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Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave
de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de 
uitgever, redactie en auteurs niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele fouten noch 
kunnen aan de inhoud rechten worden 
ontleend.

In deze uitgave opgenomen teksten en 
afbeeldingen, voor zover daarop geen 
auteursrecht rust, mogen worden gebruikt, mits 
met vermelding van de bron.

In memoriam

Theo Wand
Op de jaarvergadering van maart j.l. is Theo nog in 

het zonnetje gezet door de voorzitter. Op 24 oktober 

is Theo Wand onverwacht overleden, 82 jaar oud.

Binnen de Vereniging Oud Oegstgeest kende iedereen 

Theo Wand. Vanaf juli 2009 heeft Theo het fotoarchief 

van de Vereniging beheerd. Toen die functie zomaar 

onverhoeds vrij kwam heeft Theo zich geheel 

spontaan aangeboden.

Theo was, inmiddels gepensioneerd, fotograaf van beroep en in zijn vrije 

tijd kunstschilder, zodat hij beschikte over de nodige affiniteit met deze 

functie. Het bracht als vanzelf ook met zich mee dat hij ging optreden als 

de fotograaf van de VOO. Bij elke bijeenkomst dook zijn markante, steeds 

kleiner wordende gestalte op. 

Hij was een vriendelijke man die nooit nee zei. Toen hij het archief 

overnam kwam het te staan in een heel klein kamertje in zijn huis in de 

Duinzichtstraat, waar hij al jaren woonde met Rie, pal achter Garage Détom.

Theo heeft ook meegewerkt aan de digitalisering van het archief en hij was 

heel blij toen alles gereed was en alle foto’s naar het gemeentelijk archief 

van Carla de Glopper konden worden gebracht. Vanaf die tijd kon hij 

eindelijk weer schilderen in zijn kamertje.

Wij zullen deze bijzondere man zeker missen.

Margriet Lugt



Afb. 1. Herman Boerhaave 

(1668-1738).

Zomerzegel 1938, ontwerp 

Engelina Reitsma-Valença.
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De bomen van Boerhaave en het 
schieten van een sloot
Margreet Wesseling

De succesvolle Leidse arts Herman Boerhaave 

werd botanicus omdat het toevallig zo uitkwam; 

hij werd plantenverzamelaar omdat hij niet 

anders kon.

In 1709 werd Boerhaave benoemd tot gewoon hoog leraar 

geneeskunde en plantkunde, een niet ongebruikelijke 

combinatie in die tijd. Het directoraat van de Hortus 

botanicus hoorde erbij. In de jaren daarvoor had hij de 

plantkunde een beetje verwaarloosd, maar al snel werd hij 

gegrepen door de liefde voor het vak. Bomen werden zijn 

passie.

In 1718 werd hij ook nog hoogleraar scheikunde. Onder-

wijs was zijn andere passie. Hij stond altijd klaar voor 

zijn studenten. Dat bleek, onder meer, toen in 1731 het 

oude litteken aan zijn dij was opengegaan. In zijn jeugd 

had hij jarenlang last gehad van een zweer die niet wilde 

genezen. Nu bleef hij ‘met hevige pijn voortkruipen’ naar 

de colleges over zenuwziekten tot het echt niet meer kon. 

Dat vertelde hij toen hij een half jaar later zijn lessen kon 

hervatten.

Rond zijn vijfenvijftigste werd hij moe van de patiënten 

die maar ‘aan zijn deur bleven kloppen’, terwijl hij zich uit 

zijn praktijk had teruggetrokken. Hij verlangde naar rust 

op het platteland. Hij ging op zoek naar een grote tuin en 

vond Oud-Poelgeest. Daar kon hij zich ontspannen: ‘Daar 

zaai ik en plant ik en kweek ik en kweek ik opnieuw ...’

Hij was een geslaagde dokter. Brieven met verzoeken om 

raad kwamen uit de ‘hele wereld’, en dat moet hem voldoe-

ning hebben gegeven. Toch lijkt het erop dat hij meer 

plezier beleefde aan de botanie dan aan zijn artsenprak-

tijk. Hij schreef bijvoorbeeld nooit: ‘Nu heb ik een interes-

sante casus meegemaakt’, maar wel: ‘Ik ben zo blij met de 

zaden van de boterbloemen’.

Bomen uit Bengalen
Boerhaave is zo’n twaalf jaar bezig met zaaien en planten 

en kweken van bomen in Oud-Poelgeest, wanneer hij een 

beetje opschept. Hij schrijft aan Pier Antonio Micheli, 

verbonden aan de Hortus in Florence, dat zijn tuin ‘ontzag-

lijk groot’ is. Daar heeft hij zijn ‘bomen en heesters in rijen 

geordend.’ Hij zegt dat ‘belangrijke botanici uit Duitsland, 

Hongarije, Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië 

om strijd hebben bijgedragen’ aan zijn verzameling. ‘Daar 

groeien Amerikaanse bomen, welig in de open lucht, wat 

zeg ik, u zult zich nog meer verbazen: zelfs bomen uit 

Bengalen.’

Inderdaad is in zijn zaaidagboeken het zaaien van zaden 

uit Bengalen (ongeveer het huidige Bangladesh) terug te 

vinden. Hij had ze gekregen van collega Caspar Commelin, 

van de Amsterdamse Hortus, en hij zaaide ze in 1714 in de 

Leidse academietuin (afb. 2).

De zaden hadden geen namen, maar Boerhaave beschrijft 

zorgvuldig hoe ze eruitzien. Bij nr. 7, bijvoorbeeld, staat 

dat de zaden askleurig zijn en met stekels bezet, zoals bij 

de plant Tribulus (afb. 3). Dat zijn heel akelige zaden (afb. 4).

De zaden van nr. 8 zijn heel klein en min of meer drie-

hoekig, die van nr. 9 zijn glad en bijna bolrond. En zo 

verder. Bij nr. 10 staat wél een naam: zaad van de wonder-

boom (Ricinus). Uit de zeer giftige zaden (wonderbonen) 

wordt nog steeds wonderolie gewonnen.

De Bengaalse zaden zijn dus opgekomen. Het werden 

boompjes en tien jaar later nam Boerhaave enkele exem-

plaren mee naar Oud-Poelgeest. Zo moet het ongeveer 

gegaan zijn.

Afb. 2. Zaaiboek, deel I, detail uit folio 53 V. Boerhaave zaait 

zaden (semen) uit Bengalen; ex bengala is rood omcirkeld.

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere collecties, signatuur 

BPL 3654.



Een Boheemse en een Silezische linde
Met het kweken van twee bijzondere soorten linden had 

Boerhaave minder succes. Zijn oud-student Jean Baptiste 

Bassand, die hofarts was geworden in Wenen, had hem een 

keer gedroogde bladeren gestuurd van de ‘Boheemse linde, 

met bladeren die voor een deel vlak, voor een deel gegolfd 

en kapvormig zijn’ (afb. 5). ‘De bladeren van Tilia cucullata, 
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wat heb ik die bewonderd. Wat zou ik graag goed rijpe 

vruchten bezitten’, schreef Boerhaave terug.

Kort daarvoor had hij een verlanglijst met 190 soorten naar 

Wenen gestuurd. Deze linde met kapvormige bladeren 

stond erop, samen met een ‘Silezische linde, met zeer 

groot blad, gevarieerd en diep gezaagd, met vrucht bijna 

rond, hoekig en wollig.’ De soorten waren in Oostenrijk te 

vinden, dus Bassand moest hem helpen.

Anderhalf jaar later heeft Boerhaave nog geen zaden 

ontvangen. Dan stuurt hij uitgebreide aanwijzingen hoe 

Bassand stekjes moet maken. Voor alle zekerheid geeft hij 

er een tekening bij (afb. 6). Bassand moet takjes afsnijden, 

die zo dun zijn als een schrijfriet. De wond ABC moet 

vervolgens in een mengsel van lauwe pek met was worden 

gedompeld. De eindknop D mag niet beschadigd raken. 

Zo kunnen ze, mits zorgvuldig verpakt, veilig worden 

verstuurd. Op deze manier hoopt Boerhaave sneller boom-

pjes te kunnen kweken.

Even lijkt het erop dat het gaat lukken. Stekjes hebben de 

strenge winter van 1728 doorstaan, maar in augustus moet 

Boerhaave toch melden dat de linde met het zeer grote 

blad en die met blad in de vorm van een kap nog steeds 

ontbreken.

Met een volgende zending stekjes gaat het ook weer mis. 

Zeven jaar later vertelt hij dat hij iedere dag de lof zingt 

van Bassand, die zoveel zaden en stekken heeft gezonden. 

Afb. 3. Tribulus cistoides. Geen Nederlandse naam.

Uit N.J. Jacquin, Plantarum rariorum horti caesarei Schoen-

brunnensis ..., 1797.

Afb. 4. Het stekelige zaad van de plant Tribulus cistoides 

(tribulus: voetangel). Detail uit een afbeelding in Flore de Mada-

gascar et des Comores, 1952.

Afb. 5. Een takje van Tilia cucullata, de linde met bladeren in de 

vorm van een (monniks)kap, en met gewone bladeren.

Detail uit een afbeelding in N.J. Jacquin, Fragmenta botanica, 

figuris coloratis illustrata, 1809.

Afb. 6. Een tekening uit een brief van Boerhaave aan Bassand 

(5 november 1728). Uit Lindeboom, Boerhaave’s Correspon-

dence, deel 2.



Wanneer deze twee lindesoorten ook in zijn bomentuin 

zouden staan, zou hij ‘bijna niets meer te wensen over 

hebben.’ In totaal heeft hij dertien brieven over deze 

linden geschreven. ‘Wie zal ze mij ooit geven?’ is het 

laatste wat hij erover schrijft. Hij verontschuldigt zich een 

beetje bij Bassand: ‘Vergeef de dwaasheid van een oude 

man die bomen zoekt te zaaien, die onze kleinkinderen 

pas zullen zien en hun pas schaduw zullen geven. Zo 

verloopt mijn leven, terwijl ik niets betreur, behalve dat 

wij niet samen zijn. Voor de rest ben ik zeer opgewekt.’ Dat 

was in augustus 1736.

Laatste maanden
Boerhaave had al eerder aan Bassand geschreven dat hij 

het einde van zijn leven voelde naderen en dat hij alleen 

troost vond in zijn werk.

Aan het einde van 1737 werd hij echt ziek. ‘Het kwaad 

zit in de long’, dacht hij. Ondanks zijn benauwdheden 

ging hij door met zijn colleges over bloed. Hij heeft zelfs 

nog vijf maanden klinische lessen gegeven in het Caecilia 

gasthuis. In april 1738 moest hij daarmee stoppen. Toen 

hoopte hij nog dat de lentewind zijn longziekte zou 

verlichten, maar in juni kreeg hij last van hallucinaties en 

verschrikkelijke benauwdheden. Hij had ‘angsten boven 

zijn krachten doorstaan.’

Op 8 augustus moest hij een kort briefje voor Bassand aan 

zijn dochter dicteren, zo verzwakt was hij. Het is dus bijna 

niet te geloven dat hij in die dagen nog energie had om 

aan zijn bomen te denken.

Sloten schieten
De Leidse schepen Adriaan van Assendelft bezat land naast 

dat van Boerhaave en hij had voorgesteld dat een geza-

menlijke sloot, langs de Maredijk en de Warmonderweg, 

zou worden geschoten (geschoond) (afb. 7). Van Assendelft 
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wilde de kosten voor zijn rekening nemen, mits het schot 

(de bagger) op zijn land zou worden gegooid.

Boerhaave vindt dat een goed idee, maar hij maakt zich 

zorgen om de bomen die hij langs die sloten heeft staan. Hij 

verblijft die dagen op zijn landgoed, maar is vermoedelijk 

te zwak om zelf te gaan kijken. Hij vraagt of de gerechts-

bode van Oegstgeest uit zijn naam naar de schepen Van 

Assendelft wil gaan om eens over die bomen te praten.

Hij stelt als voorwaarde dat men ‘het hout langs de 

Warmonderweg niet zal moeien of roeren’ en voegt eraan 

toe dat hij met koopbrieven kan bewijzen dat die bomen 

van hem zijn. Inderdaad staat in de koopakte van 1724 

dat Boerhaave ‘de hoge opgaande bomen aan beide zijden 

van de Warmonderweg’ heeft gekocht en dat hij daar mag 

‘planten naar zijn zin.’

Op zaterdag 9 augustus 1738 gaat Van Assendelft samen 

met de gerechtsbode Van Leeuwen de situatie ter plekke 

in ogenschouw nemen. De gerechtsbode kan aantonen dat 

het hout bij de Warmonderweg van de professor is; maar 

het hout bij de Maredijk is van de schepen. Van Assen-

delft belooft dat hij het hout bij de Warmonderweg niet 

zal moeien. Bovendien zal de ‘swaare willige boom op de 

hoek’ daar ‘tot een scheit’ blijven staan. Dit alles wordt op 

dezelfde dag nog aan Boerhaave meegedeeld (afb. 8).

Kleinkinderen
Zes weken later, op 23 september 1738, overleed Boerhaave 

in zijn huis aan het Rapenburg. De geboorte van zijn klein-

kinderen heeft hij niet meer meegemaakt.

Zijn dochter Johanna trouwde in 1741 met Frederik graaf 

de Thoms. Boerhaave’s exotische bomen werden in die tijd 

goed onderhouden. Johanna en Frederik kregen twee doch-

ters: Sibilla en Hermina. De oudste erfde het landgoed. De 

twee zusters zullen zeker samen thee hebben gedronken 

onder de bomen van hun grootvader. 

Afb. 7. Het landgoed Oud-Poelgeest met de 

percelen weiland en teelland die Boerhaave 

kocht, zijn met een groene lijn aangegeven. 

Het perceel teelland met jaartal 1732 had 

Boerhaave in dat jaar gekocht van de 

schepen Adriaan van Assendelft. De sloten 

langs de Maredijk en de Warmonderweg 

(nu Poelgeesterweg) zijn met blauw geac-

centueerd.

Deze kaart is gebaseerd op de minuutplans 

(kadastrale kaarten) van Oegstgeest, sectie 

C, blad 2 en 3, die in 1812 en 1813 werden 

opgemeten en getekend, en in 1818 werden 

herzien (beeldbank.cultureelerfgoed.nl).
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Bronnen
■■ Gemeentearchief Oegstgeest: Archief van het ambachts- en dorps-

bestuur periode 1395-1813. Met dank aan Carla de Glopper.

■■ H. Boerhaave, Index Seminum Satorum, 1712-1727 (manuscript).

■■ G.A. Lindeboom, Boerhaave’s Correspondence, deel 1, 1962 en 2, 1964.

■■ G.A. Lindeboom, Herman Boerhaave, the man and his work, 1968.

■■ Freek Lugt, Oud-Poelgeest, 2014.

■■ B.P.M. Schulte, Hermanni Boerhaave Praelectiones de morbis nervorum 

1730-1735, 1959.

■■ Margreet Wesseling & Folkert van Straten, Het land van Boerhaave, 

in Over Oegstgeest, 2017-1.

■■ Margreet Wesseling, Boerhaave Botanicus, 2019.

Afb. 8. Het document over het schieten van een sloot zoals het 

bewaard wordt in het Gemeentearchief Oegstgeest.

Transcriptie van het document in afb. 8. Het hoofdlettergebruik is 

gemoderniseerd. Eindcorrectie Carla de Glopper.

Copie

Op woensdag den 6 Augustus 1738 is de bode van Oestgeest

onbooden des namiddaghs omtrent drie uuren bij den 

heer

proffster Boerhaven op sijn hofstad genaamt Out Poelgeest

en bender aanstons naar toe gegaan, en bijden heer proff-

ster

gekoomen sijnde, die mijn versoght om eens uijt sijn naam

t gaan bijden heer scheepen van Assendelft, alsoo de

heer scheepen van Assendelft een sloot soude schieten

bijden den weght heen, bijden Maarendijck, en bijden 

weght heenen

die loop naarden Warmonder weght, en also de heer

scheepen van Assendelft dien op sijnen kosten sou schieten

miets het schot voorden heer scheepen van Assendelft

soude sijn en het op sijn lant laaten gooien, het welck

de heer scheepen van Assendelft, het selve alsoo

heeft laaten versoeken, aan den heer proffester Boerhaaven

waar op ik bode opden seevenden augustus ben gegaan 

naar

den stad Leijden aan het huis vanden heer scheepen van 

Assendelft

en uijt den naam van den heer proffester Boerhaven het

booven gemelde alsoo toe te staan, miets het hout

dat bijden kant heen staat op de weght die naar den

Warmonder weght loopt niet te moeien of te roeren

alsoo de heer proffester Boerhaven kan bewijsen uijt sijn

koop brieven dat dat hout sijn hout is

Waar op de heer scheepen van Assendelft mijn versoght

op saterdag den 9 augustus om het selve van alles eens

aan te toonen en ben alsoo op den voornomden 9 dtto des 

namidd[aghs]

te half vier uuren met den heer scheepen van Assendelft

gegaan soo op den weght bijt hout bijden Warmonder

weght, en op den weght bijt hout bijden Maarendijk

en van alles aangetoont, waar op den heer scheepen

van Assendelft genoegen nam, en seijde mijn ik

en sal dat hout niet moeien dat op den weght staat

die naarden Warmonder weght loop, maar vragde

mijn wiens hout dat dat is dat op den weght staat die

die naar den Maarendijck loop bij mijn lant heenen

waar op ik tot antwoort gaf, dat is de heer scheepen

van Assendelft sijn hout, het welck de heer scheepen

van Assendelft oordeelde oock alsoo te sijn

en seijde mijn de swaare willige boom die op de hoek

staat tot een scheit te laaten staan

Van het welck ik van al het booven staande opde hofstad

genaamt Out Poelgeest aanden heer proffester Boerhaven

van alles raport heeft geedaan opden 9 augustus 1738

Willem van Leeuwen gerechts bode van Oestgeest
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1 We kijken hier op een splitsing. Hoe heet de weg die 

hier linksaf gaat.

Fotovragen van René

3 Deze foto gemaakt in 1930 toen de snelweg nog niet 

bestond en deze straat de verbindingsweg was tussen 

Haarlem en Den Haag. Welke straat is hier zichtbaar?

4 Een foto van een splitsing met in het midden Hotel 

Café De Splitsing, in 1929 opgezet door Kees Hoog-

straten. Hoe heet de weg die rechts op de foto loopt. De 

ouderen onder ons zouden het kunnen weten.

2 Nog een splitsing. De foto is gemaakt in 1913. Ook hier 

de vraag: hoe heet de weg die linksaf gaat? 

De antwoorden op de fotovragen vindt u op pagina 20.

5 Oegstgeest kende eind 19e eeuw zowaar ‘zware’ indus-

trie. Dit complex bestaat nog steeds al ziet het er wel 

wat anders uit en het ligt inmiddels niet meer op 

Oegstgeester grondgebied. Waar ligt dit complex?

6 Waar staat het eerste oorlogsmonument van Oegst-

geest, opgericht binnen een jaar nadat de oorlog 

uitbrak.
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Enige tijd geleden werd me gevraagd een lezing te 

houden over de oorlog in Oegstgeest en over de 

wederopbouw.

Het onderwerp oorlog was het probleem niet, maar was 

hier in Oegstgeest eigenlijk wel sprake van wederopbouw 

in de letterlijke zin van het woord? Wederopbouw sugge-

reert immers het herbouwen van wat vernietigd was. Dan 

denken we aan steden als Rotterdam, delen van Den Haag, 

de dorpen langs de kust. Echte oorlogsschade bleef in 

Oegstgeest beperkt tot twee gevallen.

Beperkte oorlogsschade
Op 11 mei 1940 werd een aantal woningen aan de Rhijn-

hofweg door de Duitsers verwoest. Hieronder viel ook het 

‘Duifhuis’ van Leen Verhaar, die daar naast een bloemen-

bedrijf een kleine machinefabriek en een scheepsreparatie-

werf had.

Ook de brug over het Oegstgeester Kanaal moest het 

ontgelden toen de Duitsers kort na Dolle Dinsdag overal 

bruggen begonnen op te blazen. Op 12 oktober 1944 viel 

onze brug ten prooi aan de vernielzucht van de Duitsers.

Op 5 mei 1945 was de oorlog eindelijk afgelopen, de tijd 

van Wederopbouw was aangebroken en we gingen met z’n 

allen de schouders eronder zetten! Er moesten woningen 

gebouwd worden, want er waren hier inmiddels meer dan 

2.000 inwoners bijgekomen. Oorzaak was de babyboom, 

maar ook vanwege gezinnen uit de kuststreek, die ten 

gevolge van de bouw van de Atlantikwall door de bezetter 

naar elders hadden moeten vertrekken. Kort daarop arri-

veerden ook nog eens groepen gerepatrieerde Indische 

Nederlanders. Maar bouwen in die tijd bleek geen eenvou-

dige opgave.

Tijdens en vlak na de oorlog was er gebrek aan mate-

riaal, aan bouwvakkers, de huren waren bevroren, reden 

waarom particulieren niet happig waren om nieuwe 

woningen te bouwen. Het zou de taak van de gemeente 

en de woningcorporaties worden. Maar zo simpel was dat 

nou ook weer niet want de overheid (via het ministerie 

van Openbare Werken en Wederopbouw) hield de touwtjes 

strak in handen en bemoeide zich overal mee. Herstel van 

infrastructuur zoals wegen en bruggen, maar ook handel 

en landbouw kregen voorrang. Ook boterde het lang niet 

altijd tussen de gemeente en de Oegstgeester woningcorpo-

ratie Buitenlust. Verschil van mening en inzicht varieerde 

van welke architect de voorkeur genoot tot het gebruik 

van materialen, maar voorop stond: het moest zo klein en 

goedkoop mogelijk.

Woningnood
Evenals elders in het land kampte Oegstgeest met woning-

nood en het zou nog tientallen jaren duren voordat de min 

of meer verplichte inwoning tot het verleden zou behoren. 

Het betrof hier niet alleen jong gehuwde familieleden, het 

zo genoemde ‘introuwen’, maar vaak ook wildvreemden 

waar je badkamer en keuken mee moest delen. Dames-

bladen en kookboeken uit die tijd kwamen met welge-

meende adviezen: als je een keuken moet delen, ruim dan 

alles meteen op. Zorg voor orde en regelmaat en gebruik 

de warme maaltijd bij voorkeur niet op hetzelfde tijdstip!

Over wederopbouw, woningnood 
en nieuwe wijken na de oorlog
Door Sylvia Braat

Trampassagiers moeten voorlopig de pont nemen voor de tram 

naar Haarlem.

Bevrijdingsoptocht op 29 juni 1945.
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De Indische Buurt en noodwoningen
Al voor de oorlog was de Indische Buurt gedeeltelijk 

gebouwd door woningcorporatie Buitenlust. Een nette wijk 

voornamelijk voor trampersoneel en arbeiders, met wat 

krappere huizen dan de ruim bemeten villa’s in de parken, 

maar wel met een tuintje. Daarnaast stonden er in Oegst-

geest nog veel armoedige krotwoningen en onbewoonbaar 

verklaarde woningen, die nodig vervangen dienden te 

worden, iets wat jaar in jaar uit, ook na de oorlog steeds 

weer werd uitgesteld bij gebrek aan geld en materialen.

De Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw
Ik vond het opmerkelijk een brief, afkomstig van de 

Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en geda-

teerd april 1945, in het gemeentearchief aan te treffen. 

De bestuursfunctie van Algemeen Gemachtigde voor 

de Wederopbouw was daags na het bombardement 

van Rotterdam in het leven geroepen door Generaal 

Winkelman en stond onder leiding van ir. Ringers. Zij 

had tot taak om na een bombardement over te gaan tot 

grondonteigening, puin ruimen en wederopbouw. Ook 

de Duitse bezetter leek dit een prima idee en deze hield 

het gremium in stand. Alleen kwam er weinig terecht van 

wederopbouw door gebrek aan bouwvakkers en materi-

alen. De boven genoemde brief betrof een voorstel om vier 

proef noodwoningen te mogen bouwen op de nummers 

3, 5, 7 en 9 van de Celebesstraat. De huisjes zouden begin 

oktober 1945 opgeleverd worden. Er bleek echter weinig 

animo voor zo’n woning, zelfs niet als je huisje aan de 

Haarlemmertrekvaart op instorten stond. Uiteindelijk 

kwamen er drie gezinnen uit Katwijk te wonen en een 

gezin uit Leiden van wie het huis kort tevoren tijdens een 

bombardement totaal verwoest was.

De woningen bestonden uit een woonkeuken, enkele slaap-

vertrekken met stapelbedden, een bergruimte, een privaat 

en een kolenkast.

Om bewoners te lokken had de firma Pander uit Den Haag 

een modelwoning gezellig ingericht met tafelkleedjes, 

valletjes, gordijntjes en eenvoudig meubilair.

De huurprijs bedroeg tussen de ƒ 3,50 en ƒ 3,75 per week 

en een van de opmerkelijke bepalingen in de huurover-

eenkomst luidde: ‘in de woningen zullen alcoholhou-

dende dranken niet ten verkoop in voorraad genomen of 

verkocht worden!’ Hoewel de woningen begin oktober 

1945 betrokken zouden worden, bleek dat gas en licht op 

25 oktober nog steeds niet aangesloten kon worden bij 

gebrek aan gasmeters en elektriciteitskabels. Maar kenne-

lijk was dit toch zo’n bijzonder project, dat de minister van 

Sociale Zaken W. Drees en minister van Financiën prof. Dr. 

P. Lieftinck met een hele delegatie uit Den Haag op 12 april 

1946 persoonlijk een kijkje kwamen nemen.

De foto’s zien er misschien nog idyllisch uit, maar bij 

een inspectie in 1947 bleek het hout van de vensters van 

slechte kwaliteit, ruiten sprongen geregeld en de verflaag 

hield niet. Het hang- en sluitwerk van ramen en deuren 

was zodanig dat niets meer normaal geopend of gesloten 

kon worden. Ook de dakisolatie was onvoldoende, dus ’s 

winters te koud en ’s zomers te warm. Niet bepaald ideaal 

om in te wonen. In 1953 werden ze afgebroken omdat er 

43 nieuwe arbeiderswoningen in de Celebesstraat gebouwd 

gingen worden.

Die noodwoning ziet er als een knus en aantrekkelijk vakantie-

huisje uit.

Opgeleukt met gordijntjes, kleedjes en valletjes van Pander.
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Uit diverse briefwisselingen blijkt dat de gemeente Oegst-

geest niet voornemens was ooit de noodwoningen finan-

cieel over te nemen. En ook was ze niet van plan de gepe-

perde rekening van de firma Pander te betalen!

Bestaande buurten worden eerst afgebouwd
Het zal vanaf eind jaren ’40, begin jaren ’50 geweest 

zijn dat Oegstgeest in een permanent kabaal van heien 

verkeerde. Allereerst werden onbebouwde stukken langs 

de al voor de oorlog aangelegde lanen bebouwd. Ik denk 

hierbij onder andere aan de Hofbrouckerlaan, Prins Bern-

hardlaan, Laan van Arenstein, Laan van Alkemade en 

Hofdijck. Als je goed kijkt zie je daar duidelijk het verschil 

tussen vooroorlogse huizen en huizen van na de oorlog. Die 

van na de oorlog zijn kleiner en vaak minder gedetailleerd.

Alles wat weiland of bollenland was geweest werd daarna 

vanaf 1950 volgebouwd. Dwars door een weiland werd de 

Marelaan doorgetrokken en bebouwd en zo ontstonden 

de eerste nieuwe buurten zoals de Prinsessenwijk, en 

de Zeeheldenbuurt met de eerste hoogbouw. En het 

bouwen ging door, echte nieuwe wijken ontstonden: 

de Gruneriebuurt (zie ook Over Oegstgeest van november 

2018) de Bloemenbuurt, een nieuw winkelcentrum aan 

de Irislaan/Lange Voort, de Schildersbuurt en ga zo maar 

door. Aanvankelijk ging het bouwen door tot aan het 

Oegstgeester kanaal. Maar vanaf de jaren ’80 staken we 

het Oegstgeester kanaal en de Haarlemmertrekvaart over 

waar Haaswijk, Morsebel en Poelgeest verrezen en op dit 

moment wordt de laatste hand gelegd aan Nieuw Rhijn-

geest, aan de andere kant van de A44.

Dit bouwen had natuurlijk niets meer met de wederop-

bouw van na de oorlog te maken. Hier ging het om de 

woningnood die ten slotte nooit opgelost is. Nog even en 

Oegstgeest telt 25.000 inwoners. 

Bronnen

■■ Inventaris vanaf 1930 gemeentearchief Oegstgeest, inventaris-

nummer 2488.

■■ Notulen raadsvergaderingen jaren ’50.

■■ Buitenlust, sociaal en ondernemend 1925-2000.

■■ http://resources.huygens.knaw.nl – Ringers.

■■ Annegreet van Bergen, Het goede leven.

■■ Beeldmateriaal: Digitaal fotoarchief, gemeente Oegstgeest.

Het molentje, ooit eenzaam tussen weiland en bollenveld staat er nog steeds, maar nu als blikvanger in het Irispark, omgeven door hoge 

bomen, woonwijk met hoogbouw en winkelcentrum.

De firma Pander & Zonen uit Den Haag stuurde een rekening.
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Iets Lugtigs
In de Middeleeuwen verdeelden ze 1 pond in 20 schel-

lingen en 1 schelling in 12 penningen. Het was een 

beetje lastig rekenen maar daar wen je aan. In Enge-

land deden ze het in de jaren ’60 nog.

Kort geleden kwam ik een bedrag van 1 pond 31 tegen. Een 

drukfout, dacht ik. Meer dan 19 schellingen kan immers 

niet, daarna wordt het 2 pond. Je gaat immers ook van 

€ 1,99 naar € 2,00. Maar intussen weet ik beter. Als bijvoor-

beeld een toltarief 1 pond 13 bedraagt, en je verhoogt 

het tarief met 18 schellingen, telt dat op tot 1 pond 31. Je 

verhoogt toch het aantal schellingen en niet de ponden? 

Destijds rekenden ze niet fundamenteel anders dan wij, ze 

hadden alleen maar andere gewoonten. Het is maar wat je 

afspreekt.

Er zijn meer van die andere gewoonten; ik noem er een 

paar, zonder op allerlei details in te gaan.

In de Vroege Middeleeuwen waren dorpen in geval van 

oorlog verplicht roeiers te leveren; het aantal werd uitge-

drukt in riemtalen. Oegstgeest moest bijvoorbeeld 7 

riemtalen leveren, wat betekende, bij twee man per roei-

riem, dat er 14 mannen moesten opkomen. Behalve als 

dubbele opkomst was verordonneerd: dan moesten er 21 

mannen verschijnen. 21? Het dubbele van 14 is toch 28? 

Nu wel, toen niet. Verdubbelen betekende toen: verhogen 

met de helft. Met de tienden had je ook zoiets. Als de 

kerk het recht van de lammertiende had, betekende dit 

dat de boeren in het voorjaar elk tiende lam aan de kerk 

moesten afstaan. Maar als de kerk het recht van de tiende 

van de veldvruchten had, betekende dit dat de eerste tien 

handenvol voor de boer waren en pas de volgende handvol 

naar de kerk ging. Wat een tiende heette, is in onze ogen 

dus een elfde, in dit geval althans. Het is maar wat je 

afspreekt.

Bij Hazerswoude-Rijndijk is een bijzonder voorwerp 

gevonden uit de Vikingtijd: een zonneschijf, hij is hier 

afgebeeld. Een soort klein zonnewijzertje, in het schuine 

gaatje past een stokje dat schaduw kan geven. Het opper-

vlak is verdeeld in acht sectoren. Blijkbaar hadden de 

Vikingen de dag in achten verdeeld in plaats van in 

twaalven of vierentwintigen. En waarom ook niet. Het is 

maar wat je afspreekt. We hebben overigens geen idee hoe 

het werkt: tijdbepaling? Navigatie? Op een Vikingschip? 

Hoe dan?

Iets heel anders is de ster van mensenbotten die in Over-

dorp is gevonden. Intussen weet ik dat dit heeft te maken 

met voorouderverering. Die botten zijn waarschijnlijk van 

de opa’s en oudooms van een van de Merovingers. Het is 

maar wat je gewend bent. Ze groeven toen mensen weer 

op als ze lang genoeg begraven waren geweest. Als jij ze 

niet meer kende, kenden ze jou ook niet meer, en dat 

kwam kennelijk doordat ze helemaal gesetteld waren in 

het walhalla. Dan hadden ze die mooie grafgiften in hun 

kist ook niet meer nodig. Die haalde je er dan uit om er 

een betere bestemming aan te geven. En passant kon je er 

dan wat botten uithalen om iets anders mee te doen. Het is 

maar wat je gewend bent.

En dan een laatste verrassing. Wij weten niet beter dan dat 

het jaar vier seizoenen heeft. Maar omstreeks het jaar 0 

was dat niet zo. Toen hadden ze er maar drie. In een artikel 

in dit blad staat er alles over (pag. 22-24).

Andere tijden, andere zeden. L.P. Hartley zei het al, in de 

eerste zin van The Go-Between: ‘The past is a foreign country: 

they do things differently there.’ 

Bron

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

Het is maar wat je gewend bent

Bovenkant van een bij Hazerswoude langs de Rijn gevonden 

zonneschijf uit de negende of tiende eeuw. Het ding zou hebben 

gediend als hulpmiddel voor het uitzetten van de koers van een 

schip. Tekening Westerheem 1952, plaat III.

In Overdorp gevonden: vijf grote mannenbotten. Liggen hier vijf 

voorvaderen bij elkaar? Foto Archol BV.
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T oen Henk Heemskerk in 1960 zijn eerste melkkar 

door Oegstgeest reed, was ons dorp een landelijke 

gemeente met wat forensen. Er stonden toen 

minstens zeven boerderijen, waarvan hij spontaan de 

namen opnoemt. De boerderijen verdwenen, dus ook het 

landelijke aspect. Wie niet verdween was melkboer Henk 

Heemskerk. Velen uit zijn branche werden weggeconcur-

reerd door supermarkten. Henk overleefde door, zoals hij 

het zelf omschrijft, de gunfactor. Hij zag de noodzaak van 

klantenbinding. Zijn klanten konden een praatje aan hem 

kwijt en hij had een warm plekje bij sportief Oegstgeest. 

Henk organiseerde de Poldercross, de Midsummerfeesten 

en de Haaswijkpaasloop. Ook zat hij 35 jaar in het bestuur 

van de ijsvereniging. Zijn klanten gingen liever naar deze 

actieve dorpsjongen dan naar de supermarkt. Zo gaf Henk 

kleur aan Oegstgeest.

Boerderij zonder naam
Henk werd in 1939 geboren op de boerderij bij de weg 

die nu De Voscuyl heet. In de Osgerlezing van 2017 werd 

gesproken over boerderij De Voscuyl, maar deze naam was 

de familie Heemskerk volledig onbekend. Men ging er in 

het begin van de 20e eeuw van uit dat deze boerderij Willi-

brordhoeve heette, daar het land en de opstallen eigendom 

waren van de Parochie H. Willibrord die door de familie 

gepacht werden. Ook liep langs het land een laantje, 

het zo genoemde Willibrordspad. Nee, de boerderij van 

Heemskerk had geen officiële naam. Het Willibrordspad 

liep vanaf het strand van Katwijk en ging dwars door de 

landerijen die door de familie Heemskerk werden gepacht, 

langs de boerderij en de Rhijngeesterstraatweg naar het 

Groene Kerkje. Halverwege de 20e eeuw werd Oegstgeest 

regelmatig opgeschrikt doordat de koeien van Heemskerk 

hun vrijheid op de Rhijngeesterstaatweg verkozen boven 

hun grazige weiden.

Oegstgeest van groen tot baksteen
Oegstgeest was in die jaren een landbouwdorp. Er waren 

nog enkele boerderijen. De Drie Witte Palen was van 

Uittenboogaard, en stond op de grens van Leiden en Oegst-

geest. Verder stond boerderij Breedijk op de Gemeente-

werkplaats bij de Kwaaklaan. Over de Kwaakbrug stond 

de boerderij van Zwanenburg en in de Leidse Hout die van 

Bremmer. Aan de Rhijngeesterstraatweg stond de boer-

derij van Tolboom en aan de Korenbloemlaan had Van der 

Lubbe een kwekerij.

Het agrarische karakter van het dorp veranderde in de 

loop der jaren ingrijpend. Oegstgeest werd van een agra-

Oegstgeestenaren aan het woord

Actieve dorpsjongen trotseerde de supermarkten

Melkboer gaf Oegstgeest kleur
Door Dineke Peddemors en Jacques Thorn

Henk Heemskerk geboren 
29 december 1939 op de 
Willibrordshoeve aan de 
Rhijngeesterstraatweg 91. 
Het gezin had in totaal zes 
kinderen, een zoon (Henk) 
en vijf meisjes. Vader 
was boer en moeder een 
boeren dochter uit Ouder-
kerk aan de Amstel.
Foto Wil van Elk.

Henk Heemskerk en zijn vrouw Wil Heemskerk-Hoek in hun jonge 

jaren, begin jaren ’60.
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rische gemeente een woongemeente. De boerderijen 

werden geannexeerd en onteigend. Oegstgeest ging zich 

anders ontwikkelen. Buitenlust was zeer kinderrijk en die 

kinderen moesten ook wonen. Zo ontstond de Bloemen-

buurt.

Huilend achter de melkkar
Iedereen die Henk kent, denkt dat hij een geboren 

melkman is. Dat is niet het geval. Het was zijn grote droom 

om boer te worden. Na de MULO heeft hij de Middelbare 

Landbouwschool gedaan en wilde gaan boeren. Daar 

er veel boerderijen, waar onder de Willibrordshoeve 

(Voscuyl), werden onteigend had Henk en met hem andere 

Oegstgeesters het idee om in de Noordoostpolder te gaan 

boeren. Helaas brak Henks vader zijn nek op de hooiwagen 

en moest Henk een jaar lang het geld verdienen voor 

de hele familie, bestaande uit een jongen (Henk) en vijf 

meisjes. Hij kon op de boerderij niet gemist worden en 

moest zijn kans om naar de Noordoostpolder te gaan laten 

schieten, mede omdat zijn vriendin Wil niet uit Oegstgeest 

weg wilde. Vader heeft de val overleefd maar vanaf zijn 

67e niet meer gewerkt. Van de Oegstgeesters die naar de 

Noordoostpolder wilden, is uiteindelijk alleen Jan Welter 

gegaan, maar die is daar helaas niet geslaagd.

Naar aanleiding van deze troebelen kreeg Henk van de 

boekhouder de raad om de melkwijk van Niek de Wit 

aan de Dorpstraat over te nemen. De droom om boer te 

worden moest Henk laten schieten. Dit vond hij zo erg dat 

hij de eerste drie weken als melkboer huilend achter de 

melkkar liep. Deze melkkar heeft hij na acht weken voor 

een bus ingeruild. Inmiddels had Henk verkering met Wil 

Hoek, zodat hij toch geïnteresseerd naar die melkhandel 

ging kijken. Er moest geld worden verdiend. Hij kocht een 

huis in de Duinzigtstraat voor ƒ 18.000 en daar trok het 

jonge stel in. Henk wilde in de winkel met plaatsje aan 

de Dorpstraat wonen en daarom stelde hij Niek voor om 

de huizen te ruilen; Niek naar de Duinzigtstraat en Henk 

naar de Dorpstraat. Henk wilde dat diezelfde avond gaan 

regelen, aangezien hij dan een vrachtwagen kon lenen. 

Henk bracht eerst een deel van zijn spullen (en ook zijn 

zoon Leon) uit z’n huis naar dat van zijn ouders om vervol-

gens de rest naar z’n zwager in Warmond te vervoeren. Om 

21.00 uur arriveerde hij bij Niek, die hem vervolgens vroeg 

wat hij in ’s hemelsnaam kwam doen! Daarna werd toch 

alles in huize De Wit ingepakt om vervolgens het huisraad 

naar de Duinzigtstraat te brengen. De volgende dag was 

er van alles kwijt. Er hing onder andere een matras in een 

boom bij Sikkens. Henk en Wil hebben het huis aan de 

Dorpstraat verbouwd, zijn daarna getrouwd en Wil ging in 

de winkel werken.

Albert Heijn
Toen Henk de wijk overnam moest hij voor goodwill een 

bedrag van ƒ 8,50 per liter melk betalen. Hij had een wijk 

van 3.500 liter melk x ƒ 8,50 = ƒ 29.750. Hier kon je in die 

De boerderij waar Henk Heemskerk opgroeide. Toen was het nog echt een boerderij. Voor de Osger-lezing van 2017 van André van Noort, 

een neef van Henk, werd deze boerderij in de aankondiging abusievelijk ‘boerderij de Voscuyl’ genoemd. Henk heeft in zijn hele jeugd die 

naam nog nooit gehoord. Het gebouw op de foto staat wel aan de laan De Voscuyl.
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jaren gemakkelijk een leuk huis voor kopen. Na vijf jaar 

kwam Albert Heijn in De Kempenaerstraat en verviel de 

goodwill. Albert Heijn kreeg vergunningen en de goodwill 

van de melkboeren werd te niet gedaan. Enerzijds kwam 

Albert Heijn, anderzijds groeide Oegstgeest. ‘Wij melk-

boeren hebben ons beschermd door de wijken te saneren. 

De wijken, ook de nieuwe, werden afgebakend en je mocht 

niet in elkaars wijken. Wat je meer dan 3.500 liter melk 

verkocht moest je aan een collega afdragen die minder 

verkocht.’ Henk heeft wel eens voor de rechtbank gestaan 

daar hij de leverantieplicht had melk te brengen. Een klant 

wilde hem wel aan de deur maar die andere melkboer niet. 

Henk ging melk brengen en werd gedagvaard. De andere 

melkboer heeft verloren en de klant heeft gelijk gekregen. 

Deze regeling heeft 20 jaar geduurd, tot ongeveer 1985. 

Hoe komt het dat Henk de slag met Albert Heijn heeft 

overleefd? ‘Het is een kaalslag geworden. Ik denk ook dat 

het een kwestie van tijd is en wat krijg je ervoor terug? Je 

moet compenseren. Een klant vindt het leuk om jou als 

melkboer te hebben, jij moet klantvriendelijk zijn en de 

tijd nemen. Bij de ene klant zet je een fles melk neer en bij 

de andere drink je koffie. Zo had je bijvoorbeeld mevrouw 

Den Hollander, zij was ongelukkig en kon de straat niet 

op en vroeg de melkboer binnen om te vragen hoe het met 

de buurt was. Wat wel opvalt is dat de zaken die Albert 

Heijn hebben overleefd, betere kwaliteit verkochten dan 

de supermarkt.’

Wanbetalers
In Oegstgeest was goed geld te verdienen, maar je moest 

met je knieën over de keitjes. Henk probeerde allerlei acti-

viteiten naar Oegstgeest te krijgen waardoor er nieuwe 

klanten binnen zouden komen. Maar op zijn 20e had 

hij andere klanten dan toen in hij in 2008 stopte. In het 

verleden had je veel eenverdieners. Die gezinnen moesten 

het geld verdelen en Henk kwam samen met de slager, 

bakker en groenteboer langs de deur. Iedereen wist dan 

ook precies waar een slechte betaler zat. Als leveranciers 

hadden ze regelmatig een conclaaf en dan bespraken ze 

dat ze om de beurt, bijvoorbeeld een keer per maand, geld 

bij de klanten haalden. Die mensen moesten toch eten? 

Daar hoeft een klant in 2019 echt niet op te rekenen!

Kippen
Tegenwoordig lees je dat veel mensen in de problemen 

komen. De sfeer is verhard. Vroeger was dit anders en daar-

door heeft Wil een gunfactor gehad. Ze hadden een kippen-

batterij voor 1.500 kippen gebouwd en lokten de klanten 

met verse eieren. Overdag verkochten Henk en Wil die via 

de winkel en ’s avonds ging Henk na 22.00 uur in Leiden 

bij de Chinese restaurants eieren verkopen. Op donderdag- 

en vrijdagavond kwamen daar ook Minerva en Augustinus 

bij. Daar bracht hij iedere week drie kratten eieren en soms 

ook hele kippen en kippenlevertjes. De levertjes moesten 

worden schoongemaakt. Ze maakten ‘s avonds de winkel-

vloer schoon en ’s morgens om 5 uur werden de kippen 

op de grond gelegd, de gal uit de levertjes gehaald waarna 

Henk ze bij de studenten kon brengen. Verder hadden 

ze nevenproducten zoals frisdranken b.v. Exota, Fruxano 

(Menken) en Riedel. Ook werden verschillende soorten 

bieren verkocht, waaronder het Melkboerenbier (MH-bier). 

Dat gaf veel sjouwwerk. Om dit te vervoeren heeft Henk 

een aanhangwagen gekocht. De producten zijn in de loop 

der jaren niet erg veranderd. Het enige grote verschil is de 

toetjesmarkt, waar Menken mee kwam.

Ambachtelijke Dorpstraat
Je had hier op de Dorpsstraat bakkerij Tijsterman, Kolen-

boer Vink, het kruidenierszaakje van Opoe Vink, McDaniel 

de kolenboer en de Roode Leeuw van Van Rijn, de slagerij 

van Van de Putten en groenteboer Henk Hogewoning. 

Verder had je de Gelagkamer (De Verwachting), waar je 

dranken kon krijgen en wat kon roken, drinken en praten. 

Bij mooi weer gingen de vrouwen met een consumptie 

Ruim 48 jaar, 1960-2008, heeft Henk zijn 

melkronde gelopen. Het mooie en vrije 

buitenwerk lag hem wel, al kun je hier 

zien dat het niet altijd een droombaan 

was!! Henk was een buitenmens met een 

geweldige conditie. Bij UDO was hij (als 

keeper!!) de schrik van zijn teamgenoten 

tijdens de conditie-onderdelen. De UDO-

nieuwjaarsloop werd jaar na jaar door 

Henk gewonnen.
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op de brug zitten. Aan de Zoutkeetlaan had je nog het 

palingrokerijtje van Nol Vet. Alleen bakkerij Tijsterman 

bestaat nog steeds maar dan aan de Lange Voort.

Museum Heemskerk
Henk heeft hier in het museum allerlei dingen die met zijn 

beroep te maken hebben. Het zijn vooral dierbare voor-

werpen die iets met kaas-, boter- en karnemelkbereiding te 

doen hebben. Verder een oude kassa van 50 jaar geleden en 

speciale dingen die hij heeft gebruikt, zoals bijvoorbeeld 

klompen waar hij de laatste 15 kilometer van de marathon 

van New York op heeft gelopen. Sommige mensen vragen 

wel eens of ze mogen kijken en dan vertelt Henk iets.

Eén van de allereerste betaalde voetballers
Henk heeft de eerste jaren van het betaalde voetbal meege-

maakt. In 1957 was hij drie maanden als prof, keeper van 

UVS en speelde in de (later opgeheven) tweede divisie van 

het betaalde voetbal. ‘Op de Herengracht had je de sigaren-

zaak van Van der Voorn. Zoon Jack van der Voorn kreeg 

een A-contract voor ƒ 25 en ik een B-contract, voor ƒ 20. Ik 

heb toen onder andere tegen Elinkwijk gespeeld’. Na drie 

maanden hield dit feest op. Henk ging liever terug naar 

zijn vrienden bij UDO. Theo Lutlage, hulp bij slagerij Van 

de Putten, nam Henks plek bij UVS over. Het sfeertje van 

het betaalde voetbal heeft Henk amper meegemaakt. Hij 

was 17 jaar, zijn ouders wilden dat hij op tijd thuiskwam 

om de koeien te melken en hierdoor raakte Henk vrienden 

kwijt. Hij was blij dat hij bij UDO terug kon komen. Hij 

bewaart goede herinneringen aan de trainingen onder de 

koplampen van Jacques Stuivesant in het bos bij Poelgeest. 

Hij heeft voor UDO 600 wedstrijden in 20 jaar gespeeld 

en er maar drie gemist door een gebroken middenhands-

beentje.

Henk Heemskerk was een generatie lang keeper van UDO: team 1961 en team 1976.

Let op de medespelers: van de heren op de eerste foto staat behalve Henk geen enkele op de 2e foto, of het moet speler Henk Swaak zijn die 

in 1976 trainer is.

Op de eerste foto zien we de 21-jarige Henk als keeper van UDO-1, kampioen 1961. Hij begon op zijn 17e in 1956 als keeper van het eerste. 

Dat hij een bovengemiddelde keeper was, blijkt uit het feit dat hij in 1957 Henk gedurende 3 maanden een kort avontuur als betaald voet-

baller bij UVS beleefde. Aangezien het betaald voetbal in Nederland in november ’54 (officieel) begon, kan Henk zeggen dat hij de begin-

periode van binnenuit heeft meegemaakt.

Kampioensteam 1961.
Staande v.l.n.r.: J. v.d. Geest (voorzitter), H. Swaak, 
J. Werkhoven, J. Stuifzand, A. v.d. Voort, H. Heems-
kerk, P. Kniest, A. Menken (reserve) en J. Hakker 
(leider).
Knielend v.l.n.r.: W. van Elk (reserve), H. v.d. Geer, 
A. Bremmer, K. v.d. Star, P. Boogaard (aanvoerder), 
A. Driessen, Th. Ludlage (reserve).

Kampioensteam 1975-1976.  
Van dit jonge, succesvolle team waren 1 jaar later 
liefst 10 spelers vertrokken.  
Bij iedere vertrokken speler is genoteerd waarheen.  
Staand v.l.n.r.: Wilbert Grimbergen, Cor Strijk, 
Piet de Boer, Dick Witteman (naar RCL), Peter 
Werkhoven (verhuisd), Jan Zweegman (naar ASC), 
Wilbert Witteman (naar RCL), Henk Heemskerk, 
Peter Oude Velthuis (verhuisd), dhr Manuputty, 
Henk Swaak.  
Knielend v.l.n.r.: Cees Zwaan, Cees van Rijn, Wil 
Oudshoorn (gestopt), John Manuputty (naar Noord-
wijk), Jos Witteman, Martin de Vreede (gestopt), 
Cees van ’t Wout, Ron Wetselaar (één jaar gestopt). 
Op de foto ontbreekt de geblesseerde Frank Twaalf-
hoven. Ook hij stopte een jaar later.



Typerend voor de activiteiten die Henk Heemskerk organiseerde: 

Poldercross & Midzomeravondfeest, Haaswijkloop en touwtrekken. 

Henk organiseerde veel, was hierdoor vaak het middelpunt van 

wat velen zagen als ‘echte Oegstgeester activiteiten’. Hij kreeg hier-

door als middenstander de gunfactor en was duidelijk iemand die 

Oegstgeest kleur gaf. Foto’s Wil van Elk.
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Snackbar Petit Restaurant ’t Haasje
In 1984 passeerde de Oprichtingsakte van VOF Heemskerk 

en Zonen ten behoeve van de opening van Snackbar Petit 

Restaurant ’t Haasje. Deelnemers in deze VOF waren Henk, 

Wil en hun zonen Léon en Rob. Hierdoor werd het nog 

drukker voor de Heemskerkjes. De bewoners van nieuw-

bouwwijk Haaswijk aten graag een patatje. De omzet van 

de patat bedroeg dan ook 600 kilo per week. Daar er in de 

zaak ook gokautomaten stonden was de omzet bijzonder 

goed. In 2012 is zoon Rob alleen verder gegaan met ’t 

Haasje.

Het kweken van de gunfactor: organisatie van 
Oegstgeester activiteiten en feesten
Henk hield de strijd tegen de supermarkten vol door 

hard te werken en wat hij noemt de gunfactor. Naast 

goede producten, klantvriendelijkheid en altijd een 

gezellig woordje, zorgde Henk ervoor dat zijn naam werd 

verbonden aan allerlei Oegstgeester activiteiten, zoals 

de Poldercross, Haaswijkloop, Midsummeravondfeest, 

touwtrekken en het bestuur van de IJsvereniging. ‘De 

Poldercross is een kindje van mij. Vroeger gingen we naar 

Avenhorn, Noord-Holland, naar het touwtrekken en de 

Prutrace. Jongedames waren mooi in de kleren gestoken 

en doken dan het water in. Toen dacht ik: dat kan in Oegst-

geest ook. De eerste keer kwamen 34 personen en bij de 

laatst gehouden Poldercross, de 34e keer, kwamen er 434. 

Dit spektakel verbindt de mensen.’ Verder zegt Henk: ‘Ik 

ben 35 jaar bestuurslid van de IJsvereniging geweest. Dit 

is een slapende vereniging die wakker wordt zodra het 

gaat vriezen want dan moet je de baan onderspuiten, gras 

schoonmaken en de kantine doen. De Haaswijkpaasloop 

heb ik ieder jaar medegeorganiseerd. Met het Midsummer-

avondfeest ben ik begonnen maar dat heeft Rob nu overge-

nomen.’

Henk heeft een werkzaam leven gehad. Maar toen hij 

trouwde heeft hij tegen Wil gezegd dat zij de aller-

belangrijkste is maar dat de zaak moet draaien en dat hij 

ook graag zijn sport en de wedstrijden van Ajax bij wilde 

houden. Dat waren goede afspraken en daar hebben ze 

jaren mee geleefd. Wil was de drijvende kracht zowel thuis 

als in de zaak. Zo werd het mogelijk dat Henk, een zeer 

actieve dorpsjongen, de supermarkten trotseerde en ons 

dorp kleur gaf. 

Bronnen
■■ Interview met Henk Heemskerk, 24 oktober 2018.

■■ 50 jaar UDO 1938-1988.

■■ TV West: Bekende melkboer uit Oegstgeest, 8 juni 2010.

■■ TV West: Van de kaart Oegstgeest, 12 april 2018.

Henk Heemskerk op TV West

TV West heeft een prachtig programma gemaakt over 
Henk Heemskerk door mee te lopen op zijn emotionele 
laatste ronde als melkboer. Zie:
https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170294828/
Weet-je-nog/aflevering/170296042 

Bij dezelfde omroep in het programma ‘Van de Kaart’ van 
Jet Sol bezoekt ze o.a. Henk Heemskerk. Zie:
https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170000131/
Van-de-Kaart/aflevering/170249370/Oegstgeest



17

‘Een tuin 24 keer groter dan de tuin van de 

academie’, zo beschreef Herman Boerhaave 

in 1724 zijn aankoop van het landgoed Oud-

Poelgeest, te Oegstgeest. Deze aankoop markeerde de 

bijzondere relatie tussen de Hortus botanicus in Leiden en 

het landgoed Oud-Poelgeest. Herman Boerhaave was niet 

alleen een beroemd medicus maar ook hoogleraar botanie 

en prefect van de Hortus botanicus. Al jaren had hij 

behoefte aan meer ruimte voor zijn planten dan er achter 

het Academiegebouw beschikbaar was. Daarbij kwam dat 

de Leidse binnenstad, zeker in de zomer, geen prettige 

verblijfplaats was voor zijn gezin. Zijn behoefte aan ruimte 

en rust werden met deze aankoop opgelost. Boerhaave had 

nu de mogelijkheid om een grote verzameling bomen- en 

planten te huisvesten. Ondanks het feit dat Boerhaaves 

weduwe in 1738 bepaalde dat het deel van zijn plantencol-

lectie dat op Oud-Poelgeest stond daar zou blijven en niet 

tot de collectie van de Hortus botanicus behoorde, is er 

toch een zeker gevoel van verbondenheid blijven bestaan. 

Soms helpt het toeval ook een handje.

Twaalf grote kuipen
Op 10 mei 1996 werd er in de Hortus botanicus een plan-

tenmarkt gehouden. De toenmalige directeur van Congres-

hotel Oud-Poelgeest, Willem Dool, bezocht die markt 

en zag bij toeval dat twaalf grote houten plantenkuipen 

te koop werden aangeboden. Van oudsher waren deze 

teakhouten kuipen in de Hortus gebruikt voor de niet 

winterharde planten. Elk najaar werden die kuipen met 

de planten erin naar de Oranjerie gebracht en elk voorjaar 

weer naar buiten, een enorm karwei dat niet alleen veel 

mankracht en arbeidsuren kostte, maar waarvoor ook 

een speciale kuipenwagen – die de naam Jumbo droeg – 

aanwezig was.

Waren er reparaties noodzakelijk dan moest de kuip 

worden opgehaald om per vrachtwagen naar de kuipen-

makerij Blom in Woerden te worden vervoerd. Zowel de 

aanschaf, het onderhoud als het gebruik van de houten 

kuipen waren dus een kostbare zaak. Al in 1963 vond de 

hortulanus Bavo Bruinsma dit zware werk, waar veel tuin-

lieden nog dagen last van hadden, niet meer passend. Toen 

in de jaren negentig van de vorige eeuw een aantal kuipen 

aan vernieuwing toe waren, werd dan ook naar een andere 

oplossing gezocht. Een subsidie van 130.000 gulden door 

het VSB-fonds (nu Fonds 1818) toegekend aan de Hortus 

botanicus, maakte het mogelijk om nieuwe vierkante 

kuipen aan te schaffen voor alle niet winterharde planten 

van de hortus. Op 21 juni 1996 werden deze kuipen fees-

telijk in gebruik genomen in aanwezigheid van de direc-

teur van het VSB-fonds. De kuipenwagen en de houten 

kuipen waren overbodig geworden, de kuipenwagen werd 

geschonken aan het Westland Museum in Naaldwijk en de 

kuipen werden te koop aangeboden.

Willem Dool herinnert zich zijn aankoop nog levendig: 

‘Bij de Hortus waren ze verbaasd, dat ik alle tonnen tege-

lijk kocht en vroegen mij of ik wel zo’n grote tuin had. 

Waarschijnlijk werden ze achterdochtig, waarop ik zei 

dat de tuin ongeveer 11 hectare groot was en hier vlakbij 

in de buurt was. Enorme verbazing, maar toen ik zei dat 

het om Kasteel Oud-Poelgeest ging en dat ze daar perfect 

zouden passen, boden ze gelijk aan om de tonnen bij ons 

te bezorgen’. Pas achteraf heeft Willem Dool zijn aankoop 

gemeld bij het bestuur van de Stichting Erfgoed Oud-

Kuipen van goede komaf
Door Hennie Völker-Dieben (oud-voorzitter Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest) en

Theo Houthoff (chef tuinen Hortus botanicus te Leiden)

De aantallen planten in de collectie van de Hortus botanicus van 

1594 tot 1972.

De kuipenwagen met aan aantal tuinlieden van de Hortus 

botanicus. Foto ter beschikking gesteld door Carla Teune.
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Beeld van de oprijlaan Kasteel Oud-Poelgeest sinds 2017.

Oprijlaan kasteel Oud-Poelgeest ± 1900.
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Poelgeest. De fraaie foto van de oprijlaan met kuipen uit 

± 1900 overtuigde alle bestuursleden dat deze aankoop een 

buitenkans was geweest.

Oud-Poelgeest
In eigen beheer zijn de kuipen toen hersteld. Waar nodig 

werden bodemplanken vernieuwd en hoepels ontroest 

en geverfd. Hoewel Willem eigenlijk de historisch juiste, 

bonte, Agave als beplanting had willen aanschaffen, werd 

uit kostenoverwegingen voor buxus gekozen. Daarbij kwam 

dat buxus beter schaduw verdraagt. De beuken die rond 

1900 nog klein waren zorgden in 1996 voor veel schaduw 

langs de oprijlaan. Uit angst wortels van de beuken te 

beschadigen werden de kuipen zonder passende fundering 

langs de oprijlaan tussen de bomen geplaatst Na verloop 

van tijd zakten ze helaas scheef in de zachte bosgrond. Een 

aantal kuipen verhuisde daarom naar het voorplein van het 

kasteel en het terras van het koetshuis. De overige kuipen 

werden op het grasveld achter het hotel geplaatst.

Sinds 2012 heeft een enthousiaste groep vrijwilligers 

een deel van het bosonderhoud van het landgoed Oud-

Poelgeest op zich genomen. Meerdere keren werd deze 

bosgroep versterkt door leden van de vrijwillige wied-

ploeg van de Hortus. Ook Carla Teune, hortulana na Bavo 

Bruinsma, deed meerdere keren mee met de Oud-Poelgeest 

bosgroep. Deze goede relatie zou onverwachte vruchten 

afwerpen; ook hierbij speelde toeval een rol.

Een gesprek tussen twee vrouwen van de wiedploeg bracht 

aan het licht dat de ene echtgenoot, vrijwilliger van de 

Bosgroep, graag de houten kuipen wilde opknappen, 

die hij al jaren had zien staan achter het hotelgebouw 

van Oud-Poelgeest, maar dat niet aandurfde omdat de 

noodzakelijke vakkennis hem ontbrak. De andere echt-

genoot was met pensioen gegaan, hij had het vakdiploma 

meester timmerman man en maatvoerder. Op dat moment 

ontstond de Klusclub Oud-Poelgeest, bestaande uit Albert 

Harsta en Ed Völker.

Herstel van de kuipen
De staat waarin de twee leden van de klusclub de teak-

houten kuipen in 2014 aantroffen was treurig. Onderzoek 

naar de herkomst van de kuipen was de logische start van 

dit project. Op een aantal kuipen werd een plaatje met de 

naam van de leverancier gevonden, de firma J. Blom uit 

Woerden. Helaas konden de opvolgers van de oude heer 

Blom, die inmiddels was overleden, geen informatie geven 

over deze kuipen. Carla Teune wist wel dat de kuipen 

ongeveer 70 jaar oud moesten zijn, een respectabele leef-

tijd. Van de grootste kuip (doorsnee 120 cm, hoogte 115 

cm ) waren enkele hoepels naar beneden gezakt en was de 

bodem volledig vergaan en bovendien was de onderzijde 

van alle duigen ingerot. De brandnetels groeiden ruim-

schoots boven de rand uit.

Herinneringsplaatje op een van de nieuwe kuipen.

Schamele resten van de bodem van de grootste kuip.

Ed Völker en Alberts Harsta met een van de 11 gerestaureerde 

teak kuipen en rechts de nieuwe eiken kuip voorzien van kunststof 

binnen containers en grondplateaux.



Antwoorden fotovragen
1 Splitsing Wijttenbachweg (links) en Rhijngees-

terstraatweg (rechts).

2	 De Geversstraat. De foto toont De Punt zoals 

deze er in 1913 uitzag. 

3	 De Rhijngeesterstraatweg. Het langwerpige 

pand rechts van het midden van de foto is de 

boerderij van der Putten. In het midden van 

het veld rechts op de foto zou later de Kamp-

huizerlaan worden aangelegd.

4	 De Rijnsburgerweg die toen de Leiderweg 

heette. Sinds 1966 is dit allemaal Rijns-

burg. Het hotel bestaat niet meer. Ook het 

buurtje achter het hotel, dat ‘De Bazaar’ werd 

genoemd bestaat niet meer. Tegenwoordig 

ligt op deze plek de rotonde bij de Oegstgees-

terweg.

5	 Aan de Hoge Morsweg in Leiden, bij de bocht 

van de Rijn.

6	 Haagsche Schouwweg.

Toch bleek het een geluk dat deze grootste kuip er het 

slechtste aan toe was. Oud teakhout van een duim dikte 

was moeilijk te vinden en bovendien kostbaar. Door deze 

kuip op te geven – te kannibaliseren – kwam er repara-

tiehout vrij voor de andere elf kuipen die iets kleiner en 

lager waren. De ingerotte duigen konden na inkorten 

goed worden gebruikt want bij de meeste kuipen moesten 

wel enkele duigen worden vervangen. Alle bodems van de 

kuipen moesten worden vernieuwd, daarvoor kon hard-

hout van een niet meer gebruikt vlonderterras worden 

benut. Gedurende het werk werd bedacht een tweede 

plateau in de kuipen aan te brengen en de planten niet 

rechtstreeks in de kuipen te planten. Daarvoor werden 

grote kunststof plantencontainers gebruikt, die goed 

tweedehands zijn te vinden sinds de recente mode om 

oude olijfbomen in een modern tuinontwerp op te nemen. 

Aanvankelijk werd ingeschat dat er een jaar voor nodig 

zou zijn om deze elf kuipen op te knappen. Dit was erg 

optimistisch, want de kuipen waren erg achteruitgegaan 

en moesten van binnen schoongemaakt en geïmpregneerd 

worden voor ze verder opgeknapt konden worden. Dat was 

al een hele klus. In 2016 waren deze elf kuipen gerepareerd 

geschuurd en gelakt. Een ontbrekend stel handvatten werd 

bijgemaakt bij de ambachtelijke smederij Van Geijn op de 

Oude Varkenmarkt te Leiden.

De twaalfde kuip
De kuipen zagen er weer prachtig uit en zouden zeker nog 

wel 70 jaar meer kunnen gaan. Toch was er nog een onop-

gelost probleem: de elf kuipen waren nu wel klaar maar 

er was een set hoepels van de gekannibaliseerde kuip over. 

En bovendien zouden 12 kuipen mooier langs de oprijlaan 

staan dan 11. Albert en Ed gingen de uitdaging aan om 

een hele nieuwe kuip te maken waarbij de overgeschoten 

hoepels zouden worden gebruikt. Het was inspirerend om 

mee te maken hoeveel hulpvaardigheid vrijwilligers die 

zich voor een goed doel inspannen, ontmoetten. Oud teak-

hout was niet voorhanden, maar een bevriende aannemer 

had jaren geleden een eiken balk vernieuwd in de kerk-

toren van Ter Aar. Tussen de slechte uiteinden was het 

hout van de meer dan 100 jaar oude balk nog uitstekend. 

Na wat heen en weer gepraat doneerden de gebroeders 

De Raat niet alleen de balk, maar zaagden deze ook nog 

in planken van de juiste dikte en ongeveer zo lang als de 

hoogte van de nieuwe kuip.

Oude ambachtslieden zoals de heer Blom konden op 

het oog, zonder meet en rekenwerk, kuipen van allerlei 

afmetingen maken. Dat was vanzelfsprekend niet moge-

lijk voor deze twee vrijwillige amateurkuipers. Weinig 

mensen zullen zich realiseren hoe complex het model van 

de duigen van een kuip zijn, de bovenzijde breder dan de 

onderkant en de zijvlakken iets naar binnen gericht afge-

schuind. Dat uitrekenen is niet eenvoudig maar ook nu 

werd deskundige hulp geboden door de Oegstgeestenaar 

professor A. Vossepoel (patroonherkenning en beeldverwer-

king, TU Delft), die het basismodel voor de duigen uitre-

kende. Daarna theorie naar de praktijk vertalen was een 

uitdaging die wel enige tijd en flink wat inspanning kostte. 

Het resultaat was indrukwekkend.

Nu de twaalf kuipen compleet waren moesten ze ook 

degelijk langs de oprijlaan worden geplaatst, dus werden 

twaalf ronde plateaus en 96 hardhouten voetjes gemaakt, 

acht per kuip. Bosploegvrijwilligers hebben onder leiding 

van Floor Duiker op de standplaatsen langs de oprijlaan 

12 cunetten uitgegraven, met zand gevuld en betegeld. 

Vervolgens de beplanting aangeschaft, een serie schaduw-

bestendige en winterharde heesters. De oprijlaan zag er 

fraai uit met deze in oude glorie herstelde serie kuipen. 

Het lot van de kuipenwagen was minder glorieus. Voor dit 

bijzondere hulpstuk voor het verplaatsen van grote plan-

tenkuipen bleek het point of no return te zijn gepasseerd, de 

conditie was te slecht geworden. Restauratie door de groep 

van het Westlands Museum bleek niet meer mogelijk. De 

restanten werden opgeruimd.

Met grote inzet en een klein budget werd door twee vrijwil-

ligers een fraai resultaat bereikt, waarbij het historische 

beeld van de oprijlaan van kasteel Oud-Poelgeest werd 

hersteld. 
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Uit het archief gelicht

Voetbal voor dames
Door Carla de Glopper-Zuijderland

In het gemeentearchief van Oegstgeest worden naast 

documenten en dossiers uit het verre of nog vrij 

recente verleden ook vele jaargangen van de Oegst-

geester Courant bewaard. Het is de bedoeling van de 

gemeente om op termijn de kranten te laten digitaliseren.  

Nu moet de geïnteresseerde archiefbezoeker nog bladzijde 

na bladzijde omslaan en doorlezen. Dat klinkt misschien 

saai, maar niets is minder waar. De krant blijkt een bron 

van onverwachte pareltjes. Heel wat lezers hebben moeite 

om bij hun oorspronkelijke onderwerp te blijven en laten 

zich afleiden door al het leuks dat te vinden is.

Zo vond laatst een archiefbezoeker in een Oegstgeester 

Courant een stukje over een wel heel actueel onderwerp: 

vrouwenvoetbal. Een prachtig wedstrijdverslag, waarin de 

voetbalsters nog dames en mejuffrouw worden genoemd 

en waaruit blijkt dat de regels niet bij alle speelsters 

bekend waren. Het gaat dan ook om het verslag van een 

vrouwenvoetbalwedstrijd uit mei 1971.

‘Eindelijk is dan ook het damesvoetbal in Oegstgeest door-

gebroken. Donderdag 27 mei j.l. vond een vriendschappe-

lijke krachtmeting plaats op De Voscuyl tussen Oegstgeest 

en UDO. Een groot aantal toeschouwers heeft met veel 

genoegen de wedstrijd gadegeslagen en de rijk getalen-

teerde mej. Strijk hoorde menig applaus van de omstan-

ders wanneer zij weer eens een staaltje van haar technisch 

kunnen ten beste had gegeven. Trainer Bob Soet kon eer 

beleven aan de vele moeite die hij aan de oefening van zijn 

team had besteed. De dames van Oegstgeest hadden meer 

greep op het spel en reeds bij de rust stonden zij al voor 

met 3-0 door prachtige doelpunten van de dames Strijk (2) 

en Van Duyvenbode (1). Na de rust waarin diverse krachten 

zich lieten vervangen wist UDO na tien minuten na een 

fraaie aanval over rechts tegen te scoren. Vlak hierna 

verrichtte mej. Strijk de hattrick: 4-1.

UDO bleef vechten voor een beter resultaat en wist uitein-

delijk de stand nog op 4-2 te bepalen. Vlak voor het einde 

werden aan Oegstgeest nog twee strafschoppen toegekend. 

De eerste ging naast en de tweede verliep in een futloos 

rollertje. Opviel dat de keepster zich voor het houden 

[van de] penalties opzij liet dringen door een vinnige 

medespeelster die het karweitje wel even zou klaren. Wij 

dachten dat de aanvoerster dit niet moest toelaten. Bij 

de mannen hebben wij het althans nooit gezien. Grappig 

was nog dat bij de eerste penalty de dames een muur 

gingen vormen. Scheidsrechter Van Dam verwijderde dit 

menselijke bouwwerk ijlings, zij het met zachte hand. En 

zo werd de eindstand van deze leuke wedstrijd 4-2 voor 

Oegstgeest.’ 

Oorspronkelijk bijschrift bij 

de foto:

De aanvalsspits van de dames 

van ‘Oegstgeest’ forceert hier 

een doorbraak door de UDO-

gelederen.

Spelmoment uit de dames-

voetbalwedstrijd op De Voscuyl  

donderdagavond 27 mei j.l. 
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Hoog op de oever van de Rijn, maar bij vloed toch 

door de riviergod overstroomd (het verschil tussen 

hoog en laag water is hier anderhalve meter), ligt 

een heilige plaats van de Keltische bewoners van deze 

streek. In het noorden en oosten strekt zich een einde-

loos moerasboslandschap uit, in het zuiden ligt de plaats 

waar ooit de kerk van Valkenburg gebouwd zal worden 

en naar het westen is, bij helder weer, zicht op de steeds 

breder wordende trechtermond waarmee de Rijn in zee 

uitstroomt. Weliswaar hebben de Kelten zich, tegen de 

tijd dat de Romeinen komen, ten zuiden van de Rijn terug-

getrokken, maar eerder, in de Late IJzertijd, zo’n 200 jaar 

voor Christus, woonden ze ook nog ten noorden van de 

Rijn. Uit die tijd zijn archeologische vondsten bekend in 

onder meer Warmond, Voorhout en Noordwijk, terwijl 

er ook taal- en naamkundige bewijzen voor Keltische 

aanwezigheid zijn. Dat de gevonden structuur een cultus-

plaats is, een plek waar de religie wordt beleden, blijkt 

in de eerste plaats uit de overeenkomsten met dergelijke 

plaatsen die elders in Nederland en Vlaanderen maar ook 

in Velserbroek bij Velsen zijn aangetroffen. Daarnaast 

duidt de totale afwezigheid van bewoningssporen op een 

cultusplaats. Het Keltische karakter daarvan wordt onder-

streept door de rechthoekige vorm en de afscheiding met 

een greppel; de gewoonte om cultusplaatsen een fysieke 

afscheiding te geven met een haag of greppel is vanuit het 

Keltische zuiden naar hier gekomen.

De vindplaats ligt nog net in Oegstgeest, ongeveer op het 

punt waar nu Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest aan 

elkaar grenzen. Daar werd een paar jaar geleden archeo-

logisch onderzoek gedaan ter plaatse van een nog aan te 

leggen bouwweg, ten zuiden van het pand Rijnsburgerweg 

59.

De Keltische religie
De Keltische religie was net zo veelvormig als de inhoud 

van de boeken die erover geschreven zijn. Het meeste is via 

mondelinge overlevering in de geschreven geschiedenis 

terechtgekomen, in tijden dat er over geschiedschrijving 

anders werd gedacht dan nu. Slechts een enkele auteur 

uit de tijd zelf schrijft iets over de Kelten, Julius Caesar 

bijvoorbeeld. Hij heeft het bepaald niet voorzien op de 

Kelten in het algemeen en hun religie in het bijzonder; 

een belangrijke plaats in zijn werk wordt ingenomen door 

een bericht over reusachtige mensenfiguren, gemaakt van 

twijgen, waarin te offeren mensen worden opgesloten en 

in brand gestoken. Bij voorkeur worden criminelen als 

slachtoffer aangewezen, maar in geval van nood komen 

ook onschuldigen in aanmerking. Een belangrijke rol 

spelen druïden; zo noemen zij hun magiërs, zegt Plinius. 

Een heiligdom langs de Rijn
Door Freek Lugt

Plattegrond van de heilige plaats. De lange witte strook is de latere, min of meer oost-west lopende bouwweg. Links onderaan ontbreekt een 

stuk donkergrijs gemaakte greppel, net als rechtsboven. Niet duidelijk is waar deze laatste naartoe gaat. De vindplaatsen van de potten 

zijn met groene driehoekjes aangegeven (naar Van de Geer, Een cultusplaats, 21).
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Zij kunnen lezen en schrijven, noteert Caesar. Hij meldt 

dat de druïden weigeren om hun kennis van religieuze 

zaken op schrift te stellen, hoewel ze andere dingen wel 

opschrijven. Hij voegt eraan toe dat leerling-druïden een 

groot aantal verzen uit het hoofd moeten leren en daarom 

soms wel twintig jaar in opleiding zijn. Enige overdrijving 

zal aan deze mededeling niet vreemd zijn. Overigens zal 

Caesar het oog op de Gallische Kelten hebben gehad; of 

het hier ook zo toeging, is niet bekend. Wel staat vast dat 

druïden veel aanzien genoten. Zij vormden de intellectuele 

elite van de samenleving, traden op als rechter en hielden 

toezicht op religieuze activiteiten. Een andere auteur, 

Plinius de oudere, snijdt een ander aspect van de Kelti-

sche religie aan als hij schrijft dat de druïden niets voor 

heiliger houden dan maretak en de eik waarop deze soms 

groeit. ‘Op zich al verkiezen zij bossen van eikenbomen 

en zij verrichten geen enkele cultushandeling zonder een 

bladertak daarvan … . Ja zelfs menen zij dat wat ook maar 

daaraan vastgroeit uit de hemel is gezonden en een teken 

is dat de boom door de god zelf is uitverkoren.’

Vast staat dat de Kelten een oneindige veelheid aan goden 

kenden; een vergelijking met de Griekse godenwereld 

dringt zich op. Elk natuurverschijnsel werd aan een 

godheid toegeschreven en daarmee geïdentificeerd. Elke 

berg, elke bron, elke rivier was één met de godheid die 

er woonde. Matrona bijvoorbeeld was niet de godin van 

de Marne maar wás de Marne. Zo moet volgens Keltische 

inzichten ook de Rijn een god hebben gehad. Latijn voor 

Rijn is Renus. Deze naam heeft een Keltische oorsprong. 

Heette de god van de Rijn Renus?

De cultusplaats aan de Rijn
De cultusplaats van deze Keltische god is in 2014 opge-

graven, maar niet helemaal, aangezien de opgraving 

noodgedwongen beperkt was tot de strook waarop de 

bouwweg zou worden aangelegd. De plattegrond maakt dit 

duidelijk. Opgegraven is een structuur van greppels in de 

vorm van een afgeronde rechthoek van ongeveer zeven bij 

dertien meter. In de zuidelijke zijde is de greppel over een 

lengte van ongeveer een meter onderbroken, kennelijk om 

toegang tot het binnendeel te geven. Aan de noordelijke 

kant is een tweede, gebogen greppel gekoppeld die buiten 

het onderzoeksgebied in noordelijke richting verder loopt. 

Weliswaar wekt deze min of meer de indruk als een soort 

cirkel weer terug te komen bij de noordelijke korte zijde, 

maar het punt waar hij zou moeten zijn aangesloten, is 

niet aangetroffen.

In de lengteas van de structuur zijn paalsporen gevonden, 

waarvan er één van een heel dikke paal moet zijn (S14 

op de tekening); de andere (S10) is dunner. Een parallel 

is te vinden in de cultusplaats in Velserbroek. Ook hier 

is een aantal palen in de grond geplaatst, zodanig dat zij 

wijzen in de richting van de winterzonnewende, de plaats 

waar op de kortste dag de zon onder gaat. Laatstbedoelde 

palen waren gemaakt van eikenhout, wat in het licht van 

het citaat van Plinius over eikenbomen en religie een 

bijzondere betekenis kan hebben. In Oegstgeest wijzen 

de palen in dezelfde richting als in Velserbroek. Ook hier 

lijkt de structuur dus op de winterzonnewende te zijn 

gericht. Bovendien komt aan de kust de heersende wind 

uit zuidwestelijke richting; de najaarsstormen komen van 

die kant. Het kan reden zijn de desbetreffende godheid te 

vriend te houden.

In de greppel van onze cultusplaats heeft regelmatig water 

gestaan, misschien wel elke dag: de Rijn was immers 

een getijdenrivier. Op prominente plaatsen zijn potten 

geplaatst, zoals ter weerszijden van de ingang en recht 

tegenover de ingang, en daar waar de cirkel aansluit op 

Zes van de op de cultusplaats gevonden potten en stukken van potten (tekeningen R. Timmermans 2017).
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de rechthoek. Sommige lijken op de kop te zijn gezet. Ze 

hebben verschillende vormen en formaten; de grootste is 

ongeveer 23 centimeter hoog. Sommige zijn versierd met 

groeven in het aardewerk. Of er in de potten iets gezeten 

heeft en zo ja wat, was niet meer na te gaan. Net zo’n pot, 

bijna compleet, kwam uit de grond bij de opgraving van 

een zomerboerderij uit dezelfde tijd in Noordwijk en is 

hierbij afgebeeld. In de greppel in Velserbroek stonden 

eveneens potten, vergelijkbaar met die in Noordwijk en 

Oegstgeest. Aan de hand van de potten is de cultusplaat 

gedateerd op tussen 200 v.Chr. en het begin van de jaartel-

ling.

De betekenis van het heiligdom
Wat was de betekenis van deze plaats? Voor het antwoord 

is een aantal gegevens van belang. In de eerste plaats 

de ligging aan de Rijn en de daarmee gepaard gaande 

regelmatige overstroming. In de tweede plaats de Lijst van 

bijgelovige en heidense gebruiken die de christelijke kerk later 

opstelde, in verband met de bekeringen in de achtste eeuw. 

Hierin is een aantal verboden opgenomen; een daarvan 

is het verbod om in het water te offeren, aangevuld met 

een verbod voor ‘greppels rond dorpen’. In de derde plaats 

is er het vermoeden dat sommige potten op de kop in de 

greppel zijn gezet.

Daarnaast heeft archeoloog Linda Therkorn uit een uitge-

breide analyse van opgravingen uit dezelfde periode in 

Schagen, Uitgeest en Velserbroek – zij is erop gepromo-

veerd – de conclusie getrokken dat de mensen toen rituele 

offers brachten op drie momenten in het jaar. Dit wordt 

onderstreept door de Romeinse historicus Tacitus, die in 

de eerste eeuw meldt dat de Germanen het jaar niet in vier 

seizoenen verdelen maar in drie, namelijk winter, lente en 

zomer, wat later wordt bevestigd in IJslandse geschriften. 

Daarmee corresponderen drie offerfeesten: aan het begin 

van de winter voor een goed volgend jaar, in het midden 

van de winter voor een goede oogst en aan het begin van 

de zomer voor ‘de overwinning’. Het begin van de winter 

ligt vermoedelijk in de buurt van onze eerste november, de 

lente begint in maart en de zomer rond 1 juli.

Therkorn stelde vast dat de offers bij de drie feesten per 

seizoen op een andere plaats gebracht werden. Blijkbaar 

was er een winterplek, een lenteplek en een zomerplek. 

Mogelijk was dat in Oegstgeest ook zo. Zekerheid daarover 

bestaat bepaald niet. Als de Germanen inderdaad slechts 

drie seizoenen kenden, is het vervolgens niet zeker of 

dit ook gold voor de Kelten die toen de Rijnlandse kust 

bewoonden. De gevonden driedeling is echter wel sugges-

tief. In de hypothese dat de Kelten inderdaad slechts drie 

seizoenen kenden, zouden de potten in Oegstgeest in drie 

groepen moeten zijn gearrangeerd. Dit kan het geval zijn: 

de vondsten 15, 18 en 19 lijken een groep te vormen, 7, 22, 

23 en 27 een tweede en de potten 24 en 29 vormen dan de 

derde groep. Vondsten 8 en 28 vallen zo buiten een groep, 

maar dit fenomeen signaleerde Therkorn in het noorde-

lijke deel van Holland ook. Blijkbaar hadden sommige 

mensen er behoefte aan ook buiten de reguliere tijdstippen 

te offeren. Gezien de oriëntering op de winterzonnewende 

was het festival voor de goede oogst het belangrijkst. Dat 

laat zich denken.

De regelmatige overstromingen van de greppelstructuur 

beantwoorden, samen met de andere gegevens, in elk 

geval de vraag of en aan wie hier geofferd werd. Op geëi-

gende tijdstippen in het jaar konden de mensen hun offers 

brengen aan de riviergod, niet via de rivier maar recht-

streeks aan de god zelf, die immers de rivier was. 
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van der Feest 2014).
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Nederlanders hebben eeuwenlang iets met tempera-

turen onder nul. Zij kunnen nauwelijks wachten 

tot het moment dat het water in hun omgeving 

bevroren is, want dan kan er eindelijk geschaatst worden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste sportvereni-

ging in Oegstgeest is voortgekomen uit de winterkou: de 

IJsclub Oegstgeest. Dit artikel behandelt in kort bestek de 

126-jarige geschiedenis van deze vereniging.

Opkomst van ijsclubs
In Nederland bestaat een lange traditie van winterver-

maak. Er zijn talloze prenten en schilderijen vanaf de 

vijftiende eeuw voorhanden met mensen die zich op het 

ijs vermaken met sleeën en schaatsen. Het duurde echter 

tot ver in de negentiende eeuw voordat er schaatsvereni-

gingen kwamen die allerlei activiteiten op het ijs gingen 

organiseren. De (thans Koninklijke) IJsclub Dockum geldt 

als de oudste ijsclub van ons land. Zij werd in 1840 opge-

richt en organiseerde wedstrijden, waarbij de gelden 

die overbleven gebruikt werden om de armen voedsel te 

geven om de barre winter te overleven. Ook bij diverse 

andere oude ijsclubs was er zo’n verbinding tussen spor-

tief vermaak en armenzorg. Zij gaven armen een baantje 

als baanveger, waardoor zij een extra inkomen konden 

vergaren. Bij wedstrijden konden er geldprijzen gewonnen 

worden, maar ook horloges, sigarenkokers en dergelijke 

én prijzen in natura (ham, spek, bonen, steenkool). Arme 

gezinnen konden zich aanmelden bij het bestuur van 

een ijsclub, die een schaatser aanwees om voor dit gezin 

te rijden. Won deze rijder een prijs, dan werd die aan 

het gezin gegeven, vandaar de uitdrukking ‘voor spek en 

bonen meedoen’.

In de Leidse regio is de Leidsche Studenten IJsclub uit 

1866 waarschijnlijk de eerste ijsclub. Deze organiseerde 

wedstrijden op het ijs van het Galgewater, dat toen nog 

op de grens van Oegstgeest en Leiden lag. In de volgende 

jaren werden de IJsclub Leiderdorp en Zoeterwoude (1885), 

IJsclub Oegstgeest 126 jaar actief

Een krasse honderdjarige op het ijs
Door Michel van Gent

Advertentie in het Leidsch Dagblad van 16 januari 1893. Deze 

oproep leidde tot de oprichting van de IJsclub Oegstgeest.

De historische Archiefkist van de IJsclub Oegstgeest met enkele van 

de 16 nummers, uitgereikt aan baanvegers voor het markeren van 

het baanvak waarvoor elk verantwoordelijk was (jaren ’20 en ’30).

Baanopzichtersbadge (jaartal onbekend).
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In de jaren ’30 en ’40 werden tennisbanen in Oegstgeest ’s winters wel eens ondergespoten om een ijsbaan te maken. Dit is tennispark 

De Krogt vanaf de Abtspoelweg met op de achtergrond de gebouwen van de tennisclub en de hockeyvereniging.

De familie Wolkers van de latere schrijver-beeldhouwer Jan Wolkers schreef ook in voor een spek en bonen wedstrijd van de IJsclub Oegst-

geest in 1938.
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IJsbaanlied opgesteld op 

15 februari 1942. Het werd 

gezongen op de wijze van het 

Jamboreelied voor de Wereld-

jamboree van de padvinderij 

in Bloemendaal in 1937, dat 

blijkbaar heel populair werd.

de Leidsche IJsclub (1888), de IJsclub Rijnsburg (1892), de 

IJsclub Valkenburg en Voorwaarts Katwijk (1893) opge-

richt. De meeste van deze clubs zijn allang opgeheven. In 

Oegstgeest kwam er in 1882 een Commissie tot bevorderen 

van ijsvermaak en weldadigheid. Deze zamelde geld in 

bij particulieren om baanvegers te betalen en schaats-

wedstrijden te houden. Zij organiseerde op woensdag 

19 januari 1887 in samenwerking met de gemeente de 

eerste hardrijderij voor inwoners van Oegstgeest, verdeeld 

in 12-14 jarigen, 15-17 jarigen en 18 jaar en ouder, allen 

mannen. Het is niet bekend waar deze wedstrijd werd 

gehouden. Burgemeester H.D. Terwee deelde ’s avonds in 

het raadhuis de prijzen uit, waarna hij de commissarissen 

en deelnemers een glas wijn aanbood. Ook in volgende 

jaren gaf de gemeente subsidie aan de Commissie om 

wedstrijden te houden.

Op zondag 15 januari 1893 organiseerde de Commissie 

weer een hardrijderij voor mannelijke ingezeten van 

Oegstgeest boven 12 jaar op het Katwijksche kanaal (thans 

het Oegstgeesterkanaal). Er waren bij de jongens een 

horloge, een sigarenkoker en portemonnees te winnen en 

bij de mannen vanaf 16 jaar een pendule, een horloge en 

een rookstel. De baan van ruim 150 meter was versierd met 

vlaggen en er was een orgel voor muzikale afleiding. Deze 

wedstrijden waren zo’n succes dat de organisatie besloot 

om een ijsclub in Oegstgeest op te richten.

De oprichting van IJsclub Oegstgeest
Op maandag 16 januari 1893 kwamen 43 Oegstgeestenaren 

om 19.00 uur bijeen in café Zomerlust aan de Stationsweg. 

Zij reageerden hiermee op een advertentie in het Leidsch 

Dagblad van die dag, geplaatst op initiatief van negen 

inwoners van het dorp. Zij wilden een ijsclub in Oegst-

geest oprichten die in navolging van clubs in omringende 

plaatsen ook werkverschaffing aan de lokale armen zou 

geven.

Tijdens de oprichtingsvergadering werd een bestuur van 

elf mannen gekozen. De bestuursleden waren allemaal 

ambtenaren en middenstanders. Het bestuur wilde de 

banen bij voorkeur uitleggen op het Katwijksche kanaal en 

op de Haarlemmertrekvaart. Dit waren publiek beheerde 

waterwegen, vandaar dat er meteen contact werd gezocht 

met de gemeente om regelingen voor het gebruik van de 

vaarten te maken. 

Op 18 januari 1893 organiseerde de Commissie nog een 

hardrijderij op het Katwijksche kanaal voor behoeftigen. 

De wedstrijd was verdeeld in twee afdelingen: één voor 

rijders die voor zichzelf reden en één voor personen die 



28

Ledenkaarten van IJsclub Oegstgeest door de jaren heen.

voor behoeftigen reden. Er werd gestreden om ponden 

spek, bruine bonen, steenkolen en aardappels. De beste 

tien rijders die voor de behoeftigen reden, kregen voor 

het afstaan van hun prijs ieder een leverworst. De IJsclub 

Oegstgeest wilde de volgende dagen een ijsbaan aanleggen 

op de Haarlemmertrekvaart tussen het Warmonderhek en 

de voormalige Marepoort, maar de invallende dooi maakte 

dit onmogelijk.

Ondanks deze tegenvaller stelde het bestuur op 24 januari 

1893 alvast een reglement voor baanvegers op. Er zouden 

zestien baanvegers door een loting worden aangewezen. 

Zij ontvingen 10 cent per uur voor het schoonhouden 

van hun gedeelte van de ijsbaan, die daarvoor in zestien 

stukken werd verdeeld. Er mocht vanwege de wet op de 

zondagsrust niet op zondag op de baan worden gewerkt. 

De baanvegers mochten geen fooien vragen en geen 

alcohol nuttigen. Elke afwijking van de instructie zou 

worden gestraft met ontslag en wie eens ontslagen was, 

mocht niet meer voor de functie in aanmerking komen.
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Op 20 april 1893 kreeg de IJsclub Oegstgeest koninklijke 

goedkeuring op haar statuten. Het doel van de vereniging 

was thans formeel: ‘als middel van werkverschaffi ng, in 

de gemeente Oegstgeest eene ijsbaan te doen maken voor 

schaatsrijders en een voor sleden (en, wanneer de kas het 

toelaat, het houden van hardrijderijen)’. Het bestuur had 

inmiddels ook vrijstelling gekregen op de algemene politie 

verordening met betrekking tot het ijs in het Katwijksche 

kanaal, de Haarlemmertrekvaart en de Rijn. Dit mocht 

door niemand verbroken worden, wanneer het ijs vijf 

centimeter dik was. Deze bepaling gold echter niet voor 

het bestuur ‘wanneer het dit noodig acht in het belang der 

banen’.

Alle bestuursleden moesten een insigne aanschaffen, dat zij 

op bestuurs- en ledenvergaderingen behoorden te dragen 

ter onderscheiding van gewone leden. Het bestond uit een 

strikje waar een zilveren miniatuurschaatsje aan hing.

Vanaf 1893 organiseerde de IJsclub Oegstgeest regelmatig 

wedstrijden zolang er op de vaarten maar veilig geschaatst 

kon worden. Deze wedstrijden dienden veelal om minder 

bedeelden in de gemeente aan voedingsmiddelen te 

helpen. De vereniging nam op topdagen wel zo’n dertig 

baanvegers aan, die allemaal een deel van de baan moesten 

schoonvegen en onderhouden.

De ijsbaan aan de Ezelswei
Schaatsen op het Oegstgeester kanaal en de Haarlemmer-

trekvaart heeft ernstige nadelen: het duurt relatief lang 

voordat het ijs dik genoeg is en wie door het ijs zakt, loopt 

meteen gevaar te verdrinken onder het ijs. Op 17 november 

1933 vroeg de ijsclub dan ook aan de gemeente om mede-

werking voor de aanleg van een landijsbaan in het huidige 

Hofbrouckerpark. Zij wees erop dat zo’n landijsbaan veel 

veiliger was voor de gebruikers. De gemeente vond echter 

de aanleg van ijsbanen geen taak van de overheid. Boven-

dien zou het voorgestelde terrein te klein zijn voor het 

houden van wedstrijden. Toch zijn er in de jaren ’30 wel 

landijsbanen aangelegd op ondergespoten land, zoals in 

het tennispark Carla aan de Rhijngeesterstraatweg en in 

het tennispark De Krogt aan de Abtspoelweg. Of de IJsclub 

Oegstgeest hierbij betrokken was, is niet bekend.

In november 1940 gaf de gemeente toestemming aan de 

IJsclub Oegstgeest om het stuk weiland achter kasteel 

Oud-Poelgeest te benutten als ijsbaan: de Ezelswei in de 

Kikkerpolder. De baan ging in de winter van 1940-1941 al 

deels open, maar de offi ciële opening was op 13 januari 

1942 door voorzitter M.J. Swart en burgemeester A.J. van 

Gerrevink. De zogenaamde ijsbaan Poelgeest was met een 

grootte van 24000 vierkante meter toen de grootste ijsbaan 

van Zuid-Holland, maar zij was wel primitief: er was geen 

verlichting en geen duidelijke afrastering. Bezoekers 

konden in een consumptietent warme dranken kopen en 

er was een muziekinstallatie. In september 1942 moesten 

alle ijsverenigingen zich op bevel van de Duitse bezetters 

aansluiten bij de Nederlandsche Schaatsbond, om beter 

overzicht op alle clubs te krijgen. Het is niet bekend of 

de IJsclub Oegstgeest zich heeft aangesloten; in elk geval 

zijn er in 1943-1945 geen activiteiten meer op de ijsbaan 

geweest. De vereniging vierde op 16 januari 1943 wel het 

vijftigjarig bestaan met een receptie in hotel Het Witte 

Huis.

De ijsbaan in 1961 met het kasteel Oud-Poelgeest op de achtergrond en links de kantine met kleedkamers, die in 1968 is afgebrand.
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Nieuwe tijd en nieuwe doelstelling
Na de bevrijding leefde het schaatsen in Oegstgeest weer 

op. Vanaf 1946 was de ijsbaan weer elke winter open, 

als het ijs op de baan tenminste dik genoeg was. De 

ijsclub huurde de baan tot 1955 nog van de heer Treur, 

die woonde in de boerderij aan de hoek Poelgeesterweg-

Kwaaklaan en die er koeien op liet grazen. Na diens vertrek 

huurde de ijsclub rechtstreeks van de gemeente. Het 

bestuur besloot het terrein niet langer te laten beweiden 

maar alleen de grasoogst te verhuren, omdat de koeien 

schade aan de kade rondom de ijsbaan aanrichtten. 

Aanvankelijk was de ijsbaan slechts via een zandpad vanaf 

de Warmonderweg bereikbaar, maar later werd de toegang 

beter door de aanleg van de Oegstgeesterweg. In 1959 

kwam er een houten kleedruimte met kantine en in 1960 

een parkeerterrein.

Na de bevrijding kreeg Nederland zoveel sociale voorzie-

ningen, dat ijsclubs zich niet meer hoefden te bekom-

meren over werkverschaffing en armoedebestrijding. Voor-

zitter M.J. van Gorkom pleitte begin jaren ’60 nog wel voor 

herstel van de spek en bonen wedstrijden, ‘omdat er in de 

welvaartstaat nog steeds armoede heerst’. Maar dat zou 

niet gebeuren. De gemeente Oegstgeest gaf geen subsidies 

meer zoals vóór 1940. Voortaan was de IJsclub Oegstgeest 

voor de inkomsten aangewezen op contributies van leden, 

betalende bezoekers van de ijsbaan, de verkoop van de 

kantine en later ook giften van sponsors. Dat is vandaag de 

dag nog altijd het geval.

In de jaren ’60 kreeg de IJsclub Oegstgeest veel te maken 

met vandalisme van de jeugd, want er was buiten het 

ijsseizoen nauwelijks toezicht op het terrein. In 1968 ging 

de oude kantine met kleedkamers zelfs in vlammen op. 

Het bestuur vroeg de gemeente om een nieuwe ijsbaan bij 

het nieuwe Rijnlands Lyceum, maar die wens werd niet 

gehonoreerd. In 1973 trad een nieuw bestuur aan onder 

voorzitter S. Star Abrzn., dat meteen energiek te werk ging. 

Het bestuur regelde met de gemeente dat er een nieuw 

clubgebouw mocht worden gebouwd door de leden. Dit 

werd op 26 november 1973 geopend door burgemeester 

jhr. T.A.J. van Eysinga.

In 1993 ontving de IJsclub Oegstgeest de zilveren erepen-

ning van de gemeente Oegstgeest bij het honderdjarig 

bestaan. De vereniging telt momenteel zo’n 650 gezinslid-

maatschappen, wat neerkomt op zo’n 2000 leden. Zij heeft 

sinds 2008 als doelstelling ‘inwoners van onze gemeente 

en overige belangstellenden in de gelegenheid te stellen 

om veilig, recreatief en gezellig te kunnen schaatsen op de 

ijsbaan’. Als de baan open is en het weer is goed, dan is het 

een drukte van belang op de ijsbaan achter kasteel Oud-

Poelgeest. De vereniging steunt nog altijd op de inzet van 

bestuursleden en tal van vrijwilligers. In dat opzicht is er 

in 126 jaar eigenlijk niet eens veel veranderd. 
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Een kleurrijke blik op de ijsbaan op 22 december 2007.IJsdikte meten door ijsmeester Cees Juffer-

mans en bestuurslid Rob Heemskerk 

(december 2010).
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V oor het eerst dit jaar namen leerlingen van drie 

basisscholen in Oegstgeest deel aan de landelijke 

Klassendag in het kader van het Open Monu-

mentenweekeinde. De Vereniging Oud Oegstgeest en de 

stichting OSGER organiseerden dit nieuwe programma-

onderdeel. De Daltonschool, de Montessorischool en de 

Hofdijckschool namen deel met ieder 2 klassen.

In de week voorafgaand aan het OM-weekeinde van 14 en 

15 september kregen de leerlingen op school een les over 

monumenten. Op vrijdag 13 september volgde het bezoek 

Leerlingen basisscholen op bezoek 
bij monumenten
Door Onno Koerten

aan het monument. De Daltonschool bezocht de Groene 

Kerk, de Montessorischool ging naar kasteel Oud-Poelgeest 

en de Hofdijckschool werd ontvangen door de burge-

meester in het Gemeentehuis/Jelgersmakliniek. In en rond 

het monument kregen zij alle gelegenheid rond te kijken 

en vragen te stellen. Terug op school schreven de kinderen 

een verslag op een monumentenkaart en maakten teke-

ningen van het monument.

Hier de resultaten van het bezoek van enkele leerlingen 

van de Daltonschool aan de Groene Kerk. 



de Oegstgeester Dakpan, die wij hier tegenkwamen. ‘Dat 

klopt’, zei hij. ‘Jullie kennen toch de zogenaamde stron-

trace naar Warmond? Dat is nu toeristische folklore, maar 

vroeger werd er met mest naar Warmond gevaren om de 

geestgronden vruchtbaar te maken. Op de terugweg naar 

Friesland kon het wel gevaarlijk spoken op de Zuiderzee. 

Voor de stabiliteit werd als ballast van alles meegenomen 

wat zwaar was en wat ook verhandeld kon worden. Ook 

dakpannen uit Oegstgeest.’

Tussen Oudemirdum en Stavoren kwamen we langs de 

oude Zuiderzeedijk bij het Mirnsumer Klif nog een paar 

vissershuisjes tegen, die ook bedekt zijn met Oegstgeester 

pannen.

De eerstvolgende keer, dat wij weer naar Gaasterland 

gaan, koop ik bij Bakker de Groot een pondje Oegstgeester 

Dakpannen: de boer zal verrast zijn! 
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De achterpagina van dit tijdschrift wordt gebruikt om een bijzonder moment van het afgelopen halfjaar in beeld te brengen. Dat 
kan van alles zijn: een door de Vereniging Oud Oegstgeest ontvangen schenking, zoals een foto, een schilderij of een 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: Peter van Anrooylaan 9, 2343 NB Oegstgeest, of stuur een 
e-mail naar redactie@oudoegstgeest.nl

Fietsend door Gaasterland (Zuidwest Friesland) met 

zijn verstilde dorpjes, sappige weiden, rietkragen en 

zilverkleurige plassen was onze verrassing groot!

In Oudemirdum staat een rietgedekte boerderij. Dit is 

niet zo vreemd, want veel boerderijen hebben daar nog 

een rieten kapbedekking. Wat opviel was dat het voorhuis 

bedekt was met Oegstgeester dakpannen. We maakten een 

praatje met de boer: ‘De boerderij is al vijf generaties in de 

familie, maar ik heb geen idee, waarom deze dakpannen 

op onze boerderij liggen. Ik heb het destijds aan mijn 

grootvader gevraagd, maar hij wist het ook niet. Friesland 

beschikt ook over klei en er zijn bakkerijen voor aarde-

werk, potten en ook dakpannen. Transport was in vroegere 

jaren zeer kostbaar, dus begrijpen doe ik het niet. Maar ze 

zijn wel mooi en bijzonder’, zo zei hij.

De volgende dag gingen wij met een beurtschipper varen 

met zijn skûtsje van Balk naar Heeg. Volksliedjes met een 

trekzak, informatie over de bouw van een skûtsje en mooie 

verhalen over vroeger in armoede wonend en werkend met 

het hele gezin op zo’n schuitje. Ik vertelde de schipper over 

Omzwervingen van de Oegstgeester dakpan
Cees de Mos

In Beeld


