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TER INTRODUCTIE 

Geachte lezer(es). 

Voor u l i gt het eerste nu •• er 
van een eigen - twee~aal per 
jaar t e verschijnen - tijd
schift van en voor leden van 
de Vereniging Oud Oegstgeest . 
Het bestuur co.p li .toteert 
- .ede nalens de leden - de 
redactie ond er aanvoering van 
levrouw H. van Oort-e le .eots , 
van harte let dit initiatief . 
Ook een woord van dank is op 
zijn plaats . Veel tijd en aan 
dacht is geinvesteerd in eigen 
hobby, .aar tevens tevenes ten 
behoeve van hetgeen ook uw be 
langstelling hee ft: de ge 
sch ieden i s van Oegstgeest en 
het behoud van het karakteris 
tieke van ons dorp. 
Het bestuur hoopt dat dit 
tijdschrift een bijdrage lag 
vo rmen tot een al01 groeiend 
besef, dat wij als goed rent
.eester .et ons cultureel 
erfgoed en onze olgeving die
nen Ol te gaan . 

Van actualiteiten wordt u op 
de hoogte gehouden .iddels de 
nieuwsbrief, die al dan niet 
in COlbinatie let het tijd
schr ift zal verschijnen , en 
publicaties in de locale pers . 
Nieuwsbrief 5 is in dit eerste 
nUIIer opgenOlen . 

MI' J . J . l. de Soeten , 
voorzi tter . 

Even opl e tten: 

Nieuw adres secreta riaat per 
31 uart 1989 : 

willel de Zwijger l aan 6 
2341 EJ OEGSTGEEST 

-.-

NIEUWSBRIEF 5 

Aan de hden , 

1. Het bestuur hoopt , dat u 
let evenveel genoegen 
terugdenkt aan de leden
vergade ring gehouden op 
25 oktober jl . Oank aan de 
fa.ilie Wui slan die de ver_ 
eniging deed delen in het 
enthousiasle 'Het oude 
Raadhuis ' tot parel in de 
kroon te verheffen . (En 
't lukt!). 

2. Ook Dorpsstraat 68 - begin 
van dit jaar let inspanning 
van alle krachte n behoed 
voor sloop - knapt ziender
ogen op . 

3. Na de ledenvergadering is 
het bestuur als volgt sa
lengesteld: 

Ir . J . J.l. de Soeten 
(voorzitter) , 
. w. H.E.N . Hieuwenhuizen 
Segaar-Kalsteeg 
(secretar is ) , 
drs . J . J .P. "atz e , r . a. 
(penningleester) , 
W. 8erting, architect 
b. n. a . (vice-voorzitter) , 
f . H. Ploos van Alstel 
(lid) . 

Oe her en 8erting en Ploos 
van Al ste l geven leiding 
aan respectievelijk de af
deling lo nulentenzorg en 
rui ltelij ke ordening , en de 
afdeling historie . 

4 . leden van de cOllissie voor 
het nazien van het financi
eel b,heer zijn de heren 
J . C. Toet , r . a. en 
R. Oaaheyer , r . a . 

5. Not eert u vast de datu. 
voor de vo l gende algelene 
ledenvergadering: 
20 april 1989, aanvang : 
20.00 uur, in de grote zaal 
van het Ge. eentecentru l aan 
de lijtwe99. 

6 . Vriendelijk verzoek de 
contributie: 



ad f 25 , -- voor leden 
ad f 20 ,-- voor begunsti
gers 
over te maken op : 
A8N 55 . 59 . 41 . 538 
giro van de bank : 9013 
t . n.v. de Vereniging Oud 
Oegstgeest , met omsc hrij
ving 'contributie 1989 '. 

7. Het bestuur heeft conforlll 
de gelaa kte afspraken een 
voordracht en suggesties 
tot benoeming van leden van 
de te installeren ge 
lIIeen telijke monulenten
co~missie gedaan . 

8. Op Ig november 1988 vond 
een gesprek plaats let de 
leden woonachtig in de 
Dorpsstraat over het op 
22 november 1988 gepre
se nteerde plan van aanpak . 
Over de uitgangspunten : 
• 

• 

• 

• 

vermindering van ver _ 
keersoverlast (te be 
oordelen na openin9 
Haaswijklaan en $-54) en 
te bewerk~telligen door 
een verbod linksaf (voor 
auto' s) van Dorpsstraat 
naar Almonde weg naar 
Do rpsst raat; 
behoud van het agrari
sche karakter van het 
gebied ten we sten van de 
Do rpsst r aat; 
behoud van het vr i je ge
zicht op het Groene 
kerkje ; 
herstel van de gevel
wanden van de Dorps
straat ; 

* herstel van het Tolhu i s ; 
bestond overeenstel.ing . 
8ehoud/sloop van het Tol 
huis wordt in dit plan 
voor wa ardelijk ge maakt en 
het zicht op het Groene 
kerkje zal door een ge
luidswal ge wijzigd worden . 
Dit plan , waarover u reeds 
op 25 oktober 1988 in de 
ledenvergadering wer d in 
gelicht, staat haaks op al 
het eerder met de ge l een te 
besprokene. Ollidat er eerder 

afgezie n was in de gemeen
teraad van een by-pass, en 
in de geleenteraad toezeg
gingen waren gedaan over 
onder andere het behoud 
van het agrarisch karakter 
(in de vergadering wa ar 
een zgn . voorbereidingsbe
slu it voor di t gebied werd 
genolen en het bestuur van 
het recht van inspraak ge
br uik ma akte ) zal het be
stuur zonod i g stappen ne
men die beogen dat ge l aak
te afspraken en gewekte 
verwachtingen worden nage
kOlen . 
Het wachten is thans op de 
geleen te , nadat het ge
meentel ijk plan in de 
Roode leeuw op 22 noveiber 
1988 door de olwonenden 
werd afgewezen. 

g. Op 29 oktobe r 1988 vond 
periodiek informeel over
leg l et vertegenwoordigers 
van dive r se Raadsfracties 
plaats . 

10 . Het plan om een slaapac
cOllimodat i e aan het koets 
huis op Poelgeest te 
bouwen is door de geleen 
teraad door het aannelen 
van een voorberei dingsb e
s luit e~ artikel 19 Wet 
ruimtelijke ordening 10-

gelijk ge worden . Een be 
treurens waardige olt wi k
keling die na de lerk
waardige procedures rond 
de werf vrijwel onverlij
delijk was geworden . 
Het bestuur zal het bouw
plan kritisch beoordelen . 
Door het bestuur van het 
voriingscentrul is toege
zegd de archtitect 
(Ve l dhoven partners) er 
reeds nu op te wijzen dat 
een 'los maken' van de 
aanbouw door middel van 
een glazen verbindingsgang 
zeer wenselijk i s . 
Het ' J agershuisje' op het 
landgoed Poelgeest zal 
naar alle waarschijn li jk-
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I. , 

Kasteel ' Oud Poelgeest' , gezien vanaf de Haarlemmertrekvaart , me t rechts het 
jager shuisje (1902) . Er liggen nog geen woonboten . . . 

heid van ee n nieuw dak 
worden voo rzi en . 
Restau ratie va n het oude 
koet shu i s (de tuinmanswo
ning) i s in volle gang . 

11. Voor het terrein van het 
voor ma lig ' Cur iu m' i s een 
nieuw plan voor een appar
tementengebouw in on twik 
keling. Oe behandeling 
ervan is voor l opig va n de 
agend a van de com.iss i e 
openbare werken afgevoerd 
omdat er geen ove rleg met 
de omwonenden had plaats
gevonden . 

12 . Oo k het plan [ndegeest 
s tui tte in de commissie 
openbare werken op nogal 
wa t weer stand . Vrijwel 
al gemeen zi jn de bezwaren 
t egen flatbouw i n het zgn . 
kweek bos en bebouwi ng in 
de groene ruimte aan de 
Geversstraat tegenover het 
Texacostation . Plaats en 
omva ng van een kan toorge
bouw vormen oo k nog een 
kwestieus pun t . Het wach
t en is nu op een toegezegd 
alternatief plan. 
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IJ . Tegen de gevolgde procedu
re (en niet tegen woning
bou w op zich) .et bet r ek
king tot de Haz enwe i heeft 
het bestuur ern stig be
zwaar aangetekend . [en be
hoorlijke vorm van in
spra ak over de bebouw ings
voorschriften in een groe
ne as van het ont werp
structuurplan is vrijwel 
illuso i r ge maakt . De gron
den hebben thans bovendien 
nog de beste.ming bijzon
dere bebou wing . In zijn 
ondoorgrondelijke wijsheid 
besloot de gemeenteraad 
tot verkoop van de gronden 
(onder toevoeging van een 
extra ontbindende voor
waarde) na vóór de schor 
sing van de vergadering 
over het algemeen voor 
uit stel te hebben gepleit , 
omdat de gebruikel i jke 
procedures niet in acht 
waren genomen (behandeling 
in de commissie openbare 
werken heeft nog niet 
plaats gevonden!) . 

14 . Het bestuur blijft her_ 



árr. r:t; r..lar Cr.rirgu!f Ie Or;4tgu:t 

De Endegeesterlaan , rijk aan groen . Het pand rechts staat op de hoek 
van de Geversstraat . 

haaldel ijk zorgen ui ten 
over de relatief trage 
behandeling van de con
cept-structuurschets en 
overhaaste besluitvor.ing 
.et betrekking tot diverse 
(zeer t ere) deelgebieden 
(Poelgeest , Endegeest , 
Dorpsstraat) . 

15 . Met de directie groen (ge
leente leiden) is enige 
.alen gesproken over het 
o.hakken van aanzienlijk 
leer eiken op de Ende
geesterlaan dan aangekon
digd. In.iddels is er een 
rapport van boolchirurg 
Copijn verschenen . Grote 
aandacht van de gneente
besturen van leiden en 
Oegstgeest is noodzake
lijk . Zonder dat is anders 
binnenkort de Endegeester
laan (vroeger Hooge Voort 
geheten) boolloos! 
Het bestuur blijft voor 
dit punt aandacht vragen . 

15 . Er wordt gewerkt aan een 
fotoboekje let afbeel
dingen van alle in Oegst
geest sedert 1945 gesloop
te panden en foto's van de 

huidige situatie. Oe pre
sentatie zal nog wel enige 
tijd op zich laten wach
ten . Het bestuur zal u op 
de hoogte houden . 

17 . De heer S. floor uit de 
Oppenheilstraat 101 in 
leiden (tel 12 18 13) kOlt 
graag in contact let ver
za.elaars van (oude) 
prentbriefkaarten va n 
Oegstgeest of andere do r 
pen/steden. 
Koop/verkoop/ruil behoort 
tot de logelijkheden . Oe 
heer rloor heeft een col
lectie van ongeveer 800 
kaarten van Oegstgeest en 
ook vele dubbele (ook van 
tientallen andere dorpen 
en steden). 

18 . Oe vereniging beschikt 
thans over briefpapier , 
dat ontworpen is door ons 
lid Nienke Branderhorst . 
Beschutting en een let
tertype van Albrecht Oürer 
vor.en de hoofdele.enten 
van het ontwerp . 

Het bestuur van de Verening 
Oud Oegstgeest. 
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uw S TRAA TNAAM VERKLAARD: 

ABTSPOELHOF - ABTSPQELWEG 

Ontlenen hun naam aan het huis Abtspoel , dat in de 
omgeving van de huidige Abtspoelweg heeft gestaan . 

In de Middeleeu wen bezat de 
Abdij van Eg.ond (evenals die 
van Rijnsbu r g) in de heer
l i jkheid Oestgeest veel grond . 
Op één van die bezittingen , in 
de a.gevi ng van de Poel , bou w
de abt Wille. van Mathene sse 
(gestorven in 1458) een land
huis . o.geven door een gr acht. 
Het was een huis van allure . 
dat wat aantal sc hoorstenen 
bet r eft (destijds de laat voor 
de welstand van een gebou w) 
nau welijks onde r deed voor het 
kasteel Endegeest : het had er 
. aar l i efst zeven (Endegeest 
acht) bij een te ll ing in 1452 . 
Het bezat ook een kapel , die 
echter in 1555 is afgebroken . 

Bij de benoe.ing van de eerst e 
(en voorlopig enige) bisschop 
van Haarie. in 1561, behoorde 
Abtspoel tot het he l toege 
weze n " tafelgoed" i de op
br engst hiervan was beste. d 
voor de dekking van de huis 
houdel i jke uitgaven van de 
bisschop . Korte tijd heeft 
deze bisschop (inmidde l s door 
Alva van zi jn functies ont
heven) zelfs op Abtspoel ge
woond (1571 - 1572) , laar al 
spoedig .o est hij vanwege de 
"troebelen" (d i e overal in de 
olgeving grote schade l et zich 
lee brachten) naar Utrecht uit
wijken . in 1574 ging het huis 
in vlalIllen op . 
Het beheer van de kerkelijke 
goede r en was inliddels over
gegaan in handen van de Staten 
van Holland en Westvri esland . 
Oe bewindvoerders verkochten 
de puinhopen aan Foy van 
Brouchoven , sec retaris en 
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schout van de stad le iden , 
baljuw en dijkgraaf van 
Rijnland . Deze herbou wde het 
huis op de oude lur en . Na zijn 
overlijden in 1610 kwal 
Abtspoe! in handen van zijn 
zoon Jacob van Brouchoven , die 
het in 1643 verkocht aan zijn 
collega-burge.eester van 
le iden Wille. Paedts . Diens 
kleinzoon let dezelfde naa i en 
functie liet Abtspoel ver
groten en verfraaien . Toen hij 
in 1747 overleed , vererfde het 
landgoed aan een nicht, en van 
haar ging het over op haar 
neef Pieter Cornelis baron van 
Leyd en (een broer van de be
woner van Oud-Poelgeest , zijn 
naaste buurlan) . Na diens dood 
erfde zijn dochter francoise 
het bezit; zij was gehuwd let 
Johan Ga e!. Hun zoon Diederik 
droeg de naai Van leyden Gael ; 
hij werd de volgende ei genaar . 
Zijn weduwe gebruikte Abtspoel 
alleen als buitenplaats ; zij 
woonde op de Breestraat , die 
destijds nog een woonstraat 
was, en werd van daar per 
equipage let gepruikte pal
frenier s naar haar lusthof in 
Oegs tge est gebracht. Toen ook 
zij in 1862 st ierf , werd 
Abtspoel tezalen let de bijbe
horende boerderij Overvee r in 
veiling gebracht . Maar nie.and 
had belangstelling voor dit 
als "zoler- en winterverblijf" 
aangeprezen lustoord . Het werd 
voo r s loop verkocht en in 1863 
le t de grond gelijk gelaakt. 
Het park werd in teelland ver
anderd , en ook daar is in.id
deis niet veel leer van over . 
Ter plaatse verrees in l iddel s 



het "bungalowpark", waarvan de 
straten de nalen dragen van de 
vroegere bewoners van het 
l andgoed . 
De weg als zodanig is overI 
gens ongetwijfeld ouder dan 
het huis Abtspoel, als onder 
deel van de verbinding tussen 
Leiden en ~armond. Deze liep 
aanvankelijk via de Haredijk 
Groene Haredijk - Poelgeester 
w ~g- Abtspo~lweg (O l de hui 
dige straatna. en aan te hou -

den) naar het veer over de 
Poel (direct achter de huidige 
Leebrug over het Oegstgeester 
Kanaal) . Nadat in de laatste 
jaren van de 14e eeuw de 
Leyder Wech was aangelegd 
(thans Rijnsburgerweg gem . 
Leiden), kwal ook d~ route 
Leyderwech- Warlerwech en 
verder via Poelgeest en 
Abtspoel tot stand . 

G. Schwenke 

- 6-

Huize 
Abtspoel 



; 

• 

I. , 

EEN PAND MET EEN BIJZONDERE GESCHIEDENIS 

Willem de Zwijgerl aan 1 

Van kerk tot woonhuis 

Het pand Wille. de Zwijge r
laan 1 is thans een woonhuis . 
Oe ar ge l oze bezoeker zal ech
ter verbaasd zi jn wanne er hi j 
boven de toegang de aanduiding 
' Wille. de Zwi jger Kerk ' aan

schou wt. Is di t echt het huis 
van de fa. i I j e ' X' ? 
In dit artikel gaan wij nader 
in op de gesch i eden i s van dit 
huis , dat oorspronkelijk als 
kerk wer d gebou wd. 

Oe voorgeschi edeni s 
De eerste aanzet tot de bouw 
van de oo r spronkel i jk geheten 
Rehoboth-kapel was ee n enve 
loppe l et ee n anonie.e bood
schap van een gerefor . eerde 
i nwoner van Oegstgeest aa n de 

REHQBOTH.KAPEL 
... de Wille .. dot Z .. ü.,.tl ••• 

... Q..p ...... l 

Pentekening van de oorspronkelijke kapel - 1923 

(reproduktie : loek de Groot) 

_7 _ 

kerker aad van leiden , die i n 
april 1921 werd bezorgd . In 
di e tijd waren de gerefor 
l eerde inwone r s van Oegstgeest 
i n kerkelijk opzicht voor het 
grootste deel onder de geleen
te i n leiden gesteld , oldat 
Oe gstgeest nog geen eigen ge
reforleerde kerk had . 
Oe enveloppe bevatte f 25,-
en de daarbij ingesloten 
boodschap luidde : "voor den 
bouw van een eigen Kerkgebouw 
te Oegstgeest . Wie volgt?" 
Oit bericht wordt gepubliceerd 
in het leidsch Kerkblad van 
vrijdag 22 ap r il 1921 . 
Onder de kop "Oe gstgeest voor
uit " leIdt een andere brief
schrijver i n dezelfde kra nt : 
"Oe aanbouw van won i ngen is in 
Oegstgeest i n de l aatste laan
den sterk gest egen . Oegstgeest 
wordt zoo lang zalerhand ee n 
heel looi dorp . Oe lage plaat
selijke belastingen zijn 
blijkbaar zeer be vo rderl i jk 
voor dien aanbouw . Oe plaats 
is heel looi en ge r ieflijk 
gelegen . Vlak bij leiden . [n 
aan de drukk e electrische 
tra.lijnen t usschen leiden en 
de zeedorpen l et hun aantrek
kelijkheden" . Het artikel be
slu i t le t : "Oegstgeest gaat 
pl aatselijk vooruit . 
Oegstgeest loet ook kerk elijk 
vooruit". In een volgende 
editie , die van 29 april 1921, 
wordt l eid i ng gelaakt van een 
tweede gift van f 25 , -- . [en 
briefschrijver konstateert : 
!I ••• al de aanbouw ~an 

Oegstgeest gaat in de richting 
~an Prins Hendrikpar k, 
Juli anapark , Kupenaerstraat , 
Wytenbach weg en War lo nderweg 



en zoo naar den kant van 
Poelgeestn. Di t let het oog op 
de lokatie , die dezt brief
sch r ijver wenst, doch waarlee 
ander en het niet eens blijken 
te zijn .. 

Di skussies via het Kerkblad 
De leningen over de bouw van 
een eigen kerk zijn verdeeld . 
"Oe kring der Gereforuerden 
in en rondOl de kOl van het 
dorp is nog te klein; de 
krachten zijn nog te zwak" . 
"Beidt uw tijd" , zo roept de 
ee n. "Grijpt al s 't rijpt" , zo 
roept de ander. "Konden de 
broeders en zuste r s een lokaal 
stichten op een plaats , die 
later tevens zeer geschikt wa s 
en op een terrein , dat dan ook 
l eteen groot genoeg was Ol er 
eventueel een fl inke kerk op 
te bouwen - des te beter". 
Ondertu ssen is de derde gift 
van f 25 , -- binnengekoun. 

De lokati e 
'Het zaad is gezaaid' zoals 
dat in deze kringen heet, en 
de plannen kOlen toch tot on t 
wikkeling . Op 13 nove.ber 1922 
vraagt de Subcoll issie voor 
Oegstgeest aan de Raad der Ge
reformeerde Kerk te Leiden 
lachtîging tot aankoop van een 
terrein aan de Oe 
Kelpenaerstraat , groot 400 I' . 
De lachtiging wordt verleend , 
laar de koop gaat niet door 
omdat van verkoperszijde on
overkolenlijke bezwaren opko
len . De belangstelling gaat 
vervolgens uit naar een ter
reintje aan de Willel de 
Zwijgerlaan, vlak bij de 
Geversstraat, groot ongeveer 
300 I '; het kan voor f 10 ,-
per .. ' worden gekocht. 
Het is de bedoeling een ge
bouwtje te kre~ren let onge
ve er 200 zitplaat se n. De kos
ten voor bouwen inrichting 
zullen f g. OOO , -- bedragen. 
Tekeningen en bestek worden 
gel aakt door de heer H. willS 
te Oegstgeest . Met hel vorlen 

De Rehoboth - kapel in de twintiger jaren 

(reproduktie: Loek de Groot) 

de heren A. T. Kraan en 
J. den Ouden de bouwko .. issie . 
De bouw wordt aanbesteed en 
gegund aan de heer 
W. Anholts, eveneens te 
Oegstgeest. Een en ander 
resulteert' in de tot stand
kOling van de zogeheten 
' Rehoboth-kapei', waarvoor de 
leidse predikant W. Bouwlan op 
20 april 1923 de hoeksteen 
legt . Zo kOlen op vrijdag 10 
augustus 1923 de gereforleerde 
ge.e~nteleden te Oegstgeest 
voor het eerst als zelf
standige plaatselijke kerk 
bijeen in de nieuwe kap el . De 
opkols t is overweldigend . 
"Echter" , zo lezen wij in de 
Nieuwe leidsche Coura nt van 
11 augustus 1923, "kunnen er 
veel kalle lenschen in één 
kapel, en voo ral in deze ka
pel , welks inwendige ruilte 
ieders verwachtingen over
trof . . . 11 

De dienst vangt aan let het 
zingen van: 
"De Heer is groot: elk zing' 
Zijn lof . In Sa lelS' Stad en 
Te.pelhof". Oe Rehoboth-kapel 
zou de· Gereforleerde Kerk tien 
jaar lang tot Telpelhof zijn . 
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Oe kerk wordt te krap 
Door de groei van het dorp , en 
de daarlee gepaard gaande toe
neling van het aantal gerefor
meerden , loet het aantal zit
plaatsen al snel worden uit
gebreid . Men bouwt een galerij 
boven de ingang van de kapel 
en weet let veel kreativiteit 
het aantal beschikbare plaat
sen op 300 te brengen. 
In 1933 is het aantal geleen
te-leden zo 9root dat per zon
dag drie diensten l oeten wor
den gehouden. Oe nieuwbouw van 
een grotere kerk is dan al in 
een ver gevorderd stadiuI . 

Oe kap el verkocht 
Oe nieuw gebouwde gereforleer
de kerk aan de Mauritslaan 
wordt op 6 septe i ber 1934 in 
gebruik genolen . Hierna kOlen 
onderhandelingen op gan9 let 
de vrijzinnig hervorl den over 
de verkoop van de 

Thans: een huiskaler achter de vroegere kerkra l en 

(foto: Riet van Dort) 
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Rehoboth-kapel . Besprekingen 
vinden plaats tussen de ker
keraad van de gereforleerde 
kerk en de conissie van adli
nistratie, die een bod van 
f 7. 000 , -- voor gebouw .et 
grond en vaste inventaris toch 
aan de lage kant vinden . Al
hoewel enkele broeders prin
cipiële bezwaren hebben tegen 
het verkopen van de kapel aan 
de vrijzinnigen , zijn anderen 
van lening dat de verkoop 
"louter als een zaak van 
koophandel .oet worden be
schouwdIl . 

Van Rehoboth- kapel naar Wille. 
de Zwijger Kerk 
Aangezien het loeilijk is een 
andere koper voor het gebouw
tje te vinden stapt .en over 
de principiële kwestie heen, 
het bod wordt geaccepteerd , en 
zodoende wordt de Rehoboth
kapel verkocht aan de Ver
eniging van Vrijzinnig Her
vor.den . Zij wijzigen de naai 
in 'Wille. de Zwijger Kerk' . 
Het gebou wtje blijft dienen 
als 'telpelhof' tot het jaar 
1 96 7. 

En ten slotte: een wo onhuis 
In 1967 ne.en de vrijzinnig 
hervorlden een rui.te in ge
bruik in het door de 
Nederlandse Hervorlde Kerk 
nieuw gebouwde Geieentecentrul 
aan de Lytweg. Uiteindelijk 
krijgt het pand, door ingrij
pende verbouwingen , zijn be
ste l ming als woonhuis . Wanneer 
we de toren buiten beschouwing 
laten valt de 'woning' nauwe
lijks op , half verscholen in 
het groen , en gelegen aan een 
in.iddels bebouwde laan l et 
vele 'woningen' . 

Riet van Dort 

{Met dank aan IW . M. van Doorninck
Kruzinga, scriba KAZ, voor inzage 
archiefuteriaal geref . kerk} 



I 

IN GESPREK MET . 

Inte rview met Jaap Dofferhoff? van 1928 tot 
1974 pos tbode in Oegstgeest 

Wie kent Oegstgeest beter dan de postbode? Dat vroeg 
ik mij af toen ik samen met mevrouw Wies Vollebrecht 
Jaap Dofferhoff bezocht en hem vroeg iets over 
Oegstgeest te vertellen . 

Jaap Oofferhoff is in 1912 in 
Oegstgeest geboren en heeft 
daar de rest van zijn leven 
gewoond. Zijn geboortehuis 
stond op het huidige parkeer
plein van de Rode Leeuw. 
Enig! jaren lahr verhuisde 
het gezin Dofferhoff naar de 
Wytt enbach weg, ook dat huis i s 
in.iddels afgebroke n. het 
laakte in 1920 saaen let het 
huis waar vroeger café 'De 
Ni eu we Aanleg' gevestigd wa s 
en wat huizen die destijds 
'ar . België' werden genoe.d 
plaats voor de toegang van de 
Wytte rlbachw eg in 1920 naar de 
Terweeweg . 

Wat deed een kleine jongen 
alzo in Oegstgeest. Jaap be
zocht de plaatselijke katho
lieke lagere school die toen 
nog naast de rOOls-katholieke 
ktrk gevtstigd was en had l es 
van onvergetelijke grootheden 
als hoofdleester Van Oouveren, 
j uffrouw TuuwisStn ( ' de dikke 
thupot l ) en juffrouw Van de 
Ende ('de zure Ka'). Kent u lt 

nog? Niet alleen Oegstgeest er 
kinderen , ook kinderen uit 
Katwijk en Rijnsburg bezochten 
de sc hool . Des ondank s wa s het 
sc hooltje zo klein dat vaak 
twee kla ssen een lokaal deel
den. Verder wa s Jaap Doffer
hoff .isdienaar bij h!t 50-
jarig priesterfeest van pas
toor W. F. Roozen , onder wiens 
leiding de huidige katholieke 
ktrk gebou wd i s . 
Vanaf zijn zest iende jaar 

speelde Jaap Oodderhoff bij de 
plaatselijke harlonie 
'Triulph '. Voor de repetiti e 
let de voltallige harlonie 
kreeg hij eerst een uurtje l es 
van de dirigent. Zodra je het 
instrUIent een beetje onder de 
knie had locht je echt lee
spele n. Hij zou veert i g jaar 
zijn toontje leeblazen; 
buegel, piston, troIpet en 
bariton war en de in st rUIent en 
die Jaap bespeelde . In Oegst
geest verstreek geen feestdag 
zonder de harlonie: op Koning_ 
innedag, bij processies en ook 
voo r de Franciscanen in Kat
wijk werd veel gespeeld . Oe 
harlonie wa s jaren lang een 
begrip in ons dorp . In de 
zestiger jaren daa l de de be
langstelling voor de harlonie 
en bovendien werd het steeds 
loeilijker repetitie-ruilte te 
vinden. Uiteindelijk is 
I Triulph' opgeheven ; het vaan
del gaven zij aan de leidse 
harlonie 'Nieuw leven'. 

Na de lagere school belandde 
Jaap Oofferhoff lidden in de 
crisistijd . Een baan vinden 
was ni et eenvoudig , Jaap kwal 
eerst bij zijn vade r in de 
groentezaak . Ol wat bij te 
verdienen werd hij in 1928 
daarnaast telegralbesteller. 
Van het een kwal het ande r , in 
de loop der jaren werd Jaap 
'full - tiu ' postbode , hij 
verdiende f 4, 50 per week . 
Oegstgeest telde toe ntert i jd 
zo ' n 5000 inwoners . Een vaste 
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Het posötantoor in 1932. Staande vlnr. mejuffrouw Gaaster1and, van der Ven , Job van der Post, 
Oriessen, Post, Ooms Oofferhoff (broer van Jaap), Teun de Roode, Jaap Oofferhoff 
(hoodpersoon in dit verhaal), en Niek Onderwater. 
Zittend vlnr: van der linden, F. Westrik (beheerder), VISser en Milikan. 

aanstelling had hij niet en 
die wa s bovendien loeilijk te 
krijgen; ook de overheid wilde 
in deze slechte tijd niet te 
veel vaste verplichtingen 
aangaan . Bovendien moest je 
voor een vast dienstverband 
ledisch gekeurd word en in 
Utrecht . Je locht je eig en 
huisarts .eenelen. Jaap Oof
ferhoff na. zijn huisarts , 
dokter Til.er.ans, lee naar 
het keuring sb ur eau , laar het 
locht ni et baten; hij we rd 
afge keu rd . Waarop loet je een 
blakend gezonde postbode af
keuren? ' Aanleg voor platvoe
ten', stelde de keuringsar ts 
vast . Jaap heeft ze nooit 
gekregen , in al zijn (4B) 
dienstjaren bij de PTT niet. 

Oe post wer d in die dagen .et 
de tra. va nuit leiden ge
bracht. Oe conducteu r zette de 
zak bij he t Wilhellinapa rk uit 
de tra • • Vervolgens werd de 
post door de bodes in het 
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postkantoor , dat destijds aan 
het Wilh el li napark was geve s
tigd geso rte erd en daarna 
rondgebracht. Oegs tgeest telde 
vie r postbodes in vaste dienst 
en twee hulpbestel lers . de 
laatsten waren Jaap Dofferhoff 
en zijn broer . Oe post werd 
drie laai per dag besteld . ook 
op zaterdag . Oe bodes droegen 
een tas op de rug . Pas veel 
later werd de fietstas 'uit
ge vonde n' , een ui tkOlst voor 
postbodes ! Oe werk dag begon 
's lorgens Ol zes uur, de 
laatste ronde wa s ' s avonds Ol 
zes uur . Tussen de bestellin
gen door waren de bodes vrij . 
Op zondag kon de post op het 
postkantoor worden afgehaald . 

In 1938 trou wd e Jaap .et een 
leisje uit Sassen heil .... 
Zij hadden al jaren 'kennis 
aan elkaar', .aar voordat je 
kon trouwen loes t er eerst 
gesp aar d worden voor de uitzet 
en de inrichting van het huis . 



In 1938 was het zo ver, het 
jonge paar vestigde zich op 
het adr es 8alistraat 1, die 
huizen waren to en zo'n drie 
jaar oud. 
Al snel daarna kwalen de oor
logsjaren . Jaap Dodderhoff 
loest zich voor de Arbeits
einsatz lelden in 1943 . Hij 
had geluk. hij werd salen let 
drie andere bodes postbode in 
Berlijn. Zij boften let hun 
baas die zijn bodes éé n keer 
per drie laanden een week naar 
huis li et gaan . Ook al werkten 
de nederlandse bodes onder 
relatief gunstige olstandig
heden, Berlijn werd zwaar ge
bOlbardeerd en veilige slaap
plaatsen hadden de bodes niet , 
de Berlijnse grond werd hen te 
heet onder de voeten. Oe drie 
bodes: Jaap Oo fferhoff uit 
Oegstgeest en twee collega's 
uit leiden spraken daarOI af 
dat zij tijdens hun vakantie
week in Nederland allelaal een 
veilig onderduikadres zouden 
zoeken. Alleen als zij alle 
drie een veilig adre s hadden 
gevonden zouden zij niet leer 
terug naar 8erlijn gaan. Dat 
is gelukt . Jaap dook onder in 
Sassenheil . 
Enige tijd later vestigde ook 
zijn gezin zich in de buurt 
van zijn onderduikadres . Toen 
de .acht van de Ouitsers aan 
het einde van de oorlog begon 
te tanen verhuisde het hele 
gezin weer naar de 8alistraat. 
lij hebben daar ongestoord de 
bevrijding kunnen afwachten . 
Het gezin Oofferhoff heeft 
daar tot nove.ber 1988 ge
wo ond . 

Heeft Jaap Oofferhoff heilwee 
naar het oude Oegstgeest? Nee, 
het echtpaar kreeg in de 
Balistraat vijf keer andere 
buren en in het dorp is veel 
veranderd, laar heilwee, nee, 
zoals het nu is . is het ook 
goed. En dat hij daar gelijk 
in heeft blijkt wel uit het 
foto -a l bUI van het Sa-jarig 

huwelijksfeest dat he t echt
paar in septeiber 1988 vierde. 
Vat een prachtig feest let zo 
veel dierbare vrienden en fa
liJie. 
Ik wens het echtpaa r Doffer
hoff nog vele gelukkige jaren 
in Oegstgeest toe . 

Marieke van Grevenstein . 

VAN NU NAAR TOEN 

Pende1bus moet bereikbaarheid 
De Kempenaerstraat vergroten 

We blikken even terug naar de 
Oe Kelpenaerstraat van toen , 
nog in alle rust. 
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HOE OUD IS · HET 'OUWE DORP' ? 

Het 'ouwe dorp' is 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 aanWIJ
zingen hebben. Deze aanwijzin
gen kunnen we vinden op de 
oudste betrouwbare kaarten die 
er van deze streek zijn. Bij 
zulke dingen ontdek je dat wij 
Nederlanders van oudsher tegen 
het water vechten, want de al
leroudste streek-kaarten blij
ken te zijn gemaakt door het 
Hoogheemraadschap Rijnland. U 
ziet bij dit artikel de oudste 
kaart die van onze streek be
staat: de Rijnlandkaart uit 
1610. 

Belangrijke konklusies 

Dankzij deze kaart kunnen we 
een paar duidelijke konklusies 
(a t/m d) trekken over de ou
derdom van het 'ouwe dorp'. Op 
de kaart staat het Groene 
Kerkje bij de letters 'Oeft
geeft' (f is oude schrijfwijze 
voor s) en de plaats is te 
herkennen aan het kenmerkende 
bocht je dat de weg moet maken 
om de zandheuvel waarop de 
kerk staat. 

a Bij het kerkje, maar vooral 
ten zuiden van de brug is de 
grootste koncentratie huizen 
van het toenmalige Oegstgeest 
te vinden. Dit bewijst dat het 
'ouwe dorp' toen al bestond. 
De aftakking er vlak onder 
moet de Wijttenbachweg zijn, 
terwijl u ongetwijfeld vele 
andere Oegstgeester namen zult 
vinden. U ziet precies waar de 
eerste bebouwing was. 
b Deze kaart laat duidelijk 
zien dat de zandstrook waarop 
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de Dorpsstraat ligt toen al 
een belangrijke noord-zuid 
route was. De zandstrook be
gint onderaan de kaart bij de 
tweede bosrand vanaf de dui
nen. De weg in deze bosrand 
heet 'de Heer wech' en bereikt 
de Rijn bij 'Schou'. Dit ligt 
precies op de plaats van de 
huidige Haagse Schouw. Het 
laatste stukje voor 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, mede gezien 
de aanwezige bebouwing. Via 
'De Slaech' komen we bij 'En
degeest', vanwaar de hele rou
te langs het Groene Kerkje tot 
'Sassem' en 'Lis' weer 'Heer 
Wech' wordt genoemd. Het feit 
dat zo veel oude dorpjes pre
cies op de zandstrook liggen 
is ook een aanwijzing voor het 
belang van de route. 

c De brug was er toen ook al. 
Dit geeft nog eens aan dat de 
route van enig belang was. De 
brug ging oorspronkelijk niet 
over het Oegstg~ester Kanaal 
want dat stamt uit het midden 
van de vorige eeuw. Daarvoor 
echter stroomde op die plaats 
ook al water. De kaart maakt 
duidelijk dat het 'de Vliet' 
werd genoemd. Dit duidt erop 
dat het een afwateringsfunktie 
had, wat het Oegstgeest er Ka
naal nu ook heeft. Deze Vliet 
is in Rijnsburg nog terug te 
vinden, ook als straatnaam. 

d We kunnen ietsje beter gis
sen naar de oorsprong van 'De 
Roode Leeuw'. De oudste beken
de kroegbaas was een zekere 
Willem van Iselstein, die er 
tot 1677 zat. Vóór die tijd 
was er dus ook iets, maar we 
weten er niets konkreets over. 
Het voldoet aan alle logica 







als we vermoeden dat hier een 
café of een herberg was toen 
de brug er nog niet was. We 
weten niet wanneer de eerste 
brug over deze noord-zuid 
route is gebouwd, maar voor 
die tijd was er natuurlijk een 
pontje. Dit was als vesti
gingsplaats een buitenkansje 
voor de middeleeuwse horeca. 
Naar alle waarschijnlijkheid 
stamt 'De Roode Leeuw' dus 
diep uit de middeleeuwen. 

Ouder dan Villibrord? 

We hebben nu uitsluitend aan
wijzingen hoe oud de aktivi
teiten in het 'ouwe dorp' min
stens zijn. Er is geen enkele 
aanwijzing dat dit niet nog 
veel ouder is. De bovenstaande 
gegevens wijzen op een bestaan 
dat aan het eind van de mid
deleeuwen 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 aannemelijk. 
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 Martel 
(rond 740) aan Echternach is 
geschonken. Die oorsprong is 
dus zeker. Maar 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 belangrijke moe
derkerk bouwen. 
Er zullen best wel wat nijvere 
horigen hebben gewoond, mis
schien was er wel een pontje 
en een kroeg. Het is niet on
mnogelijk dat het 'ouwe dorp' 
reeds hier een oorsprong 

vindt. Op die manier ZlJn we 
echter meer aan het gissen dan 
dat we verantwoord geschiede
nis bedrijven. De veronder
stelling dat er in 740 een to
taal geïsoleerde kerk op een 
lege zandstrook stond is ech
ter nog minder verantwoord. 

Jacques Thorn 

VAN NU NAAR TOEN 

D.UIZENDSTE WONING 
* OEGSTGEEST - De woning aan 
de Frits Mehnenslaan in Haaswijk 
dieflistermiddag door voorzitter 
mr • . P. Olivier werd vrijgegeven 
voor bewoning, was de duizendste 
in de historie van de Oegstgeester 
woningbouwvereniging Buiten
lust. 

Oegstgeest bezat in 1732 : 
194 huizen, 15 blekerijen, 
2 steenplaatsen (steenfabrie
ken), 10 molens; 
1943 morgen en 495 roeden land. 

(Rijnlandse morgen = 8.516 m' of 
rUlm 4/5 ha - roede = 14 m') 
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OVER VERKEERSPROBLEMEN IN DE DORPSSTRAAT 
GESPROKEN .... 

Op oe jaarvergadering van onze vereniging kwamen de 
problemen van de Dorpsstraat uitvoerig aan de orde. 
Er is overlast van het verkeer, dat weten we alle
maal. Ook vroegere generaties hebben daarmee ge
tobd .... 

Sinds in 1400 de tegenwoordige 
Haarlemmerstraatweg van voet
pad tot verkeer s weg werd ver
heven, is tot ver in onz e eeuw 
al het verkeer vanuit Leiden 
(en weldra ook vanuit 
Den Haag) in de richting 
Haarlem en Amsterdam door onze 
Dorpsstraat gedaverd. Dat wa s 
dan wel minder omvangrijk dan 
tegenwoordig op de Rijksweg, 
maar het was toch wel van dien 
aard dat men in 1666 de toe
stand onhoudbaar achtte. De 
oplossing voor de overlast die 
zich de st ijds voordeed, was 
bestrating[. De Heerewech, 
zoals de Dorpsstraat toen 
heette, was namelijk nog een 
zandweg, van een kwaliteit zo
als we die heden ten dage aan
treffen in de bossen van 
Utrecht of Twente na een 
overvloedige regenperiode. 
Oegstgeest had toen niet de 
bevoegdheid, over zulke zaken 
zelf te beslissen. De plaat
selijke bestuurders (Schout en 
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ambachtsbewaa rde rs) moesten 
zich daarvoor wenden tot de 
Heren van de ambac ht sheerlijk
heid, en dat waren sinds 1615 
de Burgemeesters en Regeerders 
der Stad Leiden. Het de sbe
t reffende verzoek vinden we in 
het archief van de ambachts
heerlijkheid te Oegstgeest 
(o pg enomen in het Gemeente
archief van Leiden), onder 
inventari snummer 773, deel A, 
op folio 169 verso -170 ver so. 
De sch rij ver van het stuk was 
weinig secuur met de spe lling 
(die overigens niet officieel 
vaststond). Opmerkelijk is, 
dat hij herhaaldelijk een x 
schre ef waar we een h of ee n k 
zouden verw achte n ( weex. 
slijcx ) ; ter wille van de 
leesbaarheid ben ik zo vrij 
geweest, deze hebbelijkheid te 
corrigere n; als gebruikelijk 
is ook de interpunctie e.d. 
aangepast . De brief luidt als 
volgt (toelichting volgt 
regelsgewij s aan het slot): 



Aen de EdeLe Achtbare Heeren 
de Heeren Burgemeesters ende 
Regeerders der Stadt Leijden 
aLs Heeren der vrije HeerLijck
heden van Oestgeest ende 
PoeLgeest 

1 Geven reverenteLijck te kenne den Schout ende Ambachtsbewaerders 
2 der vrije HeerLijcheden van Oestgeest ende PoeLgeest, hoe dat den 
3 Heerewech in de Kerkbuyrt bij dat weder ende speciaLijck de heeLe 
4 winter geduyrende, vermits den sLijck die op de voors. ontstaet 
5 doordien het water op dezeLve wech Leggen bLijft ende niet en can 
6 werde wech geLeyt, bijnae ontbruyckbaer is, in sonderheyt voor de-
7 geene deseLve te voet moeten gebruycken, ende gemerck de voors. 
8 wech niet aLLeen bij de gehuysdens in de Kerkbuyrt, maar oock bij 
9 aLLe de ingesetenen tot een ordinaris kerckgangh soo om tot het 

10 gehoor van de predicatie te comen aLs om de Lijcken ter aerde te 
11 brengen nootsaekeLijck moet werde gebruyckt, ende dat de ingesete-
12 nen ende passasiers die de voors. wech dageLijcx te voet passeren 
13 soo wanneer de wech sLijckachtich is door het rijden van de wagens 
14 Langh de voors. wech ser gespat ende besmet werde, 't weLck in 
15 sonderheyt voor het kerckvoLcht seer moejeLijck ende ongemeackeLijck 
16 vaLt; 
17 soo soude sij suppLianten weLL genegen sijn tot meerder accomoditeyt 
18 van gemeLte haere indegesetenen, aLsmede van de passagiers die de 
19 voors. wech dageLijcx comen te passeren ende te gebruycken, de 
20 voorgemeLte wech van de Pastoorswateringe aff tot even voorbij den 
21 Predicants dam, wesende een spatie ter Lengte van omtrent vieren-
22 veertich roede, te doen bestraeten, namentLijck de rijwech ter bree-
23 te van veertich voeten met kegeLen ende voorts het verder gedeeLte 
24 met kromme kLinkert. 
25 Van de wijLe sij suppLianten daertoe van geene middeLen voors yen en 
26 sijn, maar geconsidereert hebben dat de gangpaden die buyten de 
27 Morschpoort van de Steenstraat aff tot het gerecht toe ende voorts 
28 op de Hooge ende Lange Morsch met kegeLen beLeyt ende aLtans seer 
29 pettich ende daLLich sijn ende bij wintertijt seer pericuLerus ende 
30 ongemaeckeLijck, dat wijders sij suppLianten meynen dat deseLve kege-
31 Len genouchsaem soude wesen om daermede de rijwech in de voors. 
32 Kerckbuyrt ter voormeLte Lengte ende brette te bestraeten, 
33 soo sijn sij suppLianten te raede geworden haer bij desen te keeren 
34 aen u E. Achtb., versouckende instanteLijck dat u E. achtb. de 
35 voors. kegeLen Leggende op de ganghpade buyten de Morschpoort be-
36 Lieven te doen opnemen ende haer suppLiante daermede te begiftigen 
37 ende wijders haer suppLianten te auhoriseren om de costen die on-
38 der 't maecken van de voorgemeLte straet suLLen comen te vaLLen bij 
39 ommesLagh ten Laste van haere ingeseten te mogen vinden. 
40 Dit doende, etc. 

De Edele Achtbare Heeren 
hadden tegen dit voorstel 
kennelijk geen bezwaren, ge
zien het volgende besluit, dat 

als gebruikelijk in die tijd 
in de kantlijn van het oor
spronkelijke verzoekschrift is 
opgetekend. 
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41 De Burgemeesters ende Regierders der Stadt Leijden als Heere van 
42 Oestgeest hebben bij desen de suppliante geconsenteert om de kege-
43 len leggende op het ganghpadt hier nevens gemelt te employeren om 
44 daermede de wech hier nevens gemelt ende in vougen als 'tselve 
45 versoucht wert te bestraeten, 
46 authoriserende de verthoonders om d'onkosten over het maecken van 
47 de voors. straet te vallen te vinden bij ommeslagh over d'ingesete-
48 nen van deselve heerlicheyt. 
49 Actum den 2en September van de jaere 1600 sessensestich. 

(Archief ambachisheerlijkheid Oegstgeest, inv. nr. 773A, folio 170 verso - 171 recto). 

Toch schijnt de financiering 
niet via een "ommeslagh" te 
Zijn verlopen, want twee maan
den later ontvingen de Schout 
en Ambachtsbewaarders toestem
ming om voor hetzelfde doel 
een obligatielening aan te 
gaan, groot 500 guldens, tegen 
een rente van 4 % (de normale 
rentevoet in die tijd): 

De Burgemeesters ende Regierders der Stadt Leijden als Heeren van 
Oestgeest authoriseren bij desen den Schout en ambachtsbewaerders van 
deselve Heerlicheyt, om tot verval van de oncosten van de straet, 
gemaect werdende in de Kerkbuurt -)rIn deselve HeerLicheyt, te mogen 
oplichten een somme vun vijffhondert guldens, en daervan te teyckenen 
obligatie, inhoudende belofte van interest tegens de penning 25tich en 
verbant van aLLe d'inkomsten van het ambacht van Oestgeest. 

Actum den 30en October van den jaere 1600 sessensestich. 

(Archief ambachtsheerlijkheid Oegstgeest, inv.nr. 733A, folio 172 recto). 

Toelichting bij de teksten: 
regel 

1 reverentelijck = met eerbied 
2 Eeuwen lang was de gangbare spelling Oestgeest, al sluipt ook in de 
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17e eeuw wel eens een g in. Poelgee~i ~as oudtijds eeri afzonderlijke 
heerlijkheid rond het kasteel Poelgeest, met een eigen r~htbank. Al 
in de Middeleeuwen werden de beide (lagere) rechtbanken van 
Oestgeest en Poelgeest samengevoegd. Hoewel gewoonlijk van de 
heerlijkheid Oestgeest werd gesproken, ging het formeel om een soort 
"verenigde heerlijkheden" van Oestgeest en Poelgeest. Ook bij het 
instellen van de gemeentelijke indeling in de 1ge eeuw, sprak men 
aanvankelijk nog over de gemeente Oegstgeest en Poelgeest. 

3 Onder de Kerckbuyrt werd verstaan wat nu gewoonlijk wordt aangeduid 
als "het oude dorp": het smalle gedeelte van de tegenwoordige 
Dorpsstraat en de daarbij aansluitende verspreide bebouwing. 

4 voors. = voorseyde = voorzegde, vorengenoemde; vermits = vanwege 
7 gemerck = in aanmerking nemende dat 
8 gehuysdens = bewoners 
9 ordinaris kerckgangh = gebruikelijke weg naar de kerk 

12 passasiers = passagiers (regel 18) = passanten (doorgaand verkeer) 
14 langh moet zijn: langs; besmet = met vlekken: "zeer bespat en onder 

de vlekken". 
15 kerckvolcht moet zijn: kerckvolck, de kerkgangers 
17 supplianten = de indieners van een verzoekschrift; accomoditeyt 

gemak, gerief 
18 gemelte = genoemde; indegesetenen moet zijn: ingesetenen 
20 De pastoorswateringe is de waterloop die achter de vroegere 

pastoorshuysinge (later hervormde pastorie) langs bij het begin van 
de Almondeweg de Dorpsstraat bereikt en aan de andere zijde van de 
Dorpsstraat in het Oegstgeesterkanaal uitkomt. Vóór de aanleg van 
dit kanaal kwam de Pastoorswatering hier uit op de Rijnsburgse 
Vliet, via een sluisje dat bediend werd door de koster van de 
(Groene) kerk. 

21 den Predicants dam = de toegang tot de pastorie (zie hierboven) nu 
Dorpsstraat 53 (tussen tolhuisje en De Roode Leeuw); spatie = 
afstand 

22 vierenveertich roede = ca. 166 meter 
23 veertich voeten = ca. 12,5 meter; kegelen = keien, kinderhoofdjes 
24 kromme klinkert = extra hard gebakken Ie kwaliteit baksteen 
25 van de wijle = aangezien; en behoort bij de ontkenning die in geene 

ligt opgesloten (vgl. niet en can in regel 5); abusievelijk staat in 
de tekst op deze plaats eigenlijk ende (= het voegwoord en) 

26 geconsidereert = overwogen, in aanmerking genomen hebbende; 
gangpaden = voetpaden. 

27 het gerecht = bedoeld wordt kennelijk het galgeveld, gelegen tussen 
de Morschweg en het Galgewater. 

28 de Hooge ende Lange Morsch - het gehele gebied van de Morsch 
behoorde toen nog tot de heerlijkheid Oestgeest. 

29 pettich ende dallich = vol putten en kuilen; periculerus - zal wel 
moeten zijn: periculeus = gevaarlijk. 

33 sijn --- te raede geworden = hebben besloten. 
34 instantelijck = met klem. 
37 authoriseren = machtingen. 
42 geconsenteert = t~ eg~staan, vergund. 
43 employeren = gebruiken 
44 in vougen als = op de wijze als. 

G. Schwenke 
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