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NIEUWSBRI EF 

Dorpss traat 68 
Het vol doeni ng kan worden 
gele l d da t het pand Dorps
straat 68. lede door de ak
tiviteiten van onze vereni
ging, voo r sl oop i s behoed . 

Geleentel ijke begroting 1988 
Het lo nu lentenb el eid en het 
be le id let betrekking tot de 
rui.te l ijke ordening kregen in 
de ge.eenteraad r ui.e aandacht 
bij de al ge.ene beschouwingen. 
Oe door onze vereniging ont
wik kelde initiatieven werden 
daarbij herhaaldelijk .et in
ste •• ing verleId , zowel door 
de leden van de dive r se frak
ties als door de ve rantwoor
delijk wet houder. 

Rhijngeest, Endegees t. J el 
gersu-klini ek 
Het he r stel van het Koetshuis 
achter Rhijngeest, waar arc hi
tekt Bob van Beek (i n ·he t bij
zond er op het terrei n va n de 
lo nu le ntenzorg) kantoor gaat 
houden, is in vol l e gang. 
Bin nen ni et al te lange tijd 
lal ook Rhijngeest zelf aan de 
beurt kOlen. Oe restaurati e 
van het kasteel Endegeest en 
de reno vatie van de Je l gersla
kliniek zijn door de goedkeu
ri ng van het akkoord tussen de 
Geleente leiden en IBB-Kondor 
we er een stap dichterbij geko
len . 

Wilh ellinapark 25- 27 
Minder gel ukki g is het best uur 
le t het bes luit Ol de voorge
nOlen investeri ngen in Wilhel-
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linapark 25-27 {Geleentewer _ 
ken} voor het vernieuwen van 
daken en goten en het herstel 
van de dakbedekking niet uit 
te vo eren . KOlt kantoorbouw 
niet Ol de hoek kijken? 

Warlonderweg : 
51 eengezinswoningen? 
Hee! 

leidse Hout 
Het bestuur zal zich verzetten 
tegen de ideeën van de Geleen_ 
te leiden ten aanzien van wo
ningbouw aan de Wa rlonderweg , 
waarvoor een dee l van de leid
se Hout gekapt zou loeten wor
den. Ket diverse organen en 
instanties lullen besprekingen 
worden gev oerd le t al s doel 
het 'behoud ' van ' de Hout' . 
Wij 'houden' u op de hoogte . 

Het bestuur. 



OEGSTGEEST HEEFT EEN EIGEN RIETVELD-HUIS 

Maar weinig mensen weten dat Oegstgeest een huis van 
de bekende architekt Rietveld rijk i s. Het huis staat 
aan de Hofdijk no. 40 , op de hoek van de Hofdijk met 
de Prinses Marijkelaan . 

Oe architek t 
Gerr i t Ri etveld werd in 1888 
in Utrecht geboren; zijn vader 
was uubehaker. Na de lagere 
sc ho ol kwal hij bij zijn vader 
in de zaak. Naast de leubel
lakerij verdiepte Rietveld 
zich in de beelde nde kunst en 
de architektuur. Zo kwa. hij 
in aanraking let het werk van 
loderne architekten van de 
tijd al s 8erlag e en Frank 
lloyd Wr ight . Men stree fde in 
die tijd naar een rationali 
se ring van de architektuur: de 
vorl en lo esten eenvoudig wor 
den , lake n als ruilte en late
r iaalg ebruik speelden een be
langrijk e rol , versieringen en 
verfraaii nge n zonder duidelij
ke funktie waren uit den boze. 
Rietveld bouwde , le tterlijk en 
figuurl ijk, op deze denkbeel
den voort. 

Een bijzond er MonUlent 
Het huis aan de Hofdijk wordt 
door de Vereniging Oud Oe gst 
geest van grote waarde geacht 
en i s daarol opgenolen in het 
door de vereniging salenge
ste lde boekje 'Voorstel tot 
aanw ij zi ng van waardevolle ge
bouwen' • 
Het huis i s in 196 1 gebouwd en 
is één van Rietvelds laatste 
werken. Oe eerst e be woners 
kochten de bouwtekening des 
tijds voo r het luttele bedrag 
va n f 1.000,--. 
Rietve ld kreeg van zijn op
drachtgevers, de heer en Me
vrouw Mulder, in principe ge
heel de vrije hand. De archi
tekt bl ee k een bijzonde r pret
tig lens te zijn en er ont
stond een goede salenwerk i ng 

tusse n Rietveld en zijn op
drachtgevers . 

Oe buitenzijde 
In gezalenlijk overleg werden 
de geg l azuu r de s tenen , waaruit 
het huis i s opgebouwd , geko
ze n. Het baksel van de stenen 
verschi lt enigszins , waardoor 
er in feite drie verschillende 
kleu ren steen, variërend van 
grijs tot bijna zacht-groen in 
de luren verwerkt zijn ; een 
hee l looi gezicht . Oe arc hi 
tekt bepaalde de hardb l auwe en 
rode ti nten bij de voordeur . 
Rietve ld vo nd dat bouwwe rken 
geen zwar e lassieve bl okke n 
loch ten zijn. Ze loesten een 
een heid vorle n let de r ui_te 
waar in ze staan, de lucht 
loest er als het war e doorheen 
kunnen st r Olen. Dat is ook op 
de foto van het huis duide li jk 
te zien. Het hu i s best aat ei
genlijk uit ve r schillende in 
elkaar geschoven vl akken , die 
i eder op zich een soort ab
strakt schi l derij schijnen te 
vorlen . Door de plaatsing van 
de raalpartijen is er nergens 
een grote saaie luur. Het 
platte dak lijkt lin of leer 
op het huis te zweven , doordat 
vlak onder de daklijst een 
zwa r t e lijn loopt . Zo ontstaat 
inderdaad een luchtig geheel . 
Rietveld wer kte vaak let vaste 
lateri alen, laar ging uitei n
delijk altijd af op zijn ge
voel voor verhoud ing en . Ook in 
dit huis kO len bepaalde laten 
steeds terug zoals de laten 
van ru en en deuren , terw ijl 
so.s opeens toc h wee r and ere 
laten worden gebruikt. 
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Het Rietveld-huis 
te Oegstgeest 

Ook van binnen de loeite waard 
Het huis is niet alleen van 
buiten interessant , ook binnen 
valt er van al les te be l even . 
Dat begint bij de entrée . In 
het afdakje boven de voordeur 
is een lichtbak aangebracht 
die doorloopt in de vestibule ; 
zo wordt binnen en bu i ten let 
elkaar verbonden . Oe hal is 
bijzonder licht door een grote 
raalpartij die het hele trap
penhuis van boven naar beneden 
verlicht ; weer die looie ver
bindi ng tussen binne n en bui
ten . Niet all een de hal , ook 
de woonkaler en de keuken zijn 
bijzonder lichte , en daa r door 
zonnige vertrekken . [ n locht 
de zon iets te fel schijnen 
dan fungeert het balkon aan de 
achterzijde van het huis als 
natuurlijk zonnescherl . 
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Rietveld heeft de heer en l e
vrouw Mulder ook van advies 
gediend bij de inrichting van 
het huis. In die tijd was het 
lode Ol veel verschillende 
kleuren in het interieur te 
gebruiken. Zo kregen verschil
lende deuren in huis een ci
troen-gele kl eur en werden 
andere deuren groen geschil
derd . Het trappenhuis kreeg 
lila/paarse wanden , ook een 
wand in de woonkamer kreeg 
deze kleur. Het trappenhuis 
heeft nog steeds deze lila/ 
paarse tint en wordt bin
nenkort van een nieuw e verf
laag voorzien . 
o. de eettafel kwalen de be
kende zigzagstoelen van Riet
veld en een ingebouwd buffet 
vor.d e de verbinding tussen de 
eethoek en de keuken . 



Tevrede n bewoners 
Een aantal jaren geleden be
trok de f a.iIie Do rre steijn 
het huis. Zij noe.den het 
huis, voordat het te koop wa s , 
altijd al het Rietveld-huis . 
zonder te weten dat het echt 
een werk van deze architekt 
betrof . Hu zijn zij al weer 
enige j aren de tevreden bewo
ners van dit bijzondere , .0-
derne .onu.ent . 

Marieke van Grevenstein-Halberts_a 

RONDLEIDING GROENE KERKJE 

De onder auspiciën van de Ver
eniging Oud Oegstgeest georga
niseerde rondleiding op zater
dagmiddag 16 april jl . t r ok 
veel be l angstel l ing . Ongeveer 
120 personen brachten een be
zoek aan het Groene Kerkje aan 
de Haarle.lerst r aat we g. 
De rondleiding was met veel 
zorg voorbere id door de heer 
drs. G. Sc hw en ke , lid van de 
werkg r oep onde r zoek van onze 
vereniging , die - onverloei
baar - drie _a al achteree n de 
histori e van het Groene Kerkje 
en nabije o_geving voo r een 
gr oep belangstellenden tot le
ven wist te brengen . Oe foto 
exposit i e in het koor va n de 
Gr oene Kerk , saungesteld door 
de heer LJ , Ve l dhuyzen, voeg
de ee n extra di _ensie toe aan 
deze gebeurte nis . 
Het l ede nbesta nd va n de vere
niging werd uitgebreid let 
dertien nieuwe l ede n. Oe niet 
leden , die tegen ee n kleine 
vergoeding welkol waren , zorg
den voor een opbrengst va n 
ruil f 100,-- ten bate va n de 

restauratie van het graflonu
.ent van Jonkheer Gevers van 
Endegeest. 
De rg elijke evene.enten zi jn 
zeker voo r her haling vatbaar! 

Een (entho usiaste) deelneoer . 
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OUDE P ANDEN EN HUN BEWONERS 

In alle bescheidenheid logen 
wij zeggen dat er in onze ge
lee nte .eosen wonen , .aar ook 
hebben gewoond, die het predi
kaat 'bijzonder' verdienen; de 
één in het groot, de ander in 
het klein . 
Wanneer u SOlS opeens een be
paald pand in ons dorp nader 
bekijkt, stelt u zich dan wel 
eens de vraag: 'Wie hebben 
hier vroeger gewoond?' of 'Wat 
zouden hier voor bijzondere 
dingen zijn gebeurd?' 
Wanneer u deze vraag .et 'ja' 
kunt beantwoorden, dan zult u 
ongetwijfeld tot de vaste le
zers van deze rubriek gaan 
behoren . Het is na.elijk de 
bedoeling u in de kolo •• en 
'Oude panden en hun bewoners' 
kennis te laten .aken . et de 
vroegere bewoners van een be
paald huis en de bijzondere 
dingen waar . ee zij zich hebben 
beziggehouden . 

Wij verplaatsen ons deze keer 
naar het pand Leidsche Straat
weg 16 op de hoek van de War
.onderweg, en blikken terug 
naar het jaar 1911 . In dat 
jaar na. en de gezusters Jo
hanna en Hendrika Elisabeth 
{8etsy} Drost daar hun intr ek . 
Zij waren respektievelijk 58 
en 54 jaar oud. 
Wie waren de da.etjes Orost , 
die getweeën dat grote pand 
gingen bewonen? 
Johanna Orost wer d op 23 juni 
1853 geboren te Allkerk , de 
eerste plaats waar haar vader 
tot predikant werd bevestigd. 
Na Hellevoetsluis, Rhenen en 
Goes kwa. het gezin Drost in 
de Pieterkerkchoorsteeg 15 te 
Leiden terecht, in welke stad 
ds. Joh. Drost in 1868 een be
roep aanvaardde . 
De vader van de gezusters 
Drost was .ede-oprichter van 
de Vereeniging voor Christe-

Leidse Straatweg 16 ten tijde van de da.es Orost 

-5-



lijk Onderwijs voor On- en 
Minverlagenden ; gedurende vele 
jaren werd hij beschouwd als 
"de ziel van het bestuur" . 1) 
Wat betreft dit werk ten be
hoeve van het welzijn van de 
arbe i de r sbevolking zou Johanna 
Drost in de voetsporen van 
haar vader treden. In 1867 was 
de Ch r istelijke Werkzaa.heid 
onder Fabrieksjongens en Fa
brieksleisjes begonnen let het 
geven van onderwijs in lezen, 
schrijven , rekenen en hand
werken . Kort nadat de fuilie 
Drost zich in leiden vestigde 
begon Johanna , 15 jaar oud , 
reeds te helpen op deze 
school . Het werk bleek levens
vatbaar . Rond 1885 werd er 
"twee avonden per week school 
gehouden in de lokalen van de 

Christelijke school voor On
en Minverlogenden" . 2) 
Grotendeels dankzij de belan
geloze inzet van Johanna Drost 
kon tot 1921 de Christel i jke 
Werkzaa.heid onder Fabrieks
jongens en Fabrieks.eisjes 
worden voortgezet. In 1894 
werd zij direktrice van de 
Fabrieksschooli zij bleef het , 
zo lang de school bestond. 
In 1897 waren de gezusters 
Drost , .et vijf andere da.es 
uit welgestelde kringen , ude
oprichter van het leidse Dia
conessenhuis ; beiden bleven 
tot aan hun dood l id van het 
bestuur . 
Het overlijden van predikant 
(vader) Drost was oorzaak van 
de verhuizing van Johanna en 
8etsy naar Oegstgeest ; het 
huis aan de Pieterskerkchoor
steeg was nodig voor de huis
vesting van zijn opvolger . 
Op 29 augustus 1923 werd Jo
hanna Drost benoe.d tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. 
"H . M. de Koningin eerde haar 
o. haar langer dan een halve 
eeuw belangeloos en volhardend 
voortgezette arbeid voor het 
tijdelijk en eeuwig welzijn 
der fabriekSieisjes" . 3) 
Zij overleed in 1927 op 74-ja_ 

rige leeftijd. 
De bijna vier jaar jongere 
8etsy (geboren "31 nart 1857 
te Rhenen) bleef aan de leid
sche Straatweg wonen . Pas na 
de dood van Johanna stelde 
8etsy een daad, waar.ee zij 
zelf geschiedenis zou laken . 

achtertuin 

Johanna Drost op 70-jarige l eeftijd .et een haakwerkje 
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Sronver. elding : 1) \LB. (verlloedelijk W. Briët) 

2) Moer.an , I .W.l . 

3) Nes, dr . H. M. van 

/ 
4) Krieken, Ir. B. C. van 

5) Krieken, mr . B.C. van 
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tij kocht neen perceel grond 
achter haar woning , eigendo. 
van de Zendingsschool en ge
legen aan de War .onde rweg!! 4) 
en gaf dit ten geschenke aan 
de Nederlandse Hervor mde Ge 
. eente te Oegstgeest ten be
hoeve van de bouw van de Pau
l uskerk . Op 4 juli 1931 .e t
selde zij de eers.te steen en 
stond hierllee in het lIidden 
van de belangstelling . Oe bouw 
was in neg en .aanden voltooid. 
Het was Setsy Drost gegund 
vanuit haar huis de Paulus
kerk , tot de bouw waarvan zij 
letterlijk en figuurlijk de 
eerste aanzet had gegeven, nog 
jaren lang gade te slaan . 
Ook Betsy Drost werd Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau . 
Zij overleed in 1939 op 8Z-ja
rige leeftijd . 
Kijkt u nu , wandelend over de 
leidse Straatweg , ook .et 
andere ogen naar dit pand? 

Riet van Dort-Cle.ents 

In le.ori a. ds. Joh . Drost, 
leidsch Jaarboekje 1911 , 
blz . niet genulI.erd . 
leidse Facetten - tien studies 
over le i dse geschiedenis , 
blz. 124, Uitgave Waanders 8. V. , 
Zwolle , 1962 . 
In lIe.oria. Johanna Drost, 
leidsch Jaarboekje 1927-1926 , 
blz . lXXV . 
Enige artikelen verzal ~ld ter 
gelegenheid van het vijftig 
jari9 bestaan van de Pauluskerk 
te Oe9stgeest 1932- 1982 , blz . 1, 
Stencil-uitgave , februari 1982 . 
Oegstgeest in oude ansichten , 
deel 2, blz. 62, Europese Bi
bliotheek , Zaltboll.el , HCHlXXV . 



Leidse Straat weg 16 nUi 
door de groenvoorziening .inder goed zichtbaar 

VAN NU NAAR TOEN 

'Terugdraaien renovatie De 
Ke .penaerst r aa t begint' , zo 
lez en wij nu in de krant . 
Zouden de beugels en rekken , 

die vo or de jaar.arkt worde n 
verwijd erd, na 5 . ei terugge
plaatst worden? En wat gaat er 
. et de fietsenrekken en de 
parkeerplaatsen gebeuren? 
We blikken even ter ug naar de 
De Ke.penaerstraat van to en, 
nog in alle rust. 

-.-
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HOE QUO IS HET 'OUWE DORP' ? 

Het ' ouwe dorp' i s oud , dat 
staat vast! 
Maar hoe oud is het 'ouwe 
dorp' , ofwel hoe ver in de 
geschiedenis kunnen we de 
sporen terugvinden? 
We kunnen kijken uit welke 
periode we de oudste aanwlJ
zingen hebben. Deze aanwijzin
gen kunne n we vinden op de 
oudste betrouwbare kaarten di e 
er van deze streek zij n. Bij 
zu lke dingen ontdek je dat wij 
Nederlanders van oudsher tegen 
het water vechten, want de al
leroudste streek-kaarten blij
ken te zijn gelaakt door het 
Hooghee.raadschap Rijnland. U 
ziet bij dit artikel de oudste 
kaart die van onze st r eek be
staat: de Rijnlandkaart uit 
1610 . 

Belangrijke konklus ies 

Dankzij deze kaart kunnen we 
een paar duidelijke konklusies 
(a tI. d) trekken over de ou
derdo. va n het 'ouw e dorp'. Op 
de kaart staat het Groene 
Kerkje bij de letters ' Oeft
geeft' (f i s oude schrijfwijze 
voor sj en de plaats is te 
herkennen aan he t ken.erkende 
bocht je dat de weg loet .aken 
o. de zandheuvel waarop de 
ke r k staat. 

a Bij het kerkje , .aar vooral 
ten zuiden van de brug is de 
grootste koncentratie huizen 
van het toen.alige Oegstgeest 
te vinden . Dit bewijst dat het 
'ouwe dorp ' toen al bestond. 
De aftakking er vl ak onder 
loe t de Wijttenbachweg zijn , 
terwijl u ongetwijfeld vele 
andere Oegstgeester nalen zult 
vinden . U ziet precies waar de 
eerste bebouwing wa s . 
b Deze kaart laat duidelijk 
zien dat de zandstrook Wlarop 
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de Dorpsstraat ligt toen al 
een belangrijke noord-zuid 
route was . Oe zandstrook be
gint onderaan de kaart bij de 
tweede bosrand vanaf de dui
nen. Oe weg in deze bosrand 
heet 'de Hee r wech' en bereikt 
de Rijn bij ' Schou' . Dit ligt 
precies op de plaats van de 
huidige Haagse Schouw . Het 
laatste stukje voo r de Schou 
heet 'Doeslaan ' . 
Tussen ' Catwijck op Ryn' en 
' leyden ' zien we geen enkele 
brug . In dit stuk sluiten 
slechts in 'Valckenburch' en 
bij ' de Schou' de wegen aan 
weerszijden van de Rijn op el
kaar aan. Er zal dus wel een 
pont zijn geweest, .ede gezien 
de aanwe zige bebouwing. Via 
' Oe Slaech' koun we bij 'En
degeest' , vanwaar de hele rou
te langs het Groene Kerkje tot 
'Sasse.' en 'lis ' weer 'Heer 
Wech' wordt genoe.d. Het feit 
dat zo veel oude dorpjes pre
cies op de zandstrook liggen 
is ook een aan wijz ing voor het 
belang van de r ou t e. 

c De brug was er toen ook al. 
Dit geeft nog eens aan dat de 
route van enig belang was. Oe 
brug ging oorspronkelijk ni et 
over het Oegstgeester Kanaal 
want dat sta.t uit het .idden 
van de vorige eeuw. Daarvoor 
echte r stroo.de op di e plaats 
ook al wate r. De kaart .aakt 
duidelijk dat het 'de Vliet' 
werd genoe.d . Dit duidt erop 
dat het een afwateringsfunktie 
had , wat het Oegstgeest er Ka
naal nu ook heeft. Deze Vliet 
is in Rijnsbu r g nog terug te 
vinden , ook als straatnaa •• 

d We kunnen ietsje beter gis
se n naar de oorsprong van ' Oe 
Roode leeuw' . Oe oudste beken
de kroegbaas was een zekere 
Wille. van Iselstein, die er 
tot 1677 zat . Vóór die tijd 
was er dus ook iets, laar we 
wet en er niets konkreets over. 
Het voldoet aa n alle logica 



als we verloeden dat hier een 
café of een herberg was toen 
de brug er nog niet was . We 
weten niet wa nneer de eerste 
brug over deze noord~zuid 
route is gebouwd, laar voor 
die tijd was er natuurlijk een 
pontje. Dit was als vesti~ 
gingsplaats een buitenkansje 
voor de middeleeuwse horeca. 
Naar alle waarschijnlijkheid 
sta.t 'De Roode leeuw ' dus 
diep uit de middeleeuwen . 

Ouder dan Wi l libr ord? 

We hebben nu uitsluitend aan~ 
wijzingen hoe oud de aktivi~ 

teiten in het 'ouwe dorp' ~in

stens zijn . Er is geen enkele 
aanwijzing dat dit niet nog 
veel ouder is. Oe bovenstaande 
gegevens wijzen op een bestaan 
dat aan het eind van de .id
de l eeuwen zijn gang ging . Als 
we bedenken dat de route langs 
de Rhijngeesterstraatweg en de 
Dorpsstraat en het vervolg 
naar het noorden op een na
tuurlijke zandstreep is aange 
legd , dan is zelfs een oudere 
herkomst aan ne. elijk . 
Het kerkje (een houten en la
ter tufstenen voorloper van 
het Groene Kerkje) wordt voor 
het eerst genoemd in een oor
konde uit 1063 . Daaruit blijkt 
dat het ooit door Karel Hartel 
(rond 740) aan Echternach is 
geschonken . Die oorsprong is 
dus zeker . Haar wat stond er 
voor die tijd op het heuvel
tje? Het is onvoorstelbaar dat 
deze aantrekkelijke en veilige 
verhoging door de bewoners on
gebruikt is gelaten. En er wa 
ren zeker bewoners , anders 
liet Willibrord niet op die 
plaats zo'n be l angrijke moe
derke r k bouwen . 
Er zullen best wel wat nijvere 
horig en hebben gewoond, mis
schien was er wel een pontje 
en een kroeg . Het is niet on
anogelijk dat het ' ouwe dorp' 
reeds hier een oorsprong 

vindt . Op die manier zijn we 
echter l eer" aan het gissen dan 
dat we verantwoord geschiede
nis bedrijven . De veronder
stelling dat er in 740 een to
taal geïsolee r de kerk op een 
lege zandst r ook stond is ech
ter nog .inder verantwoord . 

Jacques Thorn 

UW STRAATNAAM VERKLAARD: 
HANS LODEIZEN 

So •• i ge deskundigen zijn van 
mening dat geen enkele na
oorlogse dichter zo veel na
volging heeft gehad als de in 
1924 gebo r en Hans lodeizen. 
Hij studeerde bi ologie en 
reeds in zijn studententijd 
schreef hij gedichten met als 
voornaamste thema's het pro
bleem van de dood , zijn aar -
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zeling Ol het leven te aan
vaarden , het verlangen naar de 
droom en daarlee verbonden de 
tegenstelling tussen werke
lijkheid en droo l . Aangenolen 
lag worden dat deze thema ' s 
he . obsedeerden vanwege zijn 
zwakke gezondheid - hij leed 
aan leuke . ie - waardoor he . 
geen lang leven beschoren zou 
zijn . 
Zijn dichtwerk stond onder in
vloed van vernieuwende stro
l ingen in de dichtkunst , ter 
wijl Lodeizen zelf nadien door 
anderen is aangemerkt als de 
voorloper van de Vijftigers . 
Si mo n Vinkenoog lijfde hem 
zelfs in bij de Vijftigers , 
alhoewel zijn bundel 'Het in 
nerlijk behang' al in 1949 
verscheen . 'Het innerlijk be
hang' geeft een indruk van 
zijn innerlijke ervaring van 
zoete en rijke beelden, vaak 
vol . elancholie en so . s door
tro kken van bitterheid . 
Terugblikkend lijkt de poëzie 
van Lodeizen echter leer ver-

Hans Lodeizen op het balkon van zijn kamer te Lausanne 
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wantschap te hebben met de 
sensitivistische verzen van 
bijvoorbeeld Gorter dan l et 
de krachtige gedichten van de 
toonaangevende Vijftigers . 
Zijn inv l oed op talloze jonge 
lezers en dichters is enorl 
geweest . Zijn gevoelsuit i ngen 
stonden bij uitstek model voor 
. ensen in de groei . 
Rui m een half jaar na het ver-

Gehavende omslag van no . 7 
van het blad ' bLuRb' 

schijnen van zijn eerste en op 
dat 101ent enige bundel over
leed hij in een sanatorium te 
Lausanne , op 26 j uli 1950. 
'Het innerlijk behang' kreeg 
in \951 de Jan Calpertprijs . 
Eveneens i n 1951 sierde een 
gedicht van Hans Lodeizen de 
olslag van het blad 'bLuRb' , 
een eenlanstijdschrift dat 
S·i l on Vinkenoog vanuit Parijs 
naar de Nederlanden zond aan 
tot de experilentelen gere
kende dichters . Het eerste 
nUI.er was verschenen in april 
1950 i Vinkenoog gaf Lode i zens 
gedicht' Toen de dag was weg
gelopen in het zachte gras' 
een plaats op het voopblad van 
het zevende nU Im er . 



Toen de dag was wegg elope n in het zachte 
gras en de nacht haar jurk wel lustig 
neerspreidde een sluier over de bloe.en, 
toen het donker was en de nachtegaal zong 
heb ik je ogen herkend overalo •• e heen. 

nu is het avond: donke r als altijd 
wanneer de zon's handgewuif 
vrolijk is ondergegaan of als een waaier 
is toegevouwen voor de he.el waar 
vogels al s een waterval zingen . 

en zo stil als nooit ben ik langs de 
paden van de tuin gegaan , lachend 
tegen de nacht; zal ik zeggen hoe 
droevig de geuren roken die langzaa. 
deinden op de wind als zeilschepen .. ? 

PostUUI verscheen in 1952 de 
bundel 'Het innerlijk behang 
en andere gedichten' . 
Een klein laantje in ons jonge 
Haaswijk is naar Hans lodeizen 
vernoe.d . 

Hans Lodeizen laan 

I 
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IN GESPREK MET ••••.. 

In het boswachters huisje van Oud Poelgeest woonde tot 
voor kort een voor vele Oegstgeestenaren oude beken
de: mevrouw Den Hollander . Twee leden van de Vereni
ging Oud Oegstgeest zijn eens met haar gaan praten 
over Oegstgeest in vroeger dagen. Een verslag van een 
boeiend gesprek . 

Mevrouw Oen Hollander we rd in 
1903 in Alphen aId Rijn gebo
ren . Haar l an was rietdekk er 
en kreeg aan het eind van de 
twintiger jaren een betrekking 
bij de firla Oe Vletter te 
Oegs tgeest. Het echtpaar Den 
Hollander woo nde eerst bij 
'het laagj e', daarna enige ja
ren in de Duinzich tstraat en 
betrok in 1937 de boswachters
woning bij kasteel Oud Poel
gees t. 

Het huisje was tot in 1898 in 
gebru i k als paardestal. In de 
kelder staat het jaartal van 
de verbouwing tot woonhuis in 
een balk gegraveerd. De vroe
gere indeling van de stallen 
is bij de verbouwing in feite 
gehandhaafd . Aan weerszijden 
van de huidige voo rd eur waren 
de paardestallen ; dat zijn 
twe e wo onvertrekken geword en . 
Waar de staldeuren zich be von
den zij ralen geplaatst. 80ven 
de voordeur zit nog steeds het 
oude voederluik , aan de zuid
luur van het hui s zijn duide
lijk de contouren van het 
hooiluik te zien. 
In 1898 werd aan de andere 
zijde van de oprijlaan een 
nieuw koetshui s gebouwd . 

Kasteel Poe lgeest was destijds 
eigendol van een Freule wil
link die in Heelstede woond e. 
De freule kwa l een paar keer 
per jaar haar bezitting en in
spektere n. Zij wa s een zee r 
vriendelijke dal e , altijd zeer 
opvallend gekleed ; zij hield 
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van grote hoeden en zwierige 
jurken. In die dagen was kas
teel Poelgeest natuurlijk veel 
looier gelegen dan nu. De 
Oegstgeesterweg en he t spor t 
cOlplex van U. V. S. waren nog 
niet aangelegd . 

Tijdens de lobilisatie in au
gust us 1939 wer d het kasteel 
betrokken door het nederlandse 
leger . In het bos rond het 
kasteel werden tent en opgezet . 
Voordat de lilitairen het kas 
teel konde n betrekeken loesten 
eerst gas, water , licht en te
l efoonl eiding en worden aange-
1 egd! 
Na de capitulatie in lei 1940 
loesten de nederlandse l ili
tairen plaats.aken voor het 
duitse leger. Kort daarna 
kreeg het echtpaar Den Hol
lander bezoek van de heer 
D. Spoor . Deze had een tabak
en sigarenwinke l aan de Johan 
de Wittstraat in de raadsh e
rehbuurt. In zijn straat 1I00n
de ook een joodse fa.iIie. Oe 
falilie l evi had een lanufak
ture nzaak aan de Haarle.ler
straa t in leiden . Oe heer 
Spoo r zo cht naar onde r duik
ad ressen voor zijn overburen . 
Deze fa . iIie was tijdeli jk bij 
ve rschi ll ende adressen onder
gebracht en de heer Spoor 
zocht al l aan den naar per.a
nent veilige adr essen. 
Toen de heer Spoor op een och
tend door het bos van kas t ee l 
Poelgeest fietst e zag hij voor 
~~n van de ra.en van het huis 
van de fa.iIie Den Hollander 



een groot boeket ora nje bloe
.en staan. Het wa s in oorlogs
tijd t en s trengste verboden de 
natio nale kl euren te tonen. 
Het boe ket voor het venster 
was voor he. voldoende aan
leiding een en ander eens let 
het echtpaar Oen Ho llander te 
bep raten. 
De heer Oen Holl ander .aakt e 
in de kelder een vernuftige 
schuilplaats voor zijn onder
duikers. Twee j ongens lev i 
vonden daar ee n vei lig onder
kOlen tot de bevrijd ing. 

Het echtpaa r Oe n Hollander 
probeerde .~ t de onderd ui kers 
door te leven zoa l s zij altijd 
gedaan hadden . Was er een ver
jaardag te vieren, dan zat de 
hele kale r vo l bezoek en loes
te n de onderduikers zich in 
hun schuilplaats uit eraard 
luiss til houd en. 
Onve rwach te en ongewenste gas
ten waren er na tuu r li jk ook . 
Zoals de duitse onder-offi
cie r, die op een ochtend aan
be lde en vast besloten wa s één 
van de kale r s van de boven-

De looiste dag in het l even van de gebroede r s levi: de bevrijding. 
Va n link s naar rechts: een bevr ijder, Oagobert levi . mevrouw Oen 
Hol lander , Robert levi, onbekend , de heer Den Hollander, onbekend . 
Op de achtergrond nog een Canadese bevrijder . 
Het huisje van de falilie Oen Hollander , dat jarenla ng het onder
duikadres was van de joodse gebroeders levi, staat (ge zien in de 
r ichti ng va n het kast eel) rechts van de oprijlaan in het bos Poel
gees t . 
Oen Hol l ander (of 'de baas' . zoals hi j genoe.d werd) wa s rietdek
ke r bij de firla Oe Vletter in Oeg stgeest . Oe levi 's woonden in 
het pand Johan de Wittstraat 15 en zaten in de text iel hande l. 
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verdieping te betrekken. 
Mevro uw Oen Hollander heeft 
heli er na lang praten van kun
nen overtuigen dat het huis 
daar echt te klein voor was . 
Hoe enerverend dergelijke ge
beurtenissen ook waren , het 
vinden van voldoende voedsel 
was de grootste zorg voor het 
echtpaar . Oe heer Spoor zorgde 
wel voor {il l egale} bonnen , 
lIaar dat was uiteraard niet 
genoeg 011 van te leven . 
Mevrouw Oen Hollande r ging 
daa r OIl vaak de boer op. Een 
keer wist zij een schaap t e 
bellachtigen . Zij slachtte het 
beest zelf thuis, wat natuur
lijk verboden wa s . Zelfs haar 
echtgenoot vertelde zij niet 
waar zij het vlees buit had 
guaakt. ' Voor jou een vraag , 
voor lIij een weet' , antwoordde 
zij haar echtgenoot op zijn 
vraag hoe zij aan dat schape
vlees kwalI. 

Marieke van Grevenstein-Halbertslla 

Poelgeesterweg 3 Poelgeesterweg 3a 

Voor de on derduikers zelf wa
ren het natuurlijk niet lIinder 
lIoeilijke tijden . Persoonlijke 
bezittingen zoals foto's van 
dierbaren Iloesten zorgvuldig 
verborgen blijven, tot groot 
verdriet van de onderduikers . 
De oudste van de twee had een 
vriendin die hij regeliatig 
brieven schreef . Het was ui
teraard veel te gevaar l ijk 
deze brieven te verzenden . Zij 
werden in de kachel verbrand. 
Deze strenge l eefregels en de 
absolute zwi j gplicht hebben 
ongetwijfeld hun aller levens 
gered. 

'Wij hebben gewoon onze plicht 
gedaan ' , zegt lIevrouw Oen 
Hollander. 
Voor hun lIoedig werk onder het 
oog van de bezetter kregen ZIJ 

van de staat Israël de hoogste 
onderscheiding. Oegstgeest lIag 
trots zijn op zulke plaatsge
noten. 

Tuin.answoning (18e eeuw) Koetshuis liet paardenstal {I ge eeuw} 
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VAN NU NAAR TOEN 

Oe Vereniging Oud Oegstgeest 
heeft een tentoonstelling ge 
organiseerd in het Drieluik , 
die te bezichtigen i s op 
JO april en S lei. Het be
treft ee n exposi tie van pan
de n, die i n Oegstgeest na 
1945 werden ges loopt. Ieder
ee n is van harte wel kol ; len 
zal zich ve rb azen over wat er 
in de gel een te i n de loop der 
jaren is verdwenen . 

' Op de hoek van de De Kelpe
naerstraat s tond vroege r een 
looi oud hui s . Het is wegg e
haald o. er een bankgebo uw 
neer te kunnen ze tt en . En 
da ar , waar die benz inepo.p nu 
staat 
En ga zo . aar door . 

De tentoonste ll ing heeft een 
onderkolen gekregen in ee n 

OECl6TGJ::E8T, - Laldloeoo WIlrt. 

pand , dat voorko.t op he t 
' Voorstel to t aan wijzi ng van 
waard evol l e gebouwen c.a .', 
opgesteld door on ze Vereni
ging . He t thans geh eten 'Drie
luik' wordt hierin getypeerd 
al s 'karakt eri st iek/beeldbe
palend '. We blikken ev en te rug 
naar de jong e jaren van de 
villa op de hoek van de Ge
ve r s st r aat en de Pr in s Hen
dr ikl aan. Het hui s is een 
ontwerp van H. J . Jesse te 
le iden; het werd gebouwd in 
1899 . 

Harkante s ituat i e hoek Ge versst raat en Prins Hendriklaan. 
De tra. re ed er langs . 
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VOOR U GELEZEN 

OEGSTGEEST - Degenen d ie zij n 
gdnleressccrd in de geschiedenis vnn 
Oegstgeest hoopten dat er vorige 
week duidelijkheid zou komen over 
de opk napbeur t van het gemeentear
chief. De gemeenteraad behandelde 
de \'oorjaarsnota, en een van de keu
zepunten hierop was de ordening v:m 
het archief. Er is wel een algemene 
wil om het archier toegankelijk te 
maken (dat is trouwens iedere ge
meente volgens de wet verplicht) 
maar men verschilt nogal \'an me
ning over de ma nier waarop. Hier
door kwam er jongstleden donder
dag geen duidelijkheid wat er nu pre
des gaat gcbeuren. 

De ordening van . het gemeentcar
chief heef! al een lange lijdensweg 
achter de rug. Oorspronkelij k was 
alleen het deel na 1930 t"Oegankeli jk 
omdat vanaf dat moment alles netjes 
werd opgeborgen. Voor de duide
lijkheid: 'toegankelijk' betekent in 
dit geval niet dat men toestemming 
heeft om er in te moge n kijken. Dat 
mag in het hele archief. 'Toeganke
lijk' betekent hier dat de zaak dus
danig is geordend dat men in de ' 
papiermassa iets kan vinden. De 
ambtenaar Rutgerink heeft de peri
ode tot 1813 (het begin van ons ko
ninkrijk) reeds geordend. Er is ech
ter geen geld meer om deze ambte
naar vrij te maken voor dit soort 
klusjes. 

OEGSTGEEST . Welk restaurant 
heeft "'" tuinman? Sterker, welk 
restaurant heeft een tuinman al 40 
jaar in dienst? Dat kan alleen Res-
taurant De Beukenhof in Oegstgeest 
zijn. Dit sterrerestaurant bezit im-
m,~ ook voor zij n tuinen grote 
faa m. 

De heer Arthur Werner is op 28 
april 1910 in Duitsland geboren . In 
1929 is hij naa~ Ne~e rland gekomen , 
op zoek naar ·werk . En hoewel d~ 

OEGSTGEEST - In de achtertûin 
van het voormalige raadhuis aan 
de Oegstgeester Wijttenbachweg. 
zij n gisteren botten en skeletten 
gevonden. Volgens deskundigen 
gaat het om overblijfselen v,n 
mensen die in de zeventiende eeuw 
;n het raadhuis werden veroor-
deeld én terechtgesteld. De botten 
en skeletten kwamen boven water 
tijdens een ~pitactie van de bewo-
nero 
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Pri vat isering 

Vanuit de Ve reniging Oud Oegst
geest kwam daarop het initiatief van 
een gekwalificeerd lid om deze klus 
op te knappen . Het werk zou zes 
jaren in beslag neme n en in totaal 
f 90.000,-- kosten . Dit zou neerko
men op een bezuiniging van de ge
meente doordat een incidentele ge
meentetaak wordt uitbesteed aan 
een particulier. -
Er waren echter twee partijen die 
nog geen toestemming aan dit plan 
gaven. De PvdA wil bekijken of er 
geen weg kan worden gevonden om 
het archief met de huidige eigen 
mankracht te· ordenen. De VVD wil 
het uiteindelijk wel late n o rdenen, 
maar vindt dat er dit jaar Ie weii'lie
geld is, en dat men het volgend"jaar~ 
nog maar eens moet bekijken. Deze 
partije n hebben samen 9 zetels, dat · 
is op een lotaal van 17 net de meer-
derheid . . 

CDA, 0-66 en PPR waren wel voor 
het plan. Het CDA had hie rbij kri
tiek op het VVD-standpunt. "We 
mogen deze klus niet steeds uitstel
len. Als je ieder jaar gaat bekijken 
of cr voor .dat geld nict iets belang
rij kers gedaan kan worden, dan vind 
je altijd wel iets. Zo komt het er 
nooit. Het is onze wettige plicht het 
archief toegankelijk te maken en 
dan moeten wc ons niet verschuilen' 
achter dit soort uitvluchten". 

heer Werner ;, zijn geboorteland 
een vierjarige opleiding in de tuin-
bouwen lui nsierkunst had gevolgd, 
heeft hij de eerste 20 Nederlandse 
jaren met ander werk de kost ver-
diend . In 1948 trad hij dus in dienst 
bij de Beukenhof. waar hij al spoe-
dig de tuinen onde r zijn hoedc 
kreeg. In 1975. lOen hij. de pe nsioen-
gerechtigde lee fti jd be reikte. kreeg 
de heer Werner daarover de algeme-
ne leiding. Met een assislcn! aan zijn 
zijde is hij nu nog dagelijks met de 
verzo rging bezig. 

O nlangs kreeg de heer Werner in 
het kader van zijn jubileum van de 
Horecaf d, gouden medaille mot 
oorkonde en een enveloppe met in-
houd van de directie e n bij die gele-
ge nheid zei de inmiddels 78-jarige 
(met zijn charmant Duits accent): 
·'Zolang mijn gezondheid het toe-
laat , zal ik de Beuken hof en zijn ' 
tuinen bli)ven dienen". 



ZENDINGSHUIS IN OORLOGSTIJD 

Het Zendingshuis , door de Vereniging Oud Oegstgeest 
gekarakteriseerd als ' Statig gebouw met klassicls
tische invloeden', kreeg in de jaren 1943- 1945 een 
ongewone bestemming . 
Bij het schrijven van dit artikel werd gebruik ge
maakt van het boekje 'De geschiedenis van het Zen
dingshuis der Nederlandse Hervormde Kerk' van 
dr . I.H. Enklaar (een uitgave van het Zendingsbureau 
van de Nederlandse Hervormde Kerk), van archiefmate
riaal van het Leidse Diaconessenhuis, en van de per
soonli jke herinneringen van een onderduiker. 

Een andere beste •• ing 
Het hoofdgebouw aoest weldra 
worden afgestaan. Het Zen
dingshuis werd betrokken door 
Rode Kruis-soldaten , de Neder
landse Opbouwdienst , de lucht
besche r.ing en een zuigelin
gen-consultatiebureau. Van 
juni 1941 tot decuber 1942 
werd het geheel in beslag ge
no.en door Duitse legere enhe
den . Hierna .oest het Zen
ding shuis onderdak verlenen 
aan het toentertijd aan de 
Vitte Singel gevestigde Diaco
nessenhuis. dat zeI f door de 
Dui tsers als 'Ortslazarett ' in 
bezit was geno aen. Er aoesten 
120 bedden let toebehoren wor
den achtergelaten. Het veel 
vindingrijkheid werden ook in 
het Zend ingshuis 120 bedden in 
gereedhe id gebracht . Het werk 
voor de zusters en het huis
houdelijk personeel was zwaar , 
oadat het pand uiteraard niet 
geschikt was als ziekenhuis . 
Er waren geen liften en de 
bedden konden de deurope ningen 
niet passeren . Dit betek ende 
'trap-op-trap-af' le t aller
hande zaken. Ook patiënten die 
niet konden lopen, ao est en op 
brancards over de trappen ge
transporteerd worden. 
In het grote leslokaal was een 
tege l vloer gelegd voor de in.
richting van een operatieka
ler . 
Naarlat e de oor l og vorderde 
werd alles schaarser : voedsel , 
gas. el ect ricit eit. Begin 1945 
beschikte len nog over gas . Op 

I februari kwal hieraan een 
einde , waardoor het bereiden 
van aaa l tijden nog aeer pro
bluen ging geven. Toch had de 
zusterschare zich ~aags ervoor 
nog opge.aakt voor een plech
tig afscheid van de besturend 
zuster Jeanne louise van den 
Brink , die vanaf 1909 aa n de 
instel l ing verbonden was ge
weest. Ter gelegenheid hiervan 
poseerde de groep voor de fo
tograaf in de tuin . 

Mood.aatregelen 
Bij de ingang van de keuken 
kwaa een hei .achine te staan , 
ontdaan van wi elen . Dit appa
raat diende Ol stOOl te .aken. 
Een één_cy l inder_stooa.a_ 
chientje let vliegwiel en 
dyna.o verschafte strooa aan 
een grote batterij accu's . Oe 
hei.achine werd drie .aal per 
wee k gestoo kt vo'or het opladen 
van de batterijen en het cen
traal steriliseren in ee n 
rui.te nabij de operatiekaler 
op de eerste verdieping. 
Kwalijke da.pen stegen door 
het trapgat naar de op de 
tweede verdieping gelegen 
kraa~ -afdeling. Bij noord
oosten wind trok de schoor
steen onvoldoende. zodat de 
patiënten veelal let prik-ogen 
in bed l agen en de ra.en in 
deze barre winter open .oes
ten. 
O. 22 .00 uur gingen alle 
kleine 5 Watt - Ialpj es van de 
noodverlichting uit; de nacht
ploeg vertoefde in de keuken 
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bij het licht van ee n let pe
troieul gestookte sta l -lanta
ren . 
Overdag werd de operatietafel 
zo dicht logelijk naar het 
raai geschoven zodat let dag
licht geopereerd kon worden . 
's Avonds werd geopereerd bij 
het licht van een staande lalp 
en een hand lamp, aangesloten 
op de accu's. De handla.p werd 
gedurende de verrichtingen met 
de hand olhoog gehoude n. 
Telefoo nverkeer bestond niet 
.e er . Wanneer bloedtransfusie 
noodzake lij k was ging een zus
ter op de fiets naar het Aca
de.isch Ziekenhuis. De portier 
beschikte over een lijst van 
bloed-donore n; ie l and werd er 
dan op uitgestuurd Ol een 
donor op te sporen. 
Wegens gebrek aan kolen werd 
per 15 februari het stoken van 
de centrale ve r warming stopge
zet . 

Hulp van buiten 
De zusters begonnen op de nog 
overgebleven fietsen tochten 
te .aken om levens middelen te 
verkrijgen. Het gulle hand 
werd gegeven ; SOlS gratis, 
SOlS tegen zeer redelijke 
prijs . Eenvoudige , laar voor 
nu zeer sprekende dank - brie
ven gingen uit. Aan een graan
handel te Rijnzaterwoude : 
'Weledele Heer , Wij hebben 
gisteren van U ontvangen 

1 H. l . aa r dappelen, die U 
gratis aan ons hebt willen 
afstaan . Het Bestuur en het 
gehele personeel dankt U zeer 
hartelijk, dat U dit hebt wil
len doen en stelt Uw vriende
lijkheid op hoogen pri j s '. 
Aan een landbouwer te Abbenes: 
'Weledele heer, Van den Heer 
..•... vernemen wij , dat U 
hebt te dorschen en waar 
schijnlijk bereid zoudt zijn 
een kwantum tarwe af te staan 

6 augustus 1945 Verhuiz ing van het Zendingshuis naar de Witte Singel 
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ten bate van het Diaconessen
huis. Wij zo uden het op hoogen 
prij s stellen wanner U dit 
wilde doe n in verband let onze 
voedselpositie . Wij verzoeken 
U beleefd ons eenig berich t t e 
zenden. Oesge wenscht kunt U 
dit opgeven aan den Heer 
... . .. • ti •• er.an te Hieuwe 
We te rin g' . 

Oe zo~g voo ~ het l i nnengoed 
Ook de linnenvoorziening wa s 
een problee • . [en klein e re 
se rve . ver s t opt in de nok van 
de Pa ulu skerk , gaf soelaas 
wanneer er coupons nodig waren 
voor het .aken van lakens . In 
de scheleri ng kwal er een ver_ 
binding tot stand .et de Pau
luskerk. Via een plank over de 
s loot bereikte . en de achter
deur van de kerk, en werden de 
stoffen van de kerk naa~ het 
Zen dingshui s get~a n s port eerd . 

In .aart werd de wasserij 
s topgezet, zodat ook dat werk 
t en laste van de zusters en 
het huishoudelijk personeel 

kwa • • ' Dankzij een ten ge
sc henke gekregen zending 
st ijfs el bleven boorden , 
.utsen en banden er steeds 
netjes uitzien ' . sc hreef de 
besturend zuste r ln haar 
verslag over 1945 . 

Het einde. 
Over de laatste oor l ogsdag 
ve r. eldde het journaal van de 
directr i ce: ' Toen onze be
richtgever 4 Hei op den ge
wonen tijd kwal was onze 
vreugde niet te beschrijven '. 
Een korte lededeling; de 
vreugde wa s inderdaad niet te 
beschrij ven . 
Op 8 augustus 1945 werden .et 
behulp van het Rode Krui~ de 
la atste patie nten naar het 
in.iddels opgeknapte Diacones
senh uis aan de Witte Singel 
overgebracht. 

Riet van Dort-Clelents 

witte Singel Oe eerste patient arriveert 

Na de bevrijding zingen de Diaconessen de Canadezen toe 
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