaf Filips IV van Wassenaar

accepteren dat niet, sluiten een verbond met Utrechtse

geestverwanten en jagen de Kabeljauwen de stad uit. Jan

van Beieren, ‘Jan zonder Genade’, komt letterlijk met grof

17

Links Jacoba van Beieren, in het midden Jan van Beieren en rechts Filips van Bourgondië.
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geschut. Op 21 juni 1420 begint hij de stad met dit nieuwe

oorlogstuig te beschieten vanuit snel aan beide zijden van

de stad opgerichte schansen. Vlug daarna valt ook Padde-

poel in handen van Jan van Beieren, waarna de stad zich

overgeeft. Burggraaf Filips IV slijt de rest van zijn leven in

gevangenschap. Zijn zoon Hendrik, die anders dan zijn

vader aan de Kabeljauwse kant staat, wordt beleend met de

meeste goederen van zijn vader, maar niet met het burg-

graafschap van Leiden. Zo is de toestand aan het begin van

het jaar 1428.

Boudewijn van Zwieten
Afkomst, opleiding, beoordelingsvermogen en ook wel het

nodige geluk bepalen de glanzende carrière van Boudewijn

van Zwieten. Geboren omstreeks 1370 woont hij in Leiden,

aan het Pieterskerkhof. In 1394 treedt hij als klerk en secre-

taris bij de grafelijkheid in dienst. Daarna is hij onder

meer rentmeester van Voorne en hoogheemraad van Rijn-

land. Hij wordt opgenomen in de Grafelijke Raad van graaf

Jan van Beieren en bereikt uiteindelijk de toppositie van

tresorier van Holland. Na de dood van Jan van Beieren kiest

hij ervoor niet de door de Hoeken gesteunde Jacoba van

Beieren te volgen maar de favoriet van het Kabeljauwse

kamp, Filips van Bourgondië, beter bekend als Filips de

Goede. De keus voor Filips de Goede blijkt de juiste te zijn

en Boudewijn behoudt de functie van tresorier van Hol-

land. Die keus brengt hem vanzelf ook in het kamp van de

door Filips de Goede gesteunde en door de paus benoemde

nieuwe bisschop van Utrecht.

De door Van Zwieten beklede functies maken het hem

mogelijk een groot vermogen te verwerven. Zo bezit hij veel

meer dan 100 hectare grond, vier boerderijen, een groot aan-

tal rechten die jaarlijks veel geld opbrengen en twee kaste-

len: Loenersloot en Zwieten. Net als de andere zaken heeft

hij laatstgenoemd kasteel moeten kopen. Hij is namelijk

slechts lid van een verre zijtak van de familie Van Zwieten.

Als de hoofdtak in 1413 uitsterft, verwerft hij het kasteel. 

In het wapen van Boudewijn van Zwieten is een klein

wapentje van Oegstgeest opgenomen, zoals bekend een

rood ankerkruis op een gouden veld. Op de afbeelding hier-

bij is dat te zien. Toch heeft Van Zwieten met Oegstgeest

maar weinig te maken. Het geslacht van de heren van

Oegstgeest die heersten in de volle middeleeuwen was in

rechte lijn uitgestorven; ambachtsheer waren nu, via Van

Kuyck, de heren van Wassenaar. Aangehuwden in de vrou-

welijke lijn en hun afstammelingen bleven echter het pres-

tigieuze wapen van Oegstgeest gebruiken. Het kleine

wapentje in het wapen van Van Zwieten komt van zijn

moeder. Van haar weten wij alleen dat zij Elisabeth heette.

Zij moet een nakomeling zijn geweest van de oude heren

van Oegstgeest.

Samen met zijn vrouw Lutgard van Nijenrode krijgt Boude-

wijn van Zwieten zes kinderen. Door zijn netwerk, geld en

invloed kan hij de meeste een goede positie in de maat-

schappij bezorgen. Oudste zoon Dirk is hoogheemraad van

het Hoogheemraadschap van Rijnland, baljuw van Leiden

1 8

Bij opgravingen naar kasteel Paddepoel in het midden van de

vorige eeuw is deze plattegrond gemaakt. De vier gearceerde ‘vier-

kanten’ zijn de studentenflats die nu aan het begin van de Wasse-

naarseweg staan. In het water daaromheen zijn nog restanten van

de fundamenten te zien.

Boudewijn en Lutgard van Zwieten knielen aan de voeten van

Maria en kind. Boven hen hun wapen met daarin het wapen van

Oegstgeest.
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Fotovragen van René

� Waar in Oegstgeest staan deze houten huisjes? � Over houten huisjes gesproken, in welke straat in

Oegstgeest stonden deze houten huisjes?

� In de jaren 70 kende het dorp twee winkels waar men

grammofoonplaten kon kopen. Een daarvan was radio

Westrik aan de Geversstraat. Hoe heette de andere win-

kel?

� Wat is de naam van de weg rechtdoor over de kruising?

De antwoorden op de fotovragen vindt u op pagina 27.

en opvolger van zijn vader als lid van de Grafelijke Raad;

tweede zoon Gijsbrecht is schepen, schout en burgemees-

ter van Leiden; en derde zoon Jan is baljuw van Leiden.

Twee dochters sluiten huwelijken op niveau. Aleid trouwt

twee keer, de eerste keer met Klaas van Diepenburg, die

onder meer baljuw in Den Haag is en, samen met Van

Zwieten, lid van de Grafelijke Raad, en na diens overlijden

met Evert van Hoogwoude, bastaardzoon van graaf Willem

IV, ook baljuw van Den Haag. Jongste dochter Margaretha

huwt Jan van Poelgeest, ambachtsheer van Hoogmade en

Koudekerk, die woont op kasteel Klein-Poelgeest. Hij is een

neef (tantezegger) van Aleid van Poelgeest, het in Den Haag

vermoorde liefje van graaf Albrecht van Beieren. 

Oudste dochter Catharina had echter een heel ander soort

huwelijk gesloten. Zij was ingetreden in een klooster,

waardoor zij werd gezien als bruid van Christus. Een keuze

voor het kloosterleven had echter vaak met meer te maken

dan met religiositeit of partnerkeuze. Een carrière binnen

de kerk werd op even hoge waarde geschat als een carrière

daarbuiten. Voor vrouwen was het in feite de enige moge-

lijkheid om op eigen titel een leidinggevende positie te ver-

werven. De abdis van Rijnsburg bijvoorbeeld bekleedde een

door niemand te negeren positie in Rijnland. Het lijkt erop

dat Boudewijn dit voor ogen had toen hij voor Catharina

een plaats verwierf in het Ursulaklooster in Warmond, dat

behoorde tot de orde der Franciscanessen. Het nog maar

net gestichte klooster lag vlak ten noorden van de kerk van

Warmond, waarvan nu nog de ruïne aanwezig is; Boude-

wijn van Zwieten bezat grond daar in de buurt. Hij hechtte

eraan zijn eigen toekomst en die van zijn kinderen veilig

te stellen. Hij maakte daarvoor, net zoals hij dat deed in de

ambten die hij bekleedde, minutieuze en goed doordachte

plannen. De bedoeling was dat Catharina, na de noodzake-

lijke intrede als religieuze omstreeks 1415, binnen het

klooster zou opklimmen en uiteindelijk als priorin zou ein-

digen. Maar door allerlei oorzaken zat er geen schot in. In

1428 was Catharina al bijna vijftien jaar non en er was

geen concreet zicht op verbetering van haar positie. �

19
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Een bijzondere spelregel

Uit het Lustrumboek ter gelegenheid van het 75-

jarig bestaan van de Leidsche en Oegstgeester Hoc-

keyclub (LOHC):

De kersverse hockeyclub kreeg een veld – dat wil zeggen wei-

land – naast de tennisbanen op de plaats waar nu De Leidse

Hout ligt, tegenover de Van Slingelandlaan.* De kleedkamers

waren in het verderop gelegen café ‘het Posthof’, zodat men

met competitiewedstrijden heen en weer moest wandelen via

de Rijnsburgerweg. Volgens J.G.J. Verhey van Wijk, de eerste

aanvoerder van Heren 1 van L.M.H.C., was het terrein veelal

onbespeelbaar door drassigheid of door grote plassen. Hij ver-

volgt: ‘later werd het terrein opgehoogd, hetgeen geen door-

slaand succes was, vooral toen de gérant van ’t Posthof op het

terrein in de zomer een kermis organiseerde, waardoor de

grasmat zo goed als onbruikbaar werd, vooral het circus had

zodanige sporen achtergelaten, dat men daarin als een circus-

paard ronddraafde.’ (…) Hoe erbarmelijk de gesteldheid van

het veld was, blijkt ook uit een bijzondere spelregel die in die

tijd in zwang kwam: er werd gestopt met spelen indien van

één van de spelers de beide ogen met slik waren gevuld!

* Dit terrein lag toen nog binnen de gemeentegrenzen van

Oegstgeest, zoals ook de andere gebruikte velden.

Hoe het al in 1904 begon
Na het tennisseizoen van 1904 besloot een groep leden van

de Leidsche Lawn Tennisclub (L.L.T.C.) tot de oprichting van

een hockeyclub. Toen enkele andere dames- en herenleden

van de tennisclub te kennen hadden gegeven graag mee te

willen doen, was daarmee de oprichting van de Leidsche

Mixed Hockeyclub een feit.

Ja, 1904, het staat er goed en toch wordt dit jaar het 100-

jarig bestaan gevierd. Dat zit zo: met het uitbreken van de

Eerste Wereldoorlog waren er als gevolg van de mobilisatie

kennelijk een paar jaar te weinig actieve sportbeoefenaren;

door gebrek aan leden werd de hockeyclub in 1914 opgehe-

ven. Op 18 oktober 1917 werd in de toenmalige In den Ver-

gulde Turk aan de Breestraat in Leiden de club heropgericht

en ingeschreven bij de Hockeybond. Daarom geldt deze

datum nu officieel als oprichtingsjaar. Er meldden zich

120 leden aan, voornamelijk studenten van Minerva.

Van zompige weilanden naar geestgrond: dus op
naar Oegstgeest!
Na enige omzwervingen besloot L.M.H.C. in 1932 tot, naar

zou blijken, definitieve vestiging in Oegstgeest, op een ter-

rein aan de Abtspoelweg, de huidige plek, waar korte tijd

later ook de L.L.T.C. neerstreek. Een clublid, geoloog van

professie, had na alle deprimerende ervaringen met dras-

sig, vaak nauwelijks bespeelbaar polderland (zie kader),

hockeyen op ‘geestgrond’ aangeraden. In Noordwijk

waren ook terreinen verkend, maar Oegstgeest lag toch

dichterbij Leiden, waar de meeste spelers, immers nog

steeds voornamelijk studenten van Minerva, van afkom-

stig waren. Een eenvoudige houten keet diende als onder-

komen.

2 0

100 jaar LOHC: 
meer dan een hockeyclub
Door Freek van Beetz en Harry Vissers

Opening eerste clubhuis, 1932.
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Clubhuizen
In 1937 worden plannen gemaakt voor een echt clubhuis

met kleedkamers. Die accommodatie komt nog hetzelfde

jaar gereed en blijft – na een verbouwing in de jaren 60 –

tot 1977 dienstdoen.

In 1937 komt een derde veld ter beschikking. De vereni-

ging telt bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog

200 leden. In de oorlog biedt het clubhuis zelfs nog een

tijdje onderdak aan ondergedoken clubleden. In de honger-

winter wordt het meubilair van het clubhuis en het hout

van een aanpalend schuurtje verdeeld onder omwonenden

om dat in hun potkacheltjes op te stoken.

Halverwege de jaren 70 is het ledental gegroeid tot 750.

Het oude clubhuis kan, ondanks die eerdergenoemde ver-

bouwing, die aanwas niet aan. In 1977 wordt een nieuw

clubhuis geopend, maar daar hebben de leden niet lang

van kunnen genieten, want op 10 oktober 1982, aan de

vooravond van het 65-jarig bestaan, wordt dit moderne

clubhuis door brand verwoest.

Door te bezuinigen op een nieuw clubhuis en dankzij een

grote sponsor-tegelactie, kwamen middelen vrij voor de

aanleg van een kunstgrasveld. Een replica van het tegelta-

bleau werd bij het vorige lustrum door de reünisten aan de

vereniging geschonken. En zo bracht de catastrofale brand

ook iets goeds, want met de introductie van het kunstgras

kreeg de hockeysport in het algemeen, maar zeker ook in

Oegstgeest, een enorme impuls. Het nieuwe clubhuis, dat

in 1983 wordt opgeleverd, barst in 2011 uit haar voegen.

Het ledental van LOHC is dan gegroeid van ruim 1000 in

1983 naar bijna 2000 in 2011.

Op 14 maart 2012, om 14.00 uur, precies op de afgesproken

opleveringsdatum, wordt het huidige ruime en fraaie club-

huis geopend: een ‘parel onder de sportaccommodaties in

Nederland’, zoals één van de aanwezigen met terechte

trots zei.

Versterking van de banden met Oegstgeest
Begin jaren 70 neemt de gemeente Oegstgeest het onder-

houd van de terreinen over van Leiden. Tot ver in de jaren

60 maakten ook padvindersgroepen, de voetbalvereniging

‘Oegstgeest’, de korfbalvereniging ‘Fiks’, Gemeentewerken

en tot voor enkele jaren geleden Ajax Cricket gebruik van

de terreinen aan de Abtspoelweg. Die verdwenen uit dit

2 1

Historisch overzicht locaties speelvelden

1904-1914: weiland tegenover de Van Slingelandlaan
(toen nog Oegstgeest); kleedruimte in café Het Posthof.

1917-1923: oude cricketterrein van Ajax, achter Pomona
“een soort van modderpoel achter Endegeest’’, waar tot

ver in de winter koeien graasden…Kleedruimte; “een

houten hokje zonder eenig comfort.” 

1923-1928: Hoge Rijndijk (aan de Haagse Schouw)
“hooge klei en droog, drainering, je zag de geulen in het

veld (…) steenen kleedlokalen (…) Elk jaar weer de illusie,

dat er wat aan het veld zou gebeuren, maar steeds zakte

de drainage dieper.”

1932-heden: Abtspoelweg/Hofbrouckerlaan, Oegstgeest,
aanvankelijk met twee velden, naar 6,5 kunstgrasvelden nu.

Overzicht aantal leden (afgerond)

2250, waarvan 1250 jeugdspelers.
Uit Oegstgeest komen 1380 leden, waarvan 970
jeugdspelers.
870 leden komen van elders, waarvan 600 uit Leiden.
Daarvan zijn er 430 senior lid.

Restanten van het clubhuis uit 1977 na de brand in 1982. Huidige clubhuis sinds 2012.
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gebied nadat de gemeente met een herindelingsplan

andere terreinen voor die activiteiten beschikbaar stelde.

Hockey en tennis kregen daardoor meer armslag. Met de

herinrichting van het voormalige voetbalveld en korfbal-

veld beschikt de LMHC dan over maar liefst vijf velden.

De vereniging is dan al niet langer een vereniging van

nagenoeg uitsluitend Leidse studenten van Minerva. LMHC

wordt steeds meer een familieclub en de banden met

Oegstgeest worden, niet alleen sociaal, steeds hechter: in

1993 wordt de naam gewijzigd om aan deze veranderde

situatie uitdrukking te geven: LMHC heet voortaan LOHC:

Leidsche en Oegstgeester Hockey Club. De vereniging telt

dan al meer dan 1000 leden en is ook door die omvang al

niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven van de

bewoners van Oegstgeest. Was er voorheen Minerva de

bron van waaruit de hockeyclub groeide, gaandeweg heb-

ben de Oegstgeester basisscholen en de scholen voor voort-

gezet onderwijs in Oegstgeest en Leiden die rol overgeno-

men. Nog een tijdje hebben de Leidse studenten hun saam-

horigheid en ‘hockey-heil’ gezocht in een eigen vereniging

‘Leidsche Studenten Hockey Gezelschap’, ‘Leidse Studs’,

spelend op een kunstgrasveld nabij het Gorleuscomplex

aan de Wassenaarseweg, maar zij keerden uiteindelijk

terug naar de Oegstgeester kunstgrasvelden. Zij maken,

met behoud van hun eigen identiteit, weer volledig deel

uit van LOHC.

Ook de oude banden met LLTC zijn lang innig gebleven:

’s winters hockeyen en ’s zomer op de tennisbaan, dat was

een reeks van jaren zo’n beetje het sportieve ritme, met als

verbindende factor de ‘Passing Shot’ dat ’s zomers als tennis-

blaadje en ’s winters als hockeykrantje dienstdeed. Maar

sinds in 1983 het eerste kunstgrasveld – met verlichting –

werd aangelegd en de jaren daarna de grasvelden met hun

karakteristieke geur van gemaaid gras geleidelijk aan ver-

dwenen en plaats maakten voor kunstgrasvelden, kon het

gehele jaar door en intensiever getraind en gespeeld worden. 

Tennis en hockey gaan nu ieder hun eigen weg, al blijven

sportieve banden bestaan. En LLTC is omgedoopt tot OLTC:

Oegstgeester Lawn Tennis Club.

Sportieve prestaties op een breed vlak
In de loop van de afgelopen 100 jaar heeft LOHC heel wat

sportieve prestaties geleverd. Het Heren 1 team heeft begin

jaren 60 een aantal seizoenen in de toenmalige hoogste

(1e) klasse van de Hockeybond gespeeld en in de jaren 80

weer een paar seizoenen in de Hoofdklasse.

Het Dames 1 team heeft in het seizoen 1994-1995 Over-

gangsklasse gespeeld. Dat Hoofdklasseniveau is in deze tijd

niet vol te houden. Financieel, sportief en bedrijfsmatig

vraagt dat te veel van de club. Het op één na hoogste

niveau, de Overgangsklasse, blijft een mooi en inspirerend

niveau, ook voor de jonge leden van deze club met veel

familietrekjes.

Bekende hockeyers die zich vanuit LMHC/LOHC tot interna-

tionaal niveau verder hebben ontwikkeld zijn onder ande-

ren Corrie Nagel (1938) en Noor Holsboer. Evenals bij de

heren Han Drijver, Leendert Krol, Taeke Taekema en Mar-

tijn Drijver, die ook een succesvol keeperstrainer is.

Bekende trainers in de afgelopen jaren waren Roelant Olt-

mans, Russel Garcia, Max Caldas en Kees Koppelaar.

Als bekende bestuurders zijn te noemen Til Gardeniers-

Berendsen en Marijke Fleuren.

Een speelster die als eerste vrouwelijke internationale

scheidsrechter optrad was D. Vos, in 1938 (!). In Fanneke

van Alkemade heeft zij momenteel een waardige opvolg-

ster.

Bij de start van het seizoen 2017-2018 beschikt LOHC over

6,5 kunstgrasvelden.

Inmiddels heeft LOHC bijna 2300 leden en is daarmee één

van de grootste sportverenigingen in Oegstgeest en wijde

omgeving. LOHC behoort tot de grootste hockeyclubs in

Nederland.

Het kan niet anders dan dat zo’n vereniging ook een grote

sociale betekenis heeft in ons dorp. Er zijn families waar-

van al de vierde generatie clublid is. De inzet en betrokken-

heid van de leden is groot: ruim 400 leden zijn als vrijwilli-

ger actief: als coach, trainer, begeleider of scheidsrechter

of als commissie- of bestuurslid. Ouders zorgen bij toer-

beurt voor het vervoer van kinderen naar wedstrijden. 

Maatschappelijke veranderingen
Ook hockey heeft te maken met de veranderende maat-

schappelijke werkelijkheid. Naast de democratisering –

hockey is allang niet meer louter een studentensport –

dreigt verruwing, al zijn die ontwikkelingen niet zo indrin-

gend als bij voetbal. Om het plezier van spelers en toe-

schouwers te behouden en te waarborgen en om de orde

langs de velden te bewaken heeft LOHC mediators ingescha-

keld, clubleden die oorspronkelijk de jeugdscheidsrechters

ondersteunden, maar zich daarnaast nu ook toeleggen op

de kwaliteit van de sportbeleving tijdens de wedstrijden en

langs de lijn. De inzet van deze ‘Blauwe Jassen’ op zaterdag

en op zondag van de commissie ‘CHAOZ’, wordt door de

2 2

Samen gordijnen maken voor het nieuwe clubhuis, 1977.
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Het Heren 1 team dat kampioen werd en promoveerde naar de hoogste klasse, voor de eerste keer in de historie van LMHC, seizoen 1960-

1961. Achterste rij v.l.n.r.: Bob de Haas, Benny van den Bosch, Jan Chris van Ravenswaay Claasen, Wim Koekebakker, August Deutman,

Leendert Krol. Voorste rij v.l.n.r.: Bernard Goslings, Hans Moens, Freek van Waveren, Carel van Hees en Maarten van Nieuwenhuyzen.

Dames 1 kampioen, promoveert naar de overgangsklasse, 1994. Achterste rij v.l.n.r.: Anneke Nubé (manager), Annemarie Kerssemaekers,

Karien Fikkert, Merlijn Thunnissen, Marije Nubé, Charlotte Vintges, Maartje Fleuren, Florine Vinkesteijn, Biente Taekema, Maurits

Eikenhout (trainer/coach). Voorste rij v.l.n.r.: Sophie van Hoytema, Kathelijn van Raadt, Simone Kokke, Ellen Palm, Charlotte Kokke, Karin

Melzer.

OO november 2017_VOO  03-10-17  13:30  Pagina 23



bezoekende clubs zeer gewaardeerd, evenals de ontvangst-

balie.

Maar LOHC heeft meer baanbrekende initiatieven ont-

plooid. Zo is het uiterst succesvolle ‘trimhockey’ in 1972-

’73 in Oegstgeest begonnen en zijn er alleen al bij LOHC

ruim 300 oudere, niet meer in competitie spelende leden

actief met hun wekelijkse training en wedstrijden.

Sinds enige tijd geldt een stringent alcohol- en rookbeleid

en er is op meer terreinen grote aandacht voor sociale

aspecten die niet rechtstreeks met het hockeyspel te

maken hebben. Zo is er voor de schoolgaande jeugd huis-

werkbegeleiding in het clubhuis, dient datzelfde clubhuis

als stemlokaal, oefent daar het koor dat uit leden van de

club gevormd is, zijn er fietsclubs, een jeu-de-boulesbaan

en zijn de kleedkamers en velden door de week overdag in

gebruik door scholen. Kortom: LOHC, 100 jaar oud, maar

steeds weer jong, is vernieuwend, is meer dan een hockey-

club en maakt deel uit van de samenleving van Oegstgeest

en wijde omtrek. Op een vaste plek, die samen met een

aangrenzend tennispark en het tegenoverliggende 

Hofbrouckerpark een groene oase vormt in de gemeente. �

Bronnen
n Dit artikel is tot stand gekomen na lezing van de diverse lustrum-

boeken en een uitvoerig gesprek met de leden Janine Fikkert, Ed

Patijn, Bernard Goslings en Iman van den Bosch.

n Via lohc.nl is nog veel meer over LOHC te lezen.

2 4

Bewoners van Hofwijck op bezoek bij LOHC, 2013.

Overzicht aantal teams dat in competitie-
verband speelde in het seizoen 2016/2017

Dames Veteranen en Senioren: 21
Heren Veteranen en Senioren: 19
Meisjes D t/m A (10-18 jaar): 36 
Jongens D t/m A (10-18 jaar): 19
Mini’s hockeyers meisjes (8-10 jaar): 23 
Mini’s hockeyers jongens (8-10 jaar): 15 
De Benjamini’s (6-8 jaar: 5) en Funkeys (5 jaar: 3) nemen
geen deel aan de competitie.
Dat geldt ook voor de grote groep Trimhockeyers. Er zijn
5 heren- en 4 damesteams. In totaal 300 – 350 mannen
en vrouwen.

Familietoernooi, 2014.
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Iets Lugtigs
Nu deo volente Onno Blom binnenkort zijn biografie

van Jan Wolkers laat verschijnen, is het tijd voor

een anekdote over de kunstenaar, over het gerucht

dat hij het kunstwerk zelf heeft vernield. Ik bedoel de glas-

sculptuur Vrouwen in verzet die Wolkers in 1997 voor Oegst-

geest heeft gemaakt. Op een hoge granieten sokkel staat

een glazen vlam die klein begint, voorzichtig en fragiel, en

zich naar boven toe vertakt, om uiteindelijk stevig in de

ruimte te komen staan. Het werk verbeeldt het verzet in de

Tweede Wereldoorlog, dat een gelijksoortige ontwikkeling

kende. Het kunstwerk werd geplaatst aan de Abtspoelweg,

nabij een wijkje met straten die zijn vernoemd naar ver-

zetsmensen. Een goede plaats dus.

In zoverre althans. Want de Abtspoelweg is een door-

gaande weg tussen Leiden en Oegstgeest enerzijds en War-

mond en de A44 anderzijds. Een drukke weg derhalve. Het

kunstwerk stond op een middenberm waar aan drie kan-

ten het verkeer langsraasde, voor zover het niet stilstond

vanwege de stoplichten. Geen plaats om aandachtig een

kunstwerk te bekijken. In elk geval Jan Wolkers vond dat.

Die vond ook dat de sculptuur niet goed gelukt was: de

afmetingen waren te gering en stonden niet in een goede

verhouding tot elkaar.

Misschien ontstond daardoor het gerucht, gevoed door uit-

latingen van Wolkers zelf. Hij zou in een stormachtige win-

ternacht in zijn auto zijn gestapt, met een keukentrapje en

een moker, naar zijn geboortedorp zijn gereden en daar

stukken uit het glas hebben geslagen. Daarna was hij weer

naar huis gegaan, naar Texel, vanwaar hij de politie in

Oegstgeest had gebeld, en vervolgens ook de pers. Het uit-

eindelijke resultaat was een nieuwe versie van het kunst-

werk, groter, beter geproportioneerd en op een toegankelij-

ker plaats onder het toeziend oog van een speciaal aange-

brachte bewakingscamera.

De feiten echter laten een andere gang van zaken zien. Op

12 december 1998 was Jan Wolkers ’s middags in Aarden-

burg om een boekje over boomkikkers ten doop te houden.

Die avond gaf hij een lezing in Middelharnis. De volgende

ochtend toog hij naar Oegstgeest om de verjaardag van

zijn zuster Tini te helpen vieren. Hij reed langs de sculp-

tuur, zoals hij altijd deed als hij in de buurt was, zag dat

die vernield was en stapte in zijn woede en verslagenheid

niet eens uit maar reed meteen door naar het toen nog

bestaande politiebureau, waar hij niemand aantrof. Zijn

familie vertelde hij niets over de vernieling ‘om,’ zegt hij

in een Wolkeriaanse zin aan de NRC, ‘het verjaarsfeest niet

te bederven. Ze zouden gestikt zijn in hun taart.’ De vernie-

ling werd die zondag om vijf uur gemeld aan wethouder

Kempen, die de politie belde. Naderhand kwam er nog een

melding van iemand die al op de zaterdag ervoor om vier

uur ’s middags het vernielde werk had gezien.

Het is dus niet meer dan een gerucht, maar Jan Wolkers

heeft niets achterwege gelaten waardoor een gerucht als

dit kon ontstaan. In de Oegstgeester Courant zei hij dat

iemand bewust naar de sculptuur toe moet zijn gelopen

om het kwaad aan te richten. Aan de burgemeester ver-

telde hij dat het gebeurd was tijdens een nacht met hels

weer, alsof hij er zelf bij was geweest. De vernieling moest

volgens hem met zoveel kracht zijn gebeurd dat het moei-

lijk aan baldadigheid kon worden toegeschreven. ‘Het

lawaai van de storm moet het geluid van het beuken op

mijn werk overstemd hebben,’ aldus Wolkers tijdens een

interview voor Radio West. En in Oegstgeest, waar ze wis-

ten dat Wolkers niet tevreden was met het kunstwerk,

vroegen ze zich af of hij eigenlijk wel op de verjaardag van

zijn zuster was geweest. Desgevraagd antwoordde zij: ‘Jan?

Nooit gezien!’ 

Het lijkt er dus op dat hij na het teleurstellende bezoek

aan het politiebureau, dat destijds inderdaad op zondag

gesloten was, meteen de A44 is opgedraaid en richting

Texel is verdwenen. 

Zo kwam het gerucht in de wereld. Misschien kwam dat

ook doordat je zo’n verhaal graag gelooft en het juist over

deze man gemakkelijk aanneemt. Maar hoe je het ook

wendt of keert, de historie is niet meer dan een broodje

aap. 

Jammer. Het is zo’n mooi verhaal. �

Bronnen

n Archief Gemeente Oegstgeest, SSA nr. 1006.

n NRC 15 december 1998.

n Oegstgeester Courant 16 december 1998.

Ze zouden gestikt zijn in hun taart

De onthulling van Vrouwen in verzet in 1997. Links naast de

kunstenaar burgemeester Scheenstra.
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Door Ruurd Kok

Mogelijk is een verband te leggen tussen het land-

goed Oud-Poelgeest en Multatuli, de schrijver

van ‘Max Havelaar’. Dat blijkt uit een inscriptie

op een boom.

Af en toe kijk ik naar namen die zijn ingekrast op bomen.

Op een boom in een laan aan de noordzijde van het land-

goed had ik de naam ‘Koning’ zien staan. Het feit dat de

ingekraste letters behoorlijk zijn uitgegroeid, wijst op een

ouderdom die een datering in de oorlogsjaren goed moge-

lijk maakt. Voor deze achternaam staat nog een naam die

ik in eerste instantie niet goed kon lezen. Bij een tweede

bezoek lees ik ‘K D Buwes Koning’. Naar die naam begin ik

een zoektocht op internet. De naam Buwes Koning blijkt

echter geheel niet voor te komen, noch op internet, noch

in online-krantenartikelen. Uit allerlei varianten die ik uit-

probeer, komt uiteindelijk Douwes Koning naar voren, op

de boom staat dus zeer waarschijnlijk ‘K. Douwes Koning’. 

Een zoekopdracht op deze naam levert slechts één resul-

taat: het ‘Verslag van de handelingen van de 145ste leden-

vergadering’ van de Vereeniging tot beoefening van Over-

ijsselsch Regt en Geschiedenis, gehouden op 31 mei 1932 te

Deventer, waarin vermeld staat dat ene K. Douwes Koning

te Bussum als nieuw lid is voorgesteld. Vanuit de veronder-

stelling dat het zou kunnen gaan om een gemobiliseerde

soldaat, zoek ik verder op combinaties van de naam met

zoektermen als ‘mobilisatie’ en ‘1940’. Die laatste combina-

tie levert verschillende resultaten op, waaronder de web-

site ‘Stambomen van Nederlands Joodse families in Neder-

land.’ Dit resultaat vermeldt de gegevens van Kornelis Dou-

wes Koning, geboren op 15 juni 1895 te Hengelo, Gelder-

land. Hij is opgenomen in deze stamboom vanwege zijn

huwelijk op 7 december 1923 met de 22-jarige Sophia

Nunes Vaz, van wie hij na vijftien jaar weer scheidt. Als

beroep wordt vermeld: journalist. Zij wordt op 27 augustus

1943 omgebracht in Auschwitz.

Een zoektocht in de kranten levert meer resultaat op.

Naast hetzelfde verslag van de 145ste ledenvergadering in

het Algemeen Handelsblad van 31 mei 1932 zijn er nog vijf-

tien resultaten die alle betrekking lijken te hebben op

dezelfde persoon. Het gaat om familieberichten en aankon-

digingen van een lezing. Op woensdag 14 maart 1923 om

20.15 uur spreekt K. Douwes Koning over ‘Multatuli’s laat-

ste levensjaren’, in een reeks maandelijkse lezingen die

worden georganiseerd door het bestuur van het Multatuli

Museum. De lezing is gratis toegankelijk en wordt gehou-

den in het Stedelijk Museum aan de Paulus Potterstraat in

Amsterdam. Een andere aankondiging betreft een radio-

2 6

Een nazaat van Multatuli op
Oud-Poelgeest

Deze inscriptie op een boom op het landgoed Oud-Poelgeest leidde tot dit artikel. Foto Ruurd Kok, maart 2017.

Algemeen Handelsblad van 11 maart 1923.
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Antwoorden fotovragen

� Haaswijk, bij de Lidl.

� Terweeweg op de plaats waar nu Brasserie Streeder

en makelaar Proper zijn gevestigd.

� John Hankart, zie de bijgaande foto.

� Wijttenbachweg. Met de komst van de Irislaan in de

jaren 60 neemt de betekenis van dit deel van de Wijt-

tenbachweg af en wordt deze veranderd in een voet-

pad.

voordracht die hij op 5 december 1932 ’s avonds heeft

gehouden onder de titel ‘De dag van het geven en nemen’. 

Familieberichten in de krant geven enig inzicht in zijn per-

soonlijk leven. Zijn vader J.M. de Koning was notaris in Hen-

gelo en overlijdt in 1930 op 72-jarige leeftijd. Kornelis

woont dan in Amsterdam. Zijn broer is kandidaat jurist te

Leiden en zijn oudere zus is na haar huwelijk vertrokken

naar Nederlands-Indië en woont in Bandoeng. Kornelis is op

1 september 1925 getuige bij haar huwelijk met een bloe-

mist uit Leiden, zo blijkt uit het ‘Register van Huwelijken

Hengelo Gld.’ voor het jaar 1925. Hij wordt in het register

vermeld als: ‘oud dertig jaren, dagblad-redacteur, wonende

te Amsterdam, halfbroeder der echtgenoote.’ Zijn zus is dan

40, haar echtgenoot 59. Kornelis had een andere moeder, zo

blijkt uit het overlijdensbericht van zijn moeder in De

Graafschap Bode van 12 november 1902. Zijn moeder heet

Maria Douwes Dekker en overlijdt op 33-jarige leeftijd, als

haar zoontje zeven jaar is. De achternaam van Kornelis is

dus een combinatie van die van zijn ouders: Douwes

Koning. Zijn halfbroer en halfzus uit het eerste huwelijk

van zijn vader hebben allebei de achternaam Koning.

Interessant is de achternaam van zijn moeder: Douwes

Dekker; zeker gezien het feit dat Kornelis ruim twintig jaar

na haar overlijden een lezing zal geven over de laatste

levensjaren van Multatuli, pseudoniem van Eduard Dou-

wes Dekker. Dat dit geen toeval is, blijkt uit een genealo-

giewebsite. De overgrootvader van Kornelis, Pieter Engel

Douwes Dekker (1812-1861), was een oudere broer van Edu-

ard Douwes Dekker (1820-1887). Deze familierelatie komt

ook aan bod in een uitvoerige beschrijving van de familie

van Multatuli. Het boek is van de hand van ‘Dr. Julius Pée,

een Vlaamsch leeraar in ruste’, aldus een bespreking in de

Sumatra Post van 24 april 1937. De recensent – die zich

bedient van de naam Lector – is uiterst kritisch. Hij merkt

op dat het opsporen van alle familierelaties ‘zonder twijfel

een aardige tijdpasseering [is] voor een gepensionneerd

leeraar maar het lijkt ons waarlijk niet noodig ze aan de

openbaarheid prijs te geven.’ Volgens hem beschrijft het

boek ‘een duizelingwekkend aantal vage verwanten van

Multatuli die waarschijnlijk al even min weten dat zij met

hem in eenige familieverband staan.’ Twee van die verwan-

ten vindt de recensent interessant genoeg om te vermel-

den: een schrijvende achterneef ‘en verder zie ik nog een

Cornelis Douwes Koning die verbonden is aan de redactie

van het Alg. Handelsblad en dus ook iets met de schrijverij

te maken heeft.’ Om vervolgens te concluderen: ‘Alles wel

beschouwd lijkt dit boek ons te dik.’ Achterneef Kornelis

voelde kennelijk voldoende verwantschap om minstens

eenmaal een lezing te houden over de laatste levensjaren

van zijn oud-oudoom Multatuli.

Omdat de zoektocht naar deze naam uitsluitend gegevens

oplevert over een en dezelfde persoon, lijkt het aanneme-

lijk dat Kornelis Douwes Koning zijn naam in de boom

heeft gekrast. Hoe Kornelis in het bos bij Oud-Poelgeest

terecht is gekomen, kan worden afgeleid uit een overlij-

densbericht. Hij komt op 3 december 1942 in Amsterdam

te overlijden ‘na langdurig, geduldig gedragen lijden’,

aldus de advertentie die zijn tweede vrouw in het Alge-

meen Handelsblad plaatst, de krant waaraan haar man was

verbonden. Op 5 december plaatst ook zijn zus een adver-

tentie: in het Leidsch Dagblad. Hieruit blijkt dat zij is

teruggekeerd uit Indië en op de Van den Brandelerkade

woont, in Leiden. Daarmee lijkt de relatie met Oud-Poel-

geest gelegd: moge-

lijk heeft hij op visite

bij zijn zus ook een

bezoek gebracht aan

Oud-Poelgeest en bij

die gelegenheid zijn

naam achter-

 gelaten. �

Leidsch Dagblad van 5 december 1942.

Bronnen

n http://www.delpher.nl/nl/kranten

n http://www.maxvandam.info/humo-gen/family/humo_/F37236/

I97985/

n https://www.genealogiedomein.nl/index2.php?option=com_

docman&task=doc_view&gid=5400&Itemid=27

n https://www.geni.com/people/Pieter-Engel-Douwes-Dekker/

6000000024291307645
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Door Onno Koerten

Op de digitale erfgoedkaart van Oegstgeest staan

negen wegen die voorkomen op de kaart van

Douw van 1687. In het mei 2017 nummer van Over

Oegstgeest heb ik de weg beschreven van de Haagse Schouw

naar de Postbrug in Sassenheim, de zogenaamde Postrit-

weg. In dit artikel besteed ik aandacht aan de weg van

Leiden via Oegstgeest naar Warmond.

Eeuwenlang vormde de Steenstraat de westelijke toegang

tot de stad Leiden. De weg is in de 14e eeuw door de hoog-

heemraden van Rijnland op last van hertog Albrecht van

Beieren aangelegd. Aanvankelijk liep de weg van de Rijns-

burgerpoort aan het einde van de Haarlemmerstraat tot

aan de hoge geestgronden. De weg zou bij de aanleg

‘gespeckt’ worden met zand. Voor het verrichten van

onderhoudswerkzaamheden werd in 1466 een overeen-

komst gesloten met het in de nabijheid van de weg gelegen

klooster Mariënpoel. Tegen een vergoeding van 21 pond

per jaar nam dit convent het onderhoud van de weg van de

Stadspoort tot aan de Poelbrug voor haar rekening. De

overeenkomst bleef gehandhaafd tot het klooster in 1572

werd afgebroken.

In de daaropvolgende eeuwen werd de weg wel verhard,

maar niet bestraat. Dat verharden gebeurde in 1807 met

het puin van de, bij de ramp met het kruitschip in het

Rapenburg, ingestorte huizen. Niettemin bleef de weg

slecht. Daarom werd in 1846 aan particulieren concessie

verleend tot tolheffing onder verplichting van verbetering

en onderhoud. Tot in 1911 betaalde iedere weggebruiker

bij het tolhuis ter hoogte van de huidige Houtlaan tolgeld.

In dat jaar kocht de gemeente voor f 8000 de tol af. Het tol-

huisje aan de rechterkant van de weg werd pas in 1925

afgebroken toen de weg verbreed werd.

� Ter hoogte van de huidige rotonde op de kruising van

de Wassenaarseweg en de Rijnsburgerweg lag het kas-

teel Paddepoel. Het kasteel was in 1309 eigendom van

Willem van Egmond, die het meegaf aan zijn dochter,

gehuwd met Hendrik van Kuyc, burggraaf van Leiden.

Daarna fungeerde het als een van de woningen van de

Leidse burggraven. In 1392 werd het kasteel op last van

hertog Albrecht van Beieren afgebroken als straf voor

de rol van burggraaf Filips IV van Wassenaar in de

Hoekse en Kabeljauwse twisten. Wat er daarna van Pad-

depoel over was, werd door de graaf verkocht. In 1396

verzoenden de graaf en Filips IV zich weer en in 1403

kon Filips IV Paddepoel terugkopen. Hij herbouwde het

tot een nog groter kasteel. Op 21 juni 1420 viel hertog

Jan van Beieren Leiden aan. Al snel viel Paddepoel in

zijn handen, waarna de stad zich overgaf en Paddepoel

opnieuw vernietigd werd. 

Op de fundamenten van het verwoeste kasteel werd in

1428 door Boudewijn van Zwieten het klooster Mariën-

poel gebouwd. In het klooster vestigden zich nonnen

(Regularissen van de Sint Augustinusorde) uit Oudewa-

ter. Het klooster werd tijdens het beleg van Leiden in

1572 vernield en daarna niet meer opgebouwd. 

� De stadsgrens van Leiden werd in de 17e eeuw gevormd

door de singels. Dorpen als Oegstgeest, Voorschoten en

Leiderdorp grensden direct aan die singels. Zo

behoorde het gebied waar nu het station, het LUMC en

het Pesthuis (Naturalis) liggen tot het Oegstgeester

grondgebied. In 1896 werd het gebied tussen Leiden en

de Poelwetering (Posthof) afgestaan aan Leiden, waar

achter het station het Terweepark, genoemd naar de

Oegstgeester burgemeester Hendrik Derk Terwee (1853-

1895), was aangelegd. Vlak na zijn aftreden op 1 augus-

tus 1896 annexeerde Leiden dit stuk Oegstgeest. 

� In 1920 werd het weidegebied tussen de Poelwetering

en de Warmonderweg door Leiden geannexeerd. In

1919 werd daarop vooruitlopend een plan gemaakt

voor de aanleg van de Raadsherenbuurt. Een villawijk,

ruim opgezet om de gegoeden voor Leiden te behouden.

Door problemen met aannemers moesten de plannen

gewijzigd worden, alles werd strakker opgezet. De

bouw van een aantal eenvoudige middenstandswonin-

gen werd zo mogelijk. Uitbreiding van de wijk tot aan

Oud-Poelgeest ging niet door wegens de aanleg van de

Leidse Hout in 1931. Aan de westzijde van de Rijnsbur-

gerweg werd achter het Terweepark het nieuwe Acade-

misch Ziekenhuis Leiden (AZL) gebouwd dat in 1932

werd opgeleverd. In de driehoek Rijnsburgerweg, Was-

senaarseweg en Nachtegaallaan werd de Vogelwijk

gebouwd, een wijk die eenvoudiger was opgezet dan de

Raadsherenbuurt.

� De Pauluskerk, een rijksmonument aan het begin van

de Warmonderweg, is gebouwd in 1932. Het werd de

tweede Hervormde kerk van Oegstgeest, naast de

Groene Kerk aan de andere zijde van het dorp. 

� Verderop, op de hoek met de De Kempenaerstraat (toen

De Voort), bevond zich sinds begin 20ste eeuw de uit-

spanning Nieuw-Poelgeest. Later werd de naam veran-

derd in Huize Wijnstok. Tijdens de Tweede Wereldoor-

log landde de Engelse piloot van een neergeschoten

vliegtuig aan zijn parachute op het dak van Huize

Wijnstok, hij zou opgevangen zijn door een verzets-

groep uit de Raadsherenbuurt. In de jaren vijftig, toen

het café niet meer liep, vestigde Henny Boes er een

2 8

De weg van Leiden naar Warmond
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dansschool voor rooms-katholieke jongeren. Het pand

kwam in 1980 in opspraak toen er een valsemunters-

bende werd opgerold. In augustus 1999 brak er brand

uit. In 2003 opende Erica Terpstra het gerenoveerde

pand, het werd een huis voor jongeren die zelfstandig

willen leren wonen. 

� De Leidse Hout, aan de rechterzijde van de Warmonder-

weg, is in 1931 aangelegd als werkverschaffingsproject.

Op de kaart van Douw uit 1687 is zichtbaar dat er aan-

vankelijk vijf boerderijen stonden in het gebied tot aan

de Mare. Vier zijn er afgebroken. De laatste, de boerde-

rij van Bremmer, bestaat nog. Aanvankelijk graasden

de koeien van deze boerderij op het weiland waar nu

het Diaconessenhuis en de scholen aan de Mariënpoel-

straat staan. Het weiland aan de linkerzijde van de

Rijnsburgerweg tot aan kasteel Endegeest, bekend als

het landje van Bremmer, was het laatste stuk grasland

dat door Bremmer gebruikt werd. De boerderij is in

1978 verkocht aan de gemeente Leiden en werd in 1985

gerestaureerd. 

	 Voorbij de Leidse Hout, op de hoek van de Laan van

Oud-Poelgeest en de Kwaaklaan, stond boerderij Mel-

kersrust. De boerderij werd van oudsher door de bewo-

ners gepacht van de eigenaren van kasteel Oud-Poel-

geest. Boerderij Melkersrust dankte zijn naam aan het

feit dat er melkkoeien werden gehouden, die aan de

overkant van de boerderij, naast tennispark De Krocht

stonden. Na het vertrek van de laatste boer (Jan Treur)

in 1955 naar Groningen was de boerderij in gebruik bij

gemeentewerken. In 1966 is de boerderij afgebrand. 

 Tussen Warmonderweg en Haarlemmertrekvaart ligt

het kasteel Oud-Poelgeest. In 1150 was er al een heer van

Poelgeest: ridder Gerrit van Poelgeest. De heren van

Poelgeest gebruikten het kasteel als uitvalsbasis voor

grootscheepse ontginningen ten oosten van het kasteel.

In 1573 werd het kasteel afgebroken door de stad Leiden

om te voorkomen dat de Spanjaarden zich er zouden

verschansen. In de 17e eeuw werd de ruïne gekocht door

de schatrijke Amsterdamse koopman Sohier, die het

kasteel in zijn huidige vorm liet herbouwen. In de 18e

eeuw woonde Herman Boerhaave in het kasteel. Hij

vormde het park om tot een plantentuin als verlengstuk

van de Leidse Hortus Botanicus.

De grote eetzaal van het kasteel, de Drakenzaal, werd in

de tweede helft van de 18e eeuw gecreëerd. Laatste eige-

naar van het kasteel was de familie Willink, die in 1901

Oud-Poelgeest had verlaten, zij vestigden zich in Benne-

broek. In het verlaten park van het kasteel werd

gestroopt, maar er vonden ook manifestaties plaats van

vaak christelijke organisaties. In 1926 verkocht mejuf-

frouw A.L. Willink de Poelgeesterweg en de Abtspoelweg

aan de gemeente Oegstgeest. In 1940 volgde de verkoop

van het gehele complex aan de gemeente Oegstgeest. 

29

Deel van de kaart van het Hoogheemraadschap Rijnland, getekend

door Johan Douw en gepubliceerd in 1687.
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� Aan de westkant van de Warmonderweg bevond zich

weiland dat zich uitstrekte tot aan de Wijttenbachweg.

Aan de oostkant van de weg lagen tussen boerderij Mel-

kersrust en de Overveerpolder enkele woningen, de

zogenaamde Poelgeester Buert. Begin 20ste eeuw woon-

den hier enkele tuinders. 

� Op de plaats waar nu het voetpad van de Mathenesse-

laan uitkomt op de Abtspoelweg heeft Huize Abtspoel

gestaan. Abtspoel werd in 1430 gesticht door Willem S.

van Mathenesse, Abt van Egmond. In 1573 werd het

(zoals alle gebouwen van enige omvang in de wijde

omgeving van Leiden) verwoest. De ruïne kwam in han-

den van de Staten van Holland en werd in 1591 ver-

kocht aan Foy van Brouchoven (1542-1610), die het huis

herbouwde. De Van Brouchovens waren vooraan-

staande bestuurders. Zij vormden gedurende honderd

jaar drie generaties van schouten, schepenen en burge-

meesters van Leiden, baljuws van Holland en rentmees-

ters van het hoogheemraadschap Rijnland. Foy van

Brouchoven verwierf zich een naam bij het beleg van

Leiden. Jacob van Brouchoven was een van de rechters

die Van Oldenbarnevelt veroordeelde en stichter van de

Marekerk. Andere bekende bewoner van het kasteeltje

was Diderik van Leyden Gael, geboren te Leiden op 28

augustus 1775 als zoon van Johan Gael en Française

Johanna gravin van Leyden.

 Aan de rechterzijde van de Abtspoelweg ligt de Over-

veerpolder, genoemd naar de boerderij Overveer, die

iets ten noordwesten van de huidige brug naar War-

mond over het Oegstgeester Kanaal lag. De huidige villa

Overveer herinnert daaraan. In 1842, toen het Oegst-

geester Kanaal werd gegraven, moest Overveer het veld

ruimen. De boerderij werd vervangen door Mariahoeve.

In 1966 werd zwembad Poelmeer in de polder aange-

legd, in 1972 nam de Land- en Tuinbouwschool een deel

van de polder in beslag, daarna volgde de wijk Abts-

poelhof en tenslotte werden in het laatste deel de voet-

balvelden van ASC aangelegd. 

� Aan het einde van de Abtspoelweg ligt de boerderij

Mariahoeve. Achter de boerderij bevond zich een paar-

denrenbaan, midden op de renbaan stond een groot

kippenhok. De familie Hooymans is op deze boerderij

in de 19e eeuw een veehouderij begonnen, maar is later

overgegaan op bollenteelt en verhuur van het land aan

andere bollentelers. Jan Hooymans, de laatste bollen-

kweker, verkocht de boerderij in 1970, toen veel grond

onteigend werd voor woningbouw. Sindsdien is de

Mariahoeve bewoond door particulieren, die in 1970 te

maken kregen met een grote brand. 

� In de weg naar Warmond stak men de Poel over via het

Warmonderveer. Aanvankelijk vast in handen van de

abdij van Egmond, kwam het veer in 1430 in bezit van

Jacob van der Woude, heer van Warmond. In 1639

kreeg de toenmalige heer van Warmond van de Staten

van Holland het recht om over de Poel een brug aan te

leggen en ter compensatie van de bouw- en onder-

houdskosten tol te heffen. Bij de aanleg van de Haar-

lemmertrekvaart bleek dat de brug verbouwd moest

worden, waarna Leiden en Haarlem zich (in 1657) ver-

plichtten de brug ten eeuwigen dage te onderhouden

en zo nodig te vernieuwen. Dat gebeurde in 1793 en

1921. Het tolhek op de brug werd in 1784 vernieuwd.

Het heffen van tol werd in 1953 beëindigd. �

Bronnen
n F. Lugt, Klooster Mariënpoel, Over Oegstgeest, november 2017.

n Raadsherenbuurt, zestig jaar wonen en leven in een Leidse buurt, 1985.

n Witte Weekblad Oegstgeest, 2 juni 2004.

n Oegstgeester Courant, 11 augustus 1999.

n F. Lugt, De boerderij van Bremmer, Over Oegstgeest, november 2010.

n F. Lugt, De laatste boer op Melkersrust, Over Oegstgeest, april 2008.

n F. Lugt, Kasteel Oud-Poelgeest, 30 oktober 2014.

n R. van Dort, In en om Mariahoeve, Vereniging Oud Oegstgeest presen-

teert, september 1992.

n Fockema Andrea, De tol aan het Warmonderhek, Warmond, Valkenburg

en Oegstgeest, juni 1929.

3 0

’t Huis Abtspoel, 1730 (op de kaart in dit artikel de locatie die is

aangeduid met nummer 10).
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Op 31 oktober 1517 timmerde Luther 95 stellingen op de
kerkdeur van Wittenberg. De gevolgen hiervan – en van de
wrede katholieke reactie daarop – kennen we. Wat betekende
dit voor het toenmalige dorpje dat we nu, 500 jaar later, ken-
nen als Oegstgeest? 

Beantwoording van die vraag is, het kan niet anders,

omgeven met onzekerheden. Zo menen weten-

schappers zelfs dat de stellingen nooit op die deur

zijn getimmerd. Onzekerheid ook ten aanzien van ons

dorpje. Waren er in Oegstgeest meer protestanten of katho-

lieken? ‘Pas’ vanaf 1679 lukt het om Oegstgeester ‘doopjes’

te tellen. 

Toch proberen we met het oog op dit jubileumjaar de

gevolgen van de reformatie voor Oegstgeest in die eerste

eeuw na Luther te beschrijven.

Daarbij deden we verrassende en vermakelijke vondsten.

Vóór 1566 zijn er weinig Oegstgeester bronnen. In de regio

was sprake van radicalisering door wederdopers zoals Jan

van Leiden. Zij ronselden gelovigen om naar Munster te

gaan en wilden bijdragen aan de religieuze terreurstaat

aldaar. We vonden vonnissen waaruit angst blijkt van de

lokale bestuurders voor deze wederdopers. Er waren Oegst-

geester hagenpreken. Na het Ontzet van Leiden (1574) werd

de regio protestant. Uit ons onderzoek konden we afleiden

of Oegstgeest fantatieker protestant werd dan de buurge-

meenten of juist langer katholiek bleef. 

Het meest vermakelijke onderdeel van onze bevindingen

danken we aan een boze, machteloze dominee die in 1603

500 jaar na Luther

Reformatie in het 16e-eeuwse Oegstgeest

Wees die monnik echt op zijn billen?
Door Jacques Thorn en Dineke Peddemors

een rechtszaak aanspande tegen een flamboyante katho-

lieke monnik die ‘gewoon’ doorging met katholieke sacra-

menten (‘Paepse excercitiën’). Toen de monnik minachtend

naar zijn achterwerk wees, werd het de dominee te veel en

begon hij de kansloze rechtszaak. Zo kan het gebeuren dat

we originele documenten uit 1603-1608 in handen hadden

waarin de aanklager, de procureur-generaal en de verdedi-

ging bij het Hof van Holland een halszaak maakten van de

billen van een monnik. Het schetst de toenmalige dorps-

sfeer. �

Maarten Luther, geschilderd in 1529 door zijn goede vriend Lucas

Cranach de oudere.

Handschrift uit 1608 over een rechtszaak van een dominee tegen

een Oegstgeester monnik. De procureur-generaal van het Hof van

Holland onderzoekt of de monnik wijst met zijn hand ‘onder

referentie achter op sijn billen’.  

Oudste uit Oegstgeest bekende doopakte. Op 16 juli 1662 werd

Jannetje Gerrits in de Groene Kerk gedoopt.

Dit artikel is een aankondiging van een artikel dat vanaf mei
2018 in gedeelten in Over Oegstgeest zal verschijnen.
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Met haar e-mail van mei bracht Susan Kerwin de redactie

ervan op de hoogte dat een verslag van haar bezoek aan

Oegstgeest was gepubliceerd in DUTCH, the magazine, een

tijdschrift over Nederland, editie mei/juni 2017. De omslag

van die editie kondigt dat verslag aan met de tekst: War-

time memories, four days in Oegstgeest. Voor geïnteresseerde

OO-lezers: dat aardige verslag is bij de redactie beschik-

baar.

3 2

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 briefwis-
seling; een opmerkelijke verbouwing van een huis; een 100-jarige Oegstgeestenaar; een verenigingsjubileum. Alles kan In Beeld
gebracht worden zolang het maar iets met de historie van ons dorp te maken heeft.

Heeft u ook iets dat u In Beeld wilt brengen? Of heeft u spullen, documenten of andere zaken die u iets vertellen over het
Oegstgeest van vroeger? Neem dan contact op met de redactie: Emmalaan 15, 2341 JM Oegstgeest, of stuur een e-mail naar
redactie@oudoegstgeest.nl

Door Jan Willem In ’t Velt

In mei jl. kreeg de redactie een e-mail uit Canada van

Susan Kerwin-Boudreau. Deze dame is een bekende van

Over Oegstgeest; zij bezocht Oegstgeest in de meidagen van

2015 ter herinnering aan haar vader, die als sergeant in het

Canadese leger had deelgenomen aan de bevrijding van

ons land. Aan deze rol van haar vader, zijn connectie met

Oegstgeest en Susan’s bezoek aan onze gemeente,

besteedde Over Oegstgeest aandacht in twee artikelen in de

uitgaven van respectievelijk mei en november 2015 onder

dezelfde titel als hierboven.

A Gesture of Gratitude My Father
Never Forgot (opnieuw vervolgd)

In Beeld
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